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Jestem Chūsamma, siostrzenica Bafunke, wodza Ajnów z Sachalinu.
Wciąż kocham i tęsknię do mojego męża, Bronisława Piotra Piłsudskiego, 
który deszczowego ranka w maju 1918 roku 
rzucił się z paryskiego mostu Pont des Arts w wody Sekwany i zginął.
Wspominam i śpiewam moją piosenkę łabędzia.
Czy słyszysz mnie, Nispa? 
Czy słyszysz moją pieśń pełną niewyczerpanych uczuć, Nispa?

Wypchnięty przez bezwzględną historię polityki z ojczystej Polski, 
stałeś się zesłańcem i przybyłeś do tej ziemi.
Na Sachalin, naszą wyspę. Na łaskawą nam, ukochaną, surową wyspę,
której przez wieki bronili nasi przodkowie.
Ale różniłeś się od wszystkich innych zesłańców, zrozpaczonych i zdruzgotanych.
Ty miałeś wolę przetrwania, zachowania boskiego daru życia. 
Wola przetrwania zawsze jasno promieniała na twoim czole.
Ty byłeś inny, Nispa, chociaż dźwigałeś na barkach
ciężar niepokoju o utracony kraj i czarne wspomnienia przemocy.  
Ty byłeś inny od wszystkich. Miałeś szlachetną duszę.

Pośród niedorzeczności świata i okrucieństw historii, 
Twój zapał był niewzruszony. 
Ty, Nispa, zbliżyłeś się do nas, rdzennych mieszkańców, 
bez wahania, z życzliwością, jakbyś w tym celu przybył na tę wyspę.
My, Ajnowie z Sachalinu, nigdy nie zapomnimy Twojego szczerego uśmiechu,  
który pochodził z głębi Twego serca. Na pewno go nie zapomnimy.

Nispa, przyszedłeś do naszej wioski pełen niezrównanej miłości.
Przemówiłeś do naszego wodza z żarliwością i głębokim szacunkiem:
„Chciałbym Was dogłębnie poznać. I dogłębnie się nauczyć.”
Powiedziałeś, że chciałbyś poznać nasz lud i przeprowadzić badania naukowe
na życzenie Rosyjskiej Akademii, poprosiłeś o zgodę.
Ja nie znam się wcale na naukowych badaniach i nie potrzebuję ich do niczego.
My, Ajnowie, dzięki błogosławieństwu bogów, żyjemy tutaj
wierząc, że to nasza ziemia ojczysta i kultywujemy tutaj piękne pradawne obyczaje.
Żyjemy wraz z bogami, żyjemy z Wiatrem i Księżycem,

Wyśpiewana przez 
ociemniałą Chūsammę

„Smutna pieśń Chūsammy, 
jej lament  

i pieśń żałobna”

Noriko Nagaya

Noriko Nagaya (fot. Y. Ogata)
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żyjemy w głębokiej zgodzie z tym, co pozytywne i tym, co smutne w ludzkim bytowaniu,  
nie myśląc o tym, skąd przyszliśmy i skąd pochodzimy.
Było nam to niepotrzebne. To Sachalin jest naszym życiem,
pięknym domem naszych dusz.

Porażał mnie zupełnie Twój nieugięty, mężny zapał, 
kiedy dzień po dniu przychodziłeś do domu wodza.
Teraz też naprawdę ważny dla mnie jest jedynie tamten lutowy zmierzch
na pięknym i stromym wybrzeżu Łabędziego Jeziora, 
gdy wiał ostry wiatr i kiedy po raz pierwszy mnie objąłeś.
Śnieg wirujący nieustannie w powietrzu akurat przestał padać - zgodnie z przeczuciem
- tylko za tym dniem tęsknię tak bardzo!
W środku zimy zachodzące słońce chyliło się pod kątem prostym,
w oddali przejaśnienia w gęstych chmurach barwiły się na jasnoczerwono.
Woda w Jeziorze Łabędzim była wpół zamarznięta i skrzypiała,
a okryta śniegiem skała na przeciwległym brzegu wygląda niczym góra lodowa.
Czarna, chropowata powierzchnia uskoku na tej skale wzdłuż linii brzegu
odsłoniła się już w czasach, gdy 45 miliardów lat temu ziemia się zestaliła. 
Pośród rozciągającej się od zamierzchłych czasów ponurej mroźnej ciszy 
staliśmy we dwoje, a potem Ty, Nispa, nieoczekiwanie objąłeś mnie tamtego dnia.

Przytuliłeś mnie mocno i delikatnie. 
W tamtym ciemnym, głębokim zmierzchu byłeś falą na jeziorze.
Zostałam objęta niczym falą. Przedziwną falą, 
która przeniknęła do głębi, do samej duszy
- można nazwać ją aurą. 
Z szacunkiem dla nas, rdzennych mieszkańców, których 
życie kręci się od zawsze na tej zimnej wyspie,
w lutowy zmierzch nad Jeziorem Łabędzim,
Ty, Nispa, objąłeś mnie tak, jak trzyma się święte rzeczy,
z czułością, z szaleństwem, z wielkim szacunkiem. 
Chwaliłeś mnie szepcząc, że mój głos wznoszący się do nieba
Jest jak najpiękniejsza muzyka na świecie.
Wołałeś do mnie „ukochana”, tamtego wieczoru 
nazywałeś mnie szeptem nawet „piękną tajemniczą Ajnoską”.
Czymże było to gorące uczucie, którym wypełniłeś 
Moje wnętrze tamtego dnia, udowadniając 
Niezrównaną siłę polskiego ducha?
Nawet teraz, gdy jestem stara i ociemniała, 
Pulsuje we mnie głęboko niczym rozrywający krzyk.
Tamtego wieczoru i Ty, i ja byliśmy naprawdę szczerzy wobec
tego, co działo się w naszych duszach.
Kiedy myślę o tamtym wieczorze, gdy nad brzegiem jeziora
unosił się delikatnie Twój oddech pachnący balsamem,
moje serce nawet dzisiaj żywo reaguje.
Myślę, że tamten zmierzch był też w scenerii pierwotnej ziemi 
jeszcze na długo przed naszym życiem, 
że od zawsze potajemnie drgał we wszechświecie…

Wraz z cichym, intensywnym miłosierdziem wszechświata zanurzonym w moim sercu, 
Twoja krew wlana w moją duszę przyniosła nam wkrótce
narodziny naszego ukochanego syna Sukezō w 1904 roku.
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Nispa, Sukezō przejął po Tobie niezwykle przenikliwą wrażliwość.
Jest inteligentnym i mądrym chłopcem.
Harmonia małżeńskiego pożycia trwająca do 1905 roku,
dni naszego miesiąca miodowego…
Na wschodnim wybrzeżu Sachalinu, na plaży Aihama,
nad potokiem zwanym Aikawa… 
Aihama, Aikawa – same nazwy tych miejsc zawierają słowo „ai” („miłość”)!
Nawet teraz przebiega mnie uczucie ogromnej nostalgii
I niewidzące oczy zachodzą łzami…
Wszystkie te miejsca, gdzie mnie dotykałeś, Nispa, 
płoną smutnie nawet teraz.

Po wojnie japońsko-rosyjskiej, gdy pojawiła się szansa na walkę o niepodległość, 
z odwagą wróciłeś do Polski, ulatując niczym ptak, walczyć o odzyskanie ojczyzny.
A ja tamtej zimy, osamotniona, 
urodziłam córkę Kiyo, Twoje wierne odbicie. 
Od tego czasu minęło już tyle wiosen, 
stada rudzików przylatywały i śpiewały nad moją głową, 
ale Ty, Nispa, nie wracałeś.
Gdy odzyskamy ojczyznę, gdy uzyskamy niepodległość, 
„na pewno po Was wrócę” – powiedziałeś.
Nispa! Ja wierzyłam w Twoje szczere słowa i czekałam.
Pracując w szkole pisania i czytania, którą zostawiłeś, 
czekałam i czekałam, wciąż czekałam na Ciebie.
Kiedy na jeziorze marszczyły się fale, kiedy potok szemrał, 
kiedy wiosenne ptaszęta ćwierkały jedno przez drugie,
moje serce aż się wyrywało z piersi, 
niczym dźwięk drumli mukkuri, niczym dźwięk cytry tonkori.

W 1918 roku wiatr wiejący wśród brzóz na Sachalinie powiedział mi:
„po 123 latach Polska uzyskała niepodległość”.
Wzburzyła się we mnie wtedy krew, ale Ty, Nispa, nie wróciłeś.
Och, właśnie tamtego roku rzuciłeś się do Sekwany w Paryżu 
i zostałeś znaleziony pod mostem Mirabeau – dowiedziałam się o tym w 1925 roku, 
tego dnia, gdy słońce wzniosło się tak intensywnie, jakby miało rozedrzeć zamarznięte morze.
Kiedy stałam wpatrzona w morze, nieoczekiwanie posłaniec Twojego brata, 
marszałka Józefa, przywódcy rewolucji w Polsce, 
przekazał mi tę wiadomość z taktem i bólem.

Czułam się rozdarta na dwoje niczym morze tamtego ranka.
Tamtego dnia ja, Sukezō i Kiyo straciliśmy na zawsze męża i ojca.
Płakałam, płakałam tak, że mogłabym utonąć we łzach,
mój świat się zawalił.
Góra lodowa dominująca niezmiennie na przeciwległym brzegu
rozsypała się w jednej chwili.
Jak w wierszu Akiko Yosano: „Choćby twierdza Port Arthur została zburzona,
czy choćby nawet została ocalona, cóż z tego?...”.
Kobiety nie chcą rewolucji, ani nie chcą znać jej przyczyn. 
Odtąd w smutku płyną dni i miesiące, moje łzy nigdy nie wysychają.
A dzisiaj, w 1934 roku, o zmierzchu na morzu w Aihama
Błyszczą się na czerwono fale i brzmią echem w moich uszach. Nispa!
Czuję twoje drżenie i moje drżenie, 
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przy każdym wyrazie zażyłości okazywanym sobie nawzajem. 
Kochałam Cię, kocham i płaczę, a teraz jestem ociemniała.
Dla mnie niewidomej ten nieziemski dźwięk 
pochodzący z kosmosu naprawdę nadal rozbrzmiewa.
Naprawdę słyszę czyjś głos wołający z oddali, z samych krańców świata.
Teraz wreszcie to czuję.

Szesnaście lat temu, w dniu Twojej nagłej śmierci w Paryżu,
Widziałam na wieczornym niebie nad kotanem Ai
przelatujące z werwą i bez końca niezliczone łabędzie,
zupełnie, jakby poruszyły się niebo i ziemia.
Słucham, jak feniks śpiewa - ostro i boleśnie, przyjaźnie i tęsknie: kuoo, kuoo!
To nie jest złudzenie, to właśnie Ty! 
To byłeś Ty, Nispa! Twój smutny rozdzierający głos – peutanke!
Ryzykowałeś życiem, a gdy skończyła się rewolucja,
Twoja dusza od razu, prosto z Paryża powróciła na Sachalin,
Gdzie czekają razem ze mną Twoje dzieci, 
ukochany Sukezō i Kiyo, dziedzice Twojej zacnej krwi.
Do Aihamy, Aikawy…

Nispa! Nispa!
Czy słyszysz mnie, mój drogi?
Czy słyszysz mnie teraz?

Już niebawem, już niebawem Chūsamma przyjdzie do Ciebie, Nispa.
Ja również stanę się białym feniksem i pofrunę 
kierując się tam, gdzie teraz jesteś, Nispa!
Nispa! Będę śpiewać Twoją ukochaną piękną ajnoską melodię, która nie ucichła,
niczym cytra tonkori, niczym drumla mukkuri. 
śpiewając wdzięcznie „kuoo, kuoo” zatańczę w przestworzach.
Abyś jeszcze jeden raz przytulił mnie 
na rajskim wybrzeżu, gdzie ćwierkają ptaszęta…
Abyś jeszcze raz nazwał mnie szeptem „tajemniczą Ajnoską”…
Czy słyszysz, mój drogi?
Czy słyszysz głos Chūsammy z ludu Ajnów z Sachalinu?
O, tak, Ty mnie słyszysz, mój drogi.

-----------------------------------------------------------------------------

* W roku 1935, rok po stworzeniu tego bolesnego lamentu, Chūsamma zmarła, poświęciwszy całe swoje szlachetne 
życie Bronisławowi Piotrowi Piłsudskiemu, polskiemu bohaterowi rewolucyjnemu. Podobno imię „Chūsamma” 
(cuh san mah) oznacza w języku Ajnów z Sachalinu „ta, która zeszła z Księżyca” – to także jest poruszające. 

Recytacja z okazji uroczystości na pamiątkę setnej rocznicy śmierci Bronisława Piłsudskiego
29 lipca 2018 roku, Aula Wymiany Akademickiej Uniwersytetu Hokkaido.
(video) https://www.youtube.com/watch?v=DnPPiKPVVjc&feature=youtu.be.

* Wersja poprawiona pierwszej wersji zaprezentowanej przez Noriko Nagayę w ramach „Popołudnia z poezją” 
7: „Piłsudski - setna rocznica śmierci”, 27 maja 2017, Drama Theatre Domo.
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Wstęp

Rok 2018 to dla Polski i Polaków rok wyjątkowy – obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości, 
z czym kojarzy nam się nazwisko Piłsudski, ale cóż to ma wspólnego z Ajnami zamieszkującymi 
ziemie na Dalekim Wschodzie? Realizowany przez Muzeum Miejskie w Żorach projekt wystawien-
niczo-edukacyjny: „Bronisław i Józef Piłsudscy, czyli piórem i karabinem ku niepodległości”, którego 
elementem jest niniejsza publikacja, służy przedstawieniu sylwetki starszego brata Józefa – Bro-
nisława, a także przypomnieniu o wzajemnych relacjach łączących tak bardzo wyjątkowych braci 
i  ich zaangażowaniu w działalność niepodległościową. Życie Bronisława Piłsudskiego onieśmiela 
ogromem dorobku naukowego, który stanowi pokłosie jego badań prowadzonych wśród autochto-
nicznych ludów Sachalinu i Ezo/Hokkaido1.
Projekt, szczególnie jego część edukacyjna, na przykładzie życiorysów obu braci, dotyczy długich i skom-
plikowanych dróg wiodących do niepodległej Polski. Zasłynęli obaj – jeden jako współtwórca odrodzo-
nej Rzeczypospolitej, drugi jako światowej renomy badacz. Niniejsza publikacja stanowi ważny element  
całości projektu, w ramach którego dokonano odsłonięcia w Żorach pierwszego w kraju posągu Bronisła-
wa Piłsudskiego przedstawionego w trakcie dokonywania nagrań pieśni ajnuskich – 22 maja 2018 roku. 
Z kolei w Noc Muzeów 2018, z 18. na 19 maja miało miejsce otwarcie wystawy: „Świat Ajnów. Od Bronisła-
wa Piłsudskiego do Shigeru Kayano”. Projekt obejmuje także zorganizowanie, wspólnie z Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej „Manggha”, międzynarodowej konferencji: „Bronisław Piłsudski: W stulecie śmierci. 
W stronę niepodległej Ojczyzny”.
Wspomniana wystawa o charakterze etnograficznym opowiada o codzienności Ajnów, ich tradycjach 
i  kulturze w  procesie zachodzących zmian cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem histo-
rycznych i społecznych aspektów ich życia. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy na ich temat oraz 
spopularyzowanie postaci B. Piłsudskiego – jego działalności niepodległościowej i niezwykłych osią-
gnięć badawczych. Punktem wyjścia dla jej scenariusza jest przełom XIX i XX wieku, kiedy to Piłsud-
ski rozpoczął swoje badania na Dalekim Wschodzie, a także ważny moment w dziejach Ajnów, jakim 
był swoisty renesans ich kultury (zilustrowany na wystawie przykładami Ainu Design), zapoczątko-
wany w drugiej połowie XX wieku przez Shigeru Kayano – ajnuskiego działacza społecznego i poli-
tyka, dzięki zaangażowaniu którego, parlament japoński nadał Ajnom status mniejszości etnicznej, 
a ich kulturę nobilitował.
Ajnowie są ludnością autochtoniczną, która do XVIII wieku zamieszkiwała północne tereny wysp Honsiu 
i Hokkaido w Japonii, Sachalin, Wyspy Kurylskie i południowe krańce Kamczatki w Federacji Rosyjskiej2 
[Majewicz 1991: 17]3. Jedna z pierwszych wzmianek na temat autochtonów Wysp Japońskich znajduje 
się w chińskich źródłach z IX wieku. Można w nich przeczytać, że „na wschodniej granicy ziem japoń-
skich leży wielkie pasmo gór, za którymi rozciąga się kraina Włochatych Ludzi” [Tylor 2010: 94]. Ich 
wygląd, silne owłosienie ciała, powodował, że traktowano ich jak dziwolągi. Podobnie jak Pigmejów 
w starożytnym Egipcie, których sprowadzano na dwór faraona w celach rozrywkowych, Ajnów sprowa-
dzono na dwór cesarza chińskiego w charakterze kuriozum. Ich wygląd i obyczaje stały się przedmiotem  

1  Ezo, Yezo – dawna nazwa Hokkaido, można też spotkać określenie Moshir – kraj Ajnów.
2  Obszar zamieszkały przez Ajnów określają oni jako Ainu Moshir (świat/ziemia Ajnów).
3  Do bibliografii odsyłamy do angielskiej części wydawnictwa.
4 Dostępne w angielskiej części tłumaczenia.

Lucjan Buchalik
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zainteresowania w wielu krajach [Tylor 2010: 9], najpierw traktowano ich jako ciekawostkę, później stali 
się obiektem badań naukowych. Jak zauważa wysłany na początku XX wieku na Hokkaido, Amerykanin 
Frederick Starr: „Ajnowie byli starą populacją Japonii i prawdopodobnie zajmowali wszystkie wyspy aż 
do Kiusiu – najdalej wysuniętej na południe. Nazwy Ajnów pojawiają się na całym terenie. Nawet na-
zwa świętej Fuji-san (boskiej góry) wydaje się być ajnuska. Wraz z wkroczeniem do Japonii od południa 
przodków Japończyków, Ajnowie wycofywali się niezadowoleni” [1904: 75]
Prowadzili gospodarkę zbieracko-łowiecką, trudnili się handlem z kupcami japońskimi. Naruszenie tra-
dycyjnych reguł życia skutkowało osądzeniem przez wspólnotę w ramach systemu zwanego charanke. 
„Każda wioska rządzona była przez wodza, który zajmował się sprawami administracyjnymi, w  tym 
wojny, i odpowiedzialny był za ceremonie” [Takakura 1966: 18]. Tworzyli społeczeństwo segmentarne, 
tzn. każdy kotan (wieś) miał swojego przywódcę i  nie było tak, by wszystkimi Ajnami rządził jeden 
wódz. Na Hokkaido nie podlegali oni scentralizowanej władzy i jednoczyli się tylko w sytuacji zewnętrz-
nego zagrożenia, np. do walki z Japończykami. Posługiwali się językiem ajnuskim zaliczanym do języków 
izolowanych, który posiadał 19 dialektów [Internet 1]. W literaturze początku XX wieku opisywano Ajna 
jako człowieka epoki kamienia, widywanego „przed ubogą chatą, robiącego rękami naczynia gliniane, 
albo na bagnie leśnem, lub na polu, odzianego w skórę i łyko, wyrywającego chwasty kawałkiem jele-
niego rogu, zamiast narzędzia metalowego” [Radliński 1901: 180].
Tereny zamieszkałe przez Ajnów od północy zajmowane były przez Rosjan, a od południa przez Japoń-
czyków. Wraz z naporem osadników japońskich zaczęło dochodzić na Hokkaido do zatargów pomiędzy 
dwoma społecznościami, z przyczyn natury ekonomicznej i politycznej5. Kolonizujący Hokkaido japoński 
ród Matsumae napierał na Ajnów, nakładał obowiązki fiskalne, wprowadzał ograniczenia w ich dzia-
łalności handlowej. „Napięcia między kupcami, osadnikami w Wajini, a tubylczymi grupami Ajnów do-
prowadziły do serii starć. W latach sześćdziesiątych XVII wieku, ajnuski przywódca Shukashain uzyskał 
dominującą pozycję wśród Ajnów regionu Hidaka6 na wschód od półwyspu Oshima. W 1669 roku stanął 
on na czele zbrojnej rebelii. Minęły trzy lata, zanim zszokowani dowódcy Matsumae zdołali uśmierzyć 
bunt i przywrócić kontrolę nad swoją nadmorską domeną” [Totman 2009: 285]. Był to jeden z licznych 
militarnych zrywów Ajnów przeciwko Japończykom. W późniejszym czasie dochodziło do wielu zatar-
gów i jak zauważa prof. Alfred F. Majewicz, Ajnowie wygrywali bitwy, Japończycy zaś wojny [1991: 30]. 
W efekcie przegranych, Ajnowie zmuszani byli do ciężkiej pracy na rzecz nowych panów. Jednakże mimo 
ciągle zwiększającego się naporu ze strony Japończyków, przed rokiem 1850 ich „wpływ na ajnuski 
sposób bycia był znikomy” [Majewicz 1983: 64]. Rzeczywiste problemy pojawiły się dopiero w drugiej 
połowie XIX wieku. Silnym wpływom Japończyków Ajnowie poddawani byli począwszy od epoki Meiji 
(1868–1912) – następowały odtąd poważne zmiany w ich stylu życia. Władze w Tokio zaczęły stosować 
politykę mającą na celu wchłonięcie Hokkaido i ekonomiczne powiązanie jej z resztą kraju, gdyż wyspa 
postrzegana była jako bogate źródło zasobów naturalnych. Ajnowie wspominają ten czas jako bez-
względną eksploatację ich ziemi, „ścięto lasy bez pohamowania, przez co dzikie zwierzęta pozbawione 
domu zostały zepchnięte dalej na odległe tereny. Wraz z nadejściem karabinów, niedźwiedzie i jelenie 
zostały wybite niemalże aż do wyginięcia” [Kayano 2014: 177–178].
Na Hokkaido Ajnowie zostali zmarginalizowani i  zdominowani przez Japończyków na przełomie 
XIX  i XX wieku, a po 1945 roku zostali oni niemal całkowicie wysiedleni z Sachalinu i Wysp Kurylskich 
(po ich zajęciu przez ówczesny Związek Radziecki). Ajnowie zwracają uwagę, że w przeszłości ich kultura 
była niszczona w wyniku narzuconej im przez Japończyków polityki asymilacji. Wielu z nich doświadczy-
ło dyskryminacji, co skutkowało ubóstwem. W konsekwencji, kultura Ajnów znalazła się w regresie, nie 
spowodowało to jednak całkowitego oderwania jej od tradycji. Współcześni Ajnowie nie prowadzą już 
tradycyjnego stylu życia, ale starają się pielęgnować kulturę opartą na tradycjach przodków.

5  Kolonizacja japońska posuwała się od południa, teren ten nazwano później Wajini, czyli Ziemia Japończyków – w literaturze 
często terminem tym określa się Japończyków osiedlających się na terenach ajnuskich na południu Hokkaido.
6  Łańcuch górski w południowo-wschodniej części Hokkaido.
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Szacuje się, że w XVIII wieku żyło 80 tysięcy Ajnów [Shelton 2005], w 1868 roku było ich na Hokkaido 
około 15 tysięcy, na Sachalinie – dwa tysiące i około setki na Wyspach Kurylskich [Howel 1997: 614]. 
Według F. Starra: „W 1874 roku Yezo liczyło 144 069 mieszkańców, z czego 16 tysięcy to byli Ajnowie; 
w 1899 – 859 534, z czego Ajnowie stanowili 17 tysięcy. Ta „powódź” Japończyków to głównie osadnicy; 
każdego roku Ajnowie mieli coraz częstszy kontakt z Japończykami i czuli się coraz mniej bezpiecznie 
w swoich małych wioskach” [1904: 54]. Władze samorządowe szacowały w 2013 roku, że na Hokkaido 
żyje 13 tysięcy osób identyfikujących się jako Ajnowie. Uważa się jednak, że wielokrotnie więcej osób nie 
przyznaje się do ajnuskiego pochodzenia, najczęściej w mieszanych małżeństwach ajnusko-japońskich. 
Z kolei na wystawie w Muzeum Ajnów w Shiraoi przeczytać można, że Hokkaido zamieszkują 24 tysiące 
Ajnów, a w Tokio mieszka ich 2,7 tysiąca.
Istotnymi, z punktu widzenia zachowania kultury Ajnów i przekazywania wiedzy o niej, są badania na-
ukowców pracujących wśród nich na przełomie XIX i XX wieku, wśród których wyróżnia się B. Piłsudski7. 
W owym czasie Ajnowie cieszyli się dużym zainteresowaniem opinii publicznej. Ich kultura kilkakrotnie 
prezentowana była na wystawach światowych8. Działalność na rzecz rodzimej społeczności rozwinął 
też S. Kayano. Obaj oni nie mieli wykształcenia akademickiego, a więc formalnie nie byli etnografami. 
Jednak to oni, jak mało kto, znali kulturę i życie codzienne Ajnów, które przez wzgląd na relacje rodzinne 
stanowiło także ich życie daleko wykraczające poza prace badawcze. „Czuli teren” – można by tak to 
ująć – to cenna zdolność i nie każdy dyplomowany etnograf posiada taki dar. Tak zwani „gabinetowi et-
nografowie” często koncentrują się jedynie wokół teorii, które nierzadko rozmijają się z rzeczywistością. 
A tę, w połączeniu z „praktyką dnia codziennego” trzeba poczuć właśnie, np. zamieszkując wśród ludzi, 
których kultura stanowi przedmiot badań, nawiązywać autentyczne relacje, znajomości i przyjaźnie, sta-
nowić część ich codzienności, tak jak to było w przypadku S. Kayano i B. Piłsudskiego.
Bronisław Piłsudski (1866–1918) w 1887 roku, przez organizację Wola Ludu został wciągnięty w przygo-
towania do nieudanego zamachu na cara Aleksandra III. Po dekonspiracji spisku został skazany na karę 
śmierci, którą zamieniono mu ostatecznie na 15 lat katorgi. Zesłany na Sachalin na rosyjskim Dalekim 
Wschodzie założył tam rodzinę i ze swoją ajnuską żoną Chūsammą miał dwójkę dzieci. W świecie na-
uki zasłynął jako etnograf, muzeolog, badacz autochtonicznych ludów Dalekiego Wschodu (Niwchów, 
Oroków), głównie Ajnów zamieszkujących Sachalin i Hokkaido oraz górali podtatrzańskich. Pozostawał 
zawsze w cieniu swojego młodszego brata Józefa (1867–1935), jednego z ojców polskiej niepodległości. 
Ostatnimi czasy można jednak zauważyć większe nim zainteresowanie, o czym świadczą wystawy mu 
poświęcone w Zakopanem, Kielcach, Wilnie na Litwie i Mińsku na Białorusi. Tuż po dotarciu na Sachalin, 
B. Piłsudski zetknął się z Ajnami i z  ich tragicznym losem, wobec którego nie pozostał obojętny. Obok 
pracy naukowej zaangażował się również w działalność na rzecz poprawy warunków ich życia i uczył no-
woczesnych sposobów gospodarowania. W 1909 roku, w Société d’Anthropologie de Paris wygłosił refe-
rat poświęcony ludom tubylczym Sachalinu. Na zakończenie zwrócił się do publiczności: „One wymierają, 
one zanikają … Już w chwili obecnej szybko zatracają swą własną indywidualność dzięki niszczycielskie-
mu zetknięciu się z  najeźdźcami” [Zawistowicz 1930: 31]. Sam, prowadząc badania i  dobrze orientując 
się w dorobku naukowym innych, zdawał sobie sprawę z ogromu pracy badawczej jaką poza granicami 
kraju wykonali Polacy. W „Odezwie” z 1912 roku pisał „… praca życiowa jednostek, nieraz wysokiej wartości, 
ginie zupełnie bez korzyści dla naszego społeczeństwa”. Dlatego w liście do Stanisława Witkiewicza ma-
rzył: „z czasem pobudujemy wielkie Muzea, w których dorobek pracy polskiej będzie złożony”. Badania nad 
dalekimi ludami uważał za ważne: „Poznanie rzeczy obcych nie tylko samo dla siebie jest potrzebne, ale 
rozszerza ono niezmiernie horyzont i uczy patrzeć właściwiej na swojskie”9 [Kuczyński 2016: 165, 68, 166].

7  Na przełomie XIX i XX wieku wielu naukowców prowadziło badania wśród Ajnów, należy wspomnieć badaczy rosyjskich i ja-
pońskich, ale przede wszystkim angielskiego misjonarza, niewątpliwego autorytetu w sprawach Ajnów – Johna Batchelora [1901].
8  W Wiedniu w 1873, Paryżu w 1900 i w St. Louis w 1904 r. W związku z tą ostatnią wystawą pojawiły się publikacje populary-
zujące kulturę Ajnów [Starr 1904].
9  W tej kwestii był wizjonerem, traktował obce kultury jako sposób poznania kultury własnego kraju. Niestety wielu nadal tego 
nie rozumie i dalekie „egzotyczne” kultury traktuje z wyższością, a nawet pogardą. W połowie XX w. duńska pisarka Karen Blixen 
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Shigeru Kayano (1926–2006) był działaczem społecznym, pierwszym i jak dotąd jedynym parlamentarzy-
stą ajnuskim. Jego działalność stanowi punkt zwrotny w XX-wiecznych dziejach Ajnów. Dzięki niemu, kul-
tura ajnuska została nobilitowana, możemy nawet mówić o jej renesansie. Doprowadził on do powstania 
w 1972 roku, Muzeum Kultury Ajnów w Biratori-Nibutani, skąd pochodził i gdzie się wychował. Dzięki jego 
staraniom utworzono 15 szkół nauki języka ajnuskiego [Internet 2], czemu japońskie władze sprzeciwia-
ły się wcześniej twierdząc, że prawo zabrania nauki w innym języku niż japoński. Dodatkowo, język japoń-
ski postrzegany był przez Ajnów jako język awansu społecznego, co przyspieszało zanik języka ajnuskiego. 
Tworzenie szkół języka ajnuskiego miało powstrzymać ten proces lub przynajmniej go opóźnić. 
W 1977 roku, z inicjatywy S. Kayano zorganizowano pierwsze od wielu lat i-o-mante (święto odesłania 
duszy niedźwiedzia do świata bogów) nieprzeznaczone dla turystów10 [Majewicz 1991: 234, 153]. Z et-
nologicznego punktu widzenia, największym osiągnięciem S. Kayano było napisanie książki o kultu-
rze materialnej Ajnów połowy XX wieku [Kayano 2014]. Funkcję parlamentarzysty pełnił on w latach 
1994–1998. Zasłynął, m.in. z tego, że w trakcie sesji Zgromadzenia Narodowego mówił po ajnusku, co 
wywoływało konsternację wśród jego japońskich kolegów. Jak zauważa prof. A.F. Majewicz, zmusił on 
Japończyków do zmiany ich stosunku do Ajnów. W 1997 roku   uchwalono ustawę sprzyjającą promocji 
ich kultury. W jej artykule pierwszym czytamy, że „społeczeństwo ma zacząć respektować fakt, iż lu-
dzie Ajnu mogą być dumni z tego, że są mniejszością etniczną oraz iż należy być wdzięcznym za to, że 
rozwijają różnorodność kulturową w naszym kraju”.
Celem niniejszej publikacji jest popularyzacja dorobku naukowego B. Piłsudskiego oraz kultury Ajnów. 
Składa się ona z dwóch części: teoretycznej – prezentującej artykuły naukowców oraz ilustracyjnej – 
prezentującej największą w Polsce kolekcję ajnuską Muzeum Miejskiego w Żorach. By oddać należny 
hołd pamięci wybitnego badacza, publikację otwiera pieśń na cześć jego żony Chūsammy, autorstwa 
japońskiej poetki Noriko Nagaya. W części teoretycznej, wybitni znawcy twórczości B. Piłsudskiego, pro-
fesorowie Kōichi Inoue i A.F. Majewicz przedstawiają jego życie i działalność naukową. Sylwetkę dru-
giego bohatera wystawy, Shigeru Kayano, przedstawiają jego syn Shirō Kayano – zastępca dyrektora 
Ajnuskiego Muzeum Shigeru Kayano w Nibutani, oraz mieszkający w Warszawie japoński dziennikarz, 
publicysta, badacz historii kontaktów polsko-japońskich – Teruo Matsumoto. Interesującym i  osobi-
stym jest artykuł Yoshihide Ogaty, który przedstawia nieznane oblicze B. Piłsudskiego jako antropologa 
z sachalińskiej wyspy zesłańców – to spojrzenie Japończyka na zawiłą historię Polski w kontekście pol-
skiego osadnictwa na Sachalinie. Autor tekstu na tejże wyspie spędził dzieciństwo i chodził do szkoły 
z dziećmi zesłanych tam Polaków. Od lat zajmuje się badaniami losów ich i ich potomków. Z kolei autor 
niniejszego wstępu opisuje proces przemian zachodzących w kulturze Ajnów na podstawie analizy przed-
miotów używanych w kulturze tradycyjnej, ich ewolucji i zaniku. W części katalogowej publikacji prezento-
wana jest cała kolekcja ajnuska znajdująca się w posiadaniu Muzeum w Żorach oraz historia jej powstania. 
Obejmuje ona zabytki pochodzące z czasów – począwszy od późnej ery Edo (połowa XIX wieku), a skoń-
czywzy na erze Heisei (początek XXI wieku).
Artykuły profesorów K. Inoue i A.F. Majewicza o podobnej treści ukazały się drukiem już wcześniej, w ni-
niejszej publikacji zamieszczono ich zaktualizowane wersje uwzględniające najnowsze odkrycia w efekcie 
ciągle trwających badań. 
Wszystko to świadczy o  bogactwie naukowej spuścizny B. Piłsudskiego i  licznych inspiracjach z  niej 
płynących, stąd potrzeba spotkania i  wymiany spostrzeżeń, myśli i  poglądów podczas wspomnianej 
już międzynarodowej konferencji w Krakowie i w Żorach. Autorzy artykułów prezentują bardzo różny 
sposób ujęcia tematu i narracji. W toku prac redakcyjnych starano się nie ingerować zbytnio w teksty, 
zachowano też oryginalny zapis przypisów bibliograficznych.

w książce „Pożegnanie z Afryką” pisała: „w nocy widzi się w Afryce dalej niż w innych miejscach”. To literacka przenośnia wska-
zująca, że będąc daleko od swojego kraju, widzimy lepiej, wnikliwiej postrzegamy rzeczywistość. Można powiedzieć, że odległe 
kultury są lustrzanym odbiciem naszej kultury. 
10  Zabijanie niedźwiedzia w czasie i-o-mante uważane było przez Japończyków za wyjątkowo okrutne (zwierzę było duszone 
dwoma kłodami) i dlatego zostało zabronione [Majewicz 1991: 160].
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„Bronisław Piłsudski, polski społecznik, po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym mieście Wilnie, wstąpił 
na wydział prawniczy Uniwersytetu w Petersburgu, gdzie związał się ze zwolennikami rewolucji w Rosji. 
W wieku 19 lat, został ujęty przez policję carską. Zesłany do nędznej wioski na północy Sachalinu, żył 
w niej przez 20 lat. Obracając się wśród tamtejszych Gilaków i Ajnów, doskonale przyswoił sobie ich język 
i obyczaje. Spisywał wypowiedzi Gilaków i cytował je w artykułach Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Później zezwolono mu na przesiedlenie się na Syberię kontynentalną. Po przeprowadze-
niu się do Władywostoku, objął posadę kustosza Muzeum Towarzystwa Geograficznego. Równolegle  
zaangażował się w dziennikarstwo. W tym czasie Rosyjski Komitet Badań nad Środkową i Wschodnią 
Azją do spraw Dalekiego Wschodu przy Cesarskiej Akademii Nauk powierzył mu terenowe prace badawcze  
na temat Ajnów zamieszkujących południowy Sachalin – tam Piłsudski przez trzy i pół roku prowadził 
badania nad warunkami ich życia. „Chciałem badać także sytuację Ajnów na Hokkaido, zatem udaliśmy się 
tam razem w  podróż. Wobec niebezpieczeństwa wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej wyjechaliśmy.  
Po wojnie przybyliśmy do Japonii ponownie.” Pięć miesięcy spędził w Tokio. W otoczeniu znanych antropo-
logów doprowadził badania do końca i wyruszył w drogę do ojczyzny.1

1866
Piłsudski przychodzi na świat 2 listopada wg kalendarza gregoriańskiego (21 października wg kalenda-
rza juliańskiego)2 w Zułowie (obecnie Zalavas), w majątku odziedziczonym przez matkę, znajdującym się 
w okręgu wileńskim Rosji, jako trzecie dziecko i najstarszy syn Józefa Piotra Piłsudskiego (1833-1902) i Ma-
rii Piłsudskiej z domu Billewicz (1842-1884), dziedzic rodu Piłsudskich. Obie rodziny należały do szanowa-
nych na Litwie rodów ziemiańskich.

1875
W wielkim pożarze 4 lipca, dwór w Zułowie zostaje prawie całkowicie spalony. Rodzina przenosi się 
do stolicy okręgu – Wilna.

1877
Razem z Józefem, młodszym o rok bratem, rozpoczyna naukę w I Gimnazjum w Wilnie.

1882
Wiosną, trzej bracia Piłsudscy – razem z młodszym Adamem – wraz z rówieśnikami zakładają koło samo-
kształceniowe „Spójnia”. Po raz pierwszy angażują się w działalność nielegalną.

1  Ze „Wstępu od wydawcy” do rosyjskich artykułów Piłsudskiego Sytuacja Ajnów na Sachalinie cz. 1 – wydane w: Świat Nr 26, 
s. 57, Tokio, wyd. Keika Nippō, 10 czerwca 39. rok ery Meiji (1906). Buronirau Birusudosuki – oznacza Bronisława Piłsudskiego, arty-
kuł jest jego pierwszą pracą na temat Ajnów. Oryginał w języku rosyjskim. Potwierdzono, że tłumaczem tekstu jest Shō Ueda. Czy 
to „Wstęp od wydawcy” czy też „Wprowadzenie autora” napisane przez tłumacza? Czy też są to notatki do biografii, nad którą 
pracował sam Piłsudski, czy zapis opowiedzianego ustnie życiorysu, który przetłumaczył Ueda? Dokładna biografia Piłsudskiego 
została opublikowana po japońsku w roku 1906. 
2 Autor artykułu, chcąc być skrupulatnym, zapisuje daty wg oryginalnych źródeł. W ten sposób w tekście pojawiają się daty 
wg dwóch kalendarzy: juliańskiego – dla wydarzeń, które miały miejsce w Rosji: 2.11.1866-24.06.1903 r. i 24.09.1903-7.12.1905 r., 
gregoriańskiego – dla wydarzeń, które miały miejsce poza Rosją: 7.08.1903-19.09.1903 r. i. 1.09.1906-29.05.1918 r. (red.).

Kronika  
Bronisława Piłsudskiego

Kōichi Inoue 
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1883
14 czerwca – nie zdaje egzaminu końcowego po sześciu latach nauki, tym samym nie zalicza roku.
10 lipca – zostaje przeniesiony do II Gimnazjum w Wilnie.
4 listopada – operacja matki. Bronisław zakochuje się w Zofii z rodziny Baniewicz – to jego pierwsza 

miłość.

1884
3 marca – odbiera lekcję gry na fortepianie pod kierunkiem Zofii Baniewicz, w towarzystwie jej młodszej 

siostry, Marii. Wiosną, wskutek powikłań po infekcji, umiera młodsze jego rodzeństwo, bliźnięta 
(jedenaste i dwunaste dziecko Piłsudskich).

20 sierpnia – w wieku 42 lat umiera matka, Maria Piłsudska (1.09.1884 wg kalendarza gregoriańskiego).

1885
Pod koniec kwietnia, Zofia Baniewicz, za namową matki, wyjeżdża do Petersburga.
3 sierpnia – po zdaniu dodatkowego egzaminu, Piłsudski pomyślnie kończy naukę w siódmej klasie i de-

cyduje o rezygnacji z nauki w II Gimnazjum w Wilnie.
19 sierpnia – ruszając w ślad za Zofią, dociera do Petersburga (ówczesna stolicy Rosji). Już następnego 

dnia spotyka się z Zofią, ale parę rozdziela jej matka.
27 sierpnia – rozpoczyna ósmą klasę w V Gimnazjum w Petersburgu.

1886
W czerwcu – kończy naukę w gimnazjum. 
29 lipca zostaje studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Petersburgu.
Pod koniec grudnia wraca do domu, Boże Narodzenie spędza w  Wilnie, był to jego „ostatni powrót 

do domu”.

1887
1 lutego – wraca do Petersburga.
3 marca – po próbie zamachu na cara Rosji, Aleksandra III, która miała miejsce 1 marca w Petersburgu, 

Bronisław zostaje zatrzymany jako podejrzany i osadzony w Twierdzy Pietropawłowskiej.
W terminie od 15. do 19 kwietnia odbywa się proces. Pokazowe rozprawy sądowe odbywają się w Senacie; 

zapada wyrok kary śmierci dla wszystkich piętnastu oskarżonych, wśród nich dla Bronisława.
23 kwietnia – na mocy amnestii cara, wyrok zostaje złagodzony. Bronisław zostaje skazany na piętnaście 

lat katorgi i zesłanie na Sachalin. 
8 maja – w Twierdzy Szlisselburskiej wykonana zostaje egzekucja przez powieszenie pięciu skazanych 

na karę śmierci, w tym Aleksandra Uljanowa, starszego brata Lenina.
27 maja – z Petersburga wyrusza eskortowany pociąg wiozący Piłsudskiego, żegnanego z daleka przez 

ojca. Pociąg jedzie przez Moskwę i 6 czerwca dociera do Odessy.
9 czerwca – z Odessy wyrusza statek „Niżny Nowogrod” rosyjskiego Dobrofłota, przewożący 525 więźniów. 
3 sierpnia – po rejsie przez Kanał Sueski, Kolombo, Singapur, Nagasaki, statek zawija do portu w Aleksan-

drowsku na zachodnim wybrzeżu północnego Sachalinu.
Od 9. do 12 sierpnia konwojowani więźniowie idą pieszo do obozu we wsi Rykowskoje (obecnie Kirovskoye) 

w okręgu tymowskim. 
W  okresie od sierpnia do grudnia, Piłsudski wykonuje zwykłą pracę wyznaczaną więźniom skazanym 

na  katorgę. Dodatkowo zajmuje się nauczaniem domowym dzieci urzędników i  przymusowych 
osadników, i po raz pierwszy styka się z kulturą Gilaków (obecnie Niwchów).

1889
Rozpoczyna pracę w biurze posterunku policji okręgu tymowskiego. 
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1891
W styczniu – spotyka się z Lwem Sternbergiem odwiedzającym wieś Rykowskoje. Ich przyjaźń będzie 

trwała do końca jego życia. Spotkanie owocuje podjęciem badań nad kulturą Niwchów we współ-
pracy ze Sternbergiem. 

1893
W lipcu – rozpoczyna pracę w stacji meteorologicznej w Rykowskoje.

1896
Od 14. do 17 maja – petycje ojca Bronisława przynoszą skutek i  14 maja wchodzi w życie dekret carski 

o ułaskawieniu, na mocy którego okres kary zostaje Piłsudskiemu skrócony o jedną trzecią. Ojciec 
składał takie petycje już w kwietniu 1892 i w listopadzie 1894 roku, ale bezskutecznie3.

W okresie od lipca do sierpnia – zostaje wysłany do okręgu korsakowskiego, by zainstalował tam stację 
meteorologiczną (Korsakovsk, Siyantsy). To tam po raz pierwszy styka się z Ajnami.

1897
27 lutego – koniec złagodzonego do dziesięciu lat wymiaru kary. Wyzwolony od pracy przymusowej Piłsud-

ski rejestruje się jako chłop ze wsi Rykowskoje okręgu tymowskiego.
23 maja – grupa badawcza Towarzystwa do Badań Regionu Amurskiego (OIAK)4 przy Oddziale  

Przyamurskim Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego5, w celu zatrudnienia Piłsud-
skiego w swoim muzeum, składa pisemny wniosek o to, by mógł on zamieszkać we Władywostoku.  
Jednakże decyzja w tej sprawie nie zapada.

W okresie od września do grudnia – podejmuje pracę jako recepcjonista u dr. L. V. Poddubskiyego, kierow-
nika Biura ds. Medycznych wyspy Sachalin w Aleksandrowsku. Pracuje tam do kwietnia 1898 roku.

1898
20 kwietnia – kończy swoją pierwszą pracę naukową z zakresu etnologii: Nędza i pragnienia Gilaków na 

Sachalinie, która ukazała się w „Biuletynie Oddziału Przyamurskiego Cesarskiego Rosyjskiego To-
warzystwa Geograficznego” (Chabarowsk).

Od maja do sierpnia – pracuje w stacji meteorologicznej we wsi Rykowskoje, latem, jego ojciec ponownie 
składa prośbę o przeniesienie syna do Władywostoku.

28 listopada – gubernator Przyamurza udziela pozwolenia na zamieszkanie Piłsudskiego we Władywo-
stoku.

Od listopada do grudnia – OIAK zleca mu zbieranie materiałów o Niwchach, na co przeznacza 200 rubli – 
140 rubli w połowie listopada i 60 rubli pod koniec grudnia.

1899
W lutym – otrzymuje pozwolenie na roczny pobyt we Władywostoku, ale pod nadzorem policyjnym.
W pierwszej połowie marca – dociera do Władywostoku i zamieszkuje przy muzeum OIAK jako kustosz 

(jego roczne wynagrodzenie wynosi 600 rubli).
28 października – eksponaty związane z  Dalekim Wschodem, przeznaczone na światową wystawę 

w Paryżu (1900), statkiem „Chersoń” rosyjskiego Dobrofłota, wypływają do Francji. Za przygo-
towanie i powodzenie wystawy odpowiada OIAK, które to zadanie powierza Piłsudskiemu, wice-
prezes Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, P.P. Siemionow. Do Piłsudskiego 
należy scenariusz i konstrukcja wystawy, na którą składa się 158 zebranych przez niego ekspo-
natów przynależnych kulturze Niwchów z  Sachalinu. Międzynarodowe gremium sędziowskie  

3 Ułaskawienie nie było równoznaczne z przywróceniem praw szlacheckich, dlatego później został zarejestrowany jako chłop (red.).
4 Общество Изучения Амурского Края (red.).
5 Императорское Русское Географическое Общество (red.).
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wysoko ocenia wystawę kolekcji z Dalekiego Wschodu, a Piłsudski, w dowód uznania, otrzymuje 
srebrny medal. 

1900
Obejmuje stanowisko kierownicze w muzeum OIAK.
17 marca – zmniejsza swoje roczne wynagrodzenie o połowę, proponując zatrudnienie za pozostałą kwotę 

potrzebnego w muzeum pracownika zajmującego się przygotowaniem eksponatów.

1901
Obejmuje posadę bibliotekarza Muzeum OIAK, zawiera także umowę o pracę z Komitetem Statystycznym 
Kraju Nadmorskiego. Współpracuje z jego sekretarzem, dr. N.V. Kiryłowem, angażując się w działalność  
Komitetu.
23 lutego – wysyła do pisarza Antoniego Czechowa list podpisany wspólnie z  wiceprezesem OIAK, 

N.A. Paliczewskim, z prośbą o podarowanie im pracy: Podróż na Sachalin i Daleki Wschód6 – w od-
powiedzi Czechow podarowuje im wymienioną publikację.

15 marca – Piłsudski zostaje wybrany na członka stowarzyszonego OIAK.
17 maja – zostaje przyjęta jego rezygnacja z pracy w muzeum OIAK. Zaniepokojony pogarszającym się sta-

nem swojego zdrowia, prosi o przeniesienie do suchszego Błagowieszczeńska. Prosi także o zwol-
nienie z płatnej posady w muzeum – to na tle konfliktu z wiceprezesem Paliczewskim.

Latem z Sachalinu do Władywostoku dociera Indin, chłopiec z ludu Niwchów. Piłsudskiemu udaje się z po-
wodzeniem zaprosić go – najinteligentniejszego spośród swoich uczniów na Sachalinie – do stolicy 
regionu, w celu kontynuowania przez niego nauki. 

27 sierpnia – muzeum OIAK zatrudnia Piłsudskiego tymczasowo, z miesięczną pensją wynoszącą 50 rubli.
17 października – gubernator generalny Przyamurza wydaje mu pozwolenie na zamieszkanie w Błago-

wieszczeńsku, ale Piłsudski nie spieszy się z  przeprowadzką i  rozpoczęciem leczenia. Być może 
dlatego, że już w tym okresie miały miejsce konsultacje z Cesarską Akademią Nauk w sprawie jego 
podróży służbowej na Sachalin. 

1902
17 lutego – wiceprezes Cesarskiej Akademii Nauk7 wysyła do niego telegram, w którym zleca mu wyjazd 

na południowy Sachalin, w celu zebrania materiałów etnograficznych.
2 kwietnia – w  wieku 69 lat umiera w  Petersburgu ojciec Bronisława, Józef Piłsudski (15.04.1902 r.  

wg kalendarza gregoriańskiego).
5 maja – gubernator Obwodu Nadmorskiego wysyła do gubernatora Sachalinu raport o  treści: „Brak  

zastrzeżeń do zachowania Piłsudskiego, zatrudnionego w miejscowej administracji”.
31 maja – gubernator generalny Przyamurza zezwala na wyjazd służbowy Piłudskiego na południowy 

Sachalin, na zlecenie Cesarskiej Akademii Nauk.
8 lipca – wypływa z portu Władywostok w kierunku wyspy Sachalin parowcem „Zeja” należącym do spółki 

Kolei Środkowowschodniej. Bronisławowi powierzone zostaje zadanie zebrania materiałów etno-
graficznych i folklorystycznych na temat Ajnów i Oroków (obecnie Ulta). Wiezie on ze sobą: pozwo-
lenie na podróż służbową, tysiąc rubli na wydatki, pięćdziesiąt rubli przedpłaty na zakup obiektów 
etnograficznych z kasy OIAK, aparat fotograficzny i (najprawdopodobniej) fonograf Edisona. Moż-
liwe, że towarzyszy mu młody Indin, który zapadł na gruźlicę płuc i miał leczyć się na rodzimej 
wyspie. 

11 lipca – Piłsudski dociera do Korsakowa (dawna nazwa japońska: Ōdomari). 
13 lipca – odwiedza wieś Siyantsy (dawna nazwa japońska: Ochiai, obecnie: Dolinsk).
Od 16 lipca do 6 sierpnia – przebywa na zachodnim wybrzeżu w powiecie Mauka (dawna nazwa japońska: 

6 Wydanie polskie: Antoni Czechow, Sachalin, Warszawa 1995 (red.).
7 Императорская Aкадемия Наук (red.).
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Maoka, obecnie: Chołmsk), angażuje się w zbieranie materiałów o Ajnach, dokonuje spisu ludności 
i nagrywa pieśni Ajnów za pomocą fonografu. 

6 sierpnia – płynie kutrem rybackim „Siemionow”, przedsiębiorstwa Denbigh, w kierunku Hakodate. Mniej 
więcej w tym samym czasie zlikwidowano rejsy statków pomiędzy Mauką a Korsakowem, Piłsudski 
wraca zatem do Korsakowa przez Hakodate, w którym, w oczekiwaniu na statek zatrzymuje się 
na trzy tygodnie. Gości przez ten czas w rezydencji G. P. Denbighiego, zwiedza miasto i okolice w 
towarzystwie syna potentata oraz małżeństwo Moritaka (rodzeństwo żony Denbighiego, Mary). 
Jednakże zarówno w Japonii jak i w Rosji ów „pierwszy wjazd Bronisława do Japonii” traktowany był 
jako nielegalny.

30 sierpnia – wraca z Hakodate do Korsakowa.
10. do 12 września – nieformalna rozmowa z gubernatorem Sachalinu, M. N. Lyapunowem. Po 13 wrze-

śnia Piłsudski odwiedza wsie Otasan (Odasamu, obecnie: Firsovo) i Seraroko (Shiraura, obecnie: 
Vzmor’ye) i bierze udział w i-o-mante (święcie niedźwiedzia), efektem czego jest publikacja poświę-
cona temu świętu u Ajnów sachalińskich.

8 października – wraca do Korsakowa, decyzją gubernatora Lyapunowa, zostaje włączony do warstwy 
społecznej chłopów, mieszkańców okręgu tymowskiego. Po zapakowaniu wszystkich zamówionych 
w Siyantsky, Mauka i innych wioskach ajnuskich okazów, zdeponował przesyłkę na rosyjski statku 
Yaroslavl Volunteer Fleet Company, odpływającym do Odessy pod koniec miesiąca, skąd zostały one 
przetransportowane do Saint Petersburga.

Od połowy listopada przez dwa tygodnie przebywa w wiosce Takoe. Potem, do 23 listopada, odwiedza 
wsie Siyansty i Otasan – wkłada wiele wysiłku w otwarcie w nich szkół czytania i pisania dzieci 
ajnuskich. Każda ze szkół rozpoczyna działalność zimą. W pierwszej nauczycielem zostaje osiem-
nastoletni Indin, w drugiej – dwudziestosiedmioletni Taronji (Tarōji Sentoku). 

24 listopada – odwiedza wieś Rure (Rorei) na wschodnim wybrzeżu, gdzie skrupulatnie przeprowadza 
wywiad ustny i po raz pierwszy nagrywa hauki (pieśni o bohaterach). 

10 grudnia wraca do wsi Siyantsy.
14 grudnia – przenosi się do wsi katanu Ai (Aihama) i spędza tam zimę, zajmując chatę z bali w stylu ro-

syjskim, należącą do Bahunke (jap. Aikichi Kimura), wodza kotanu Ai. Dom Bafunke staje się odtąd 
jego stałą bazą wypadową8.

1903
Na początku roku, otrzymuje telegram od Sternberga z Petersburga. Jego treść spełnia nadzieje Piłsudskie-
go – zostaje poproszony o kontynuowanie badań na południowym Sachalinie za środki finansowe, które ma 
odtąd zapewnić założony rok wcześniej Rosyjski Komitet Badań nad Środkową i Wschodnią Azją9: pierwszą 
subwencję w wysokości 700 rubli na rok 1903 i 750 rubli na rok 1904. Subwencja na rok 1905 została osza-
cowana na tysiąc rubli, ale ponieważ badania zostały wstrzymane w czerwcu, Piłsudski nie otrzymał całej 
kwoty. W międzyczasie, co zostało odnotowane w jego fundamentalnej pracy zatytułowanej Materials for 
the study of the Ainu language and folklore: „Otrzymałem od tych panów sumę 225 rubli” (s. VIII).
1-15 lutego – we wsi Ai uczy się języka ajnuskiego. Podejmuje także próbę tłumaczenia nagranych ajnu-

skich tekstów. Przypuszczalnie to właśnie tej wiosny narodziła się miłość do Chūsammy (jap. Shin-
kinchō), ukochanej bratanicy wodza Bafunke.

15 lutego – 1 marca – przebywa w wiosce Rure, gdzie dokonuje tłumaczeń legend i hauki.
28 lutego – następuje znaczne pogorszenie się stanu zdrowia chorego na gruźlicę płuc Indina – zostaje 

on przyjęty do szpitala w Korsakowie, a zajęcia szkolne w Siyansty zostają przerwane. Indin umiera 
w szpitalu na początku kwietnia.

1 marca – 23 kwietnia – uczy się gorliwie języka Ajnów we wsi Ai. Przypuszczalnie najlepszym dla niego 
nauczycielem ajnuskiego była Chūsamma. 

24 kwietnia – sporządza raport na temat działalności szkół czytania i pisania we wsiach Siyansty i Otasan 

8 Autor stosuje dwie wersje imienia: Bafunke, Bahunke, obie formy są poprawne (red.)
9 Русский Комитет для Изучения Средней и Восточной Азии (red.).
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w okresie zimy 1902-1903. Można założyć, że w tym okresie sporządził także „Raport z misji nr 1 
(Prognoza podróży do Ajnów z Sachalinu 1902-1903)” dla Rosyjskiego Komitetu Badań.

W okresie od 30 kwietnia do 16 maja – Piłsudski opływa łodzią wschodnie wybrzeże w kierunku połu-
dniowym, odwiedzając po drodze wsie: Obusaki (Fusaki), Ochofupoka (Ochikai, obecnie: Rusnoye), 
Tunaicha (Tonnai, obecnie: Ohotskoe), Airupo (Airō, obecnie: Svobodnaya). W Tunaicha dokonuje 
nagrań hauki i oina (pieśni o bogach) w wykonaniu Yasunosuke Yamabe i pozostałych.

6 czerwca – w  celu dokonania badań na północnym Sachalinie, udaje się do Korsakowa, by wsiąść 
na statek w kierunku Zatoki Terpeniya. Tam dociera do niego list od Wacława Sieroszewskiego, 
datowany na 5 maja (w kalendarzu gregoriańskim: 18 maja). Jest w nim dopisek: „gdy statek 
przybędzie do Hakodate, ruszam do Piratori (Biratori) z tobą, albo nawet bez ciebie”. Sieroszew-
ski, który do Hakodate dotarł w połowie kwietnia (na początku maja według kalendarza gre-
goriańskiego), najwyraźniej nie mógł się już doczekać10. Piłsudski natychmiast przerywa podróż 
na północny Sachalin, odwoławszy rezerwację statku, którym miał się okazyjnie zabrać, i rusza 
do Naibuchi (Ust'-Dolinka). Pomimo zatrudnienia japońskiego tłumacza, Tarōjiego Sentoku, nie 
otrzymuje pozwolenia na opuszczenie Sachalinu – pozostaje tu jeszcze przez ponad dwa tygodnie.

24 (20?11) czerwca – w towarzystwie tłumacza Tarōjiego Sentoku, wypływa jednak z portu w Korsakowie, 
zaopatrzony w fonograf Edisona i udaje się drogą morską w kierunku Hakodate.

8–10 lipca (wg kalendarza gregoriańskiego12) – to prawdopodobna data przypłynięcia Piłsudskiego z to-
warzyszem do portu w  Hakodate. Zespół badawczy Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego 
(kierownik: Sieroszewski, członek: Piłsudski, tłumacz: Sentoku) układa plan badań. 

30 lipca – pobyt w Hakodate trwa już kilka tygodni. Przy współpracy Sentoku, Piłsudski kończy tłuma-
czenie tekstów w języku Ajnów na język rosyjski, oczekując na powrót do Hakodate Sieroszew-
skiego, który wyruszył na Sachalin spotkać się z młodszą siostrą, i wysyła raport do Sternberga. 
Sieroszewski powraca do Hakodate 31 lipca lub 1 sierpnia. 

Około 2 sierpnia – Piłsudski spotyka w Hakodate zagubionych Ajnów. Okazuje się, że są to Spanram (jap. 
Shibaran) Nomura z rodziną z Shiraoi13, którzy, oszukani przez Japończyka, z trudem dotarli do Ha-
kodate. Pomaga im wrócić w  rodzinne strony, wspierając ich pięcioma jenami z budżetu badań. 
To  wydarzenie powoduje, że zespół badawczy w pierwszej kolejności odwiedzi właśnie Shiraoi. 

W  nocy 4 sierpnia – Sieroszewski, Piłsudski i  Sentoku wsiadają na statek „Higomaru” i  udają się 
w kierunku Muroranu.

Rankiem 5 sierpnia – Higomaru wpływa do portu Muroran. Członkowie zespołu badawczego udają się 
koleją do Shiraoi, ale ponieważ nikt po nich nie wyjeżdża, zostawiają bagaże w gospodzie w wiosce 
Wajinmura po północnej stronie torów i udają się na południową stronę do kotanu Ajnów. W czasie 
przechadzki napotykają siostrę (Isūchi), żonę (Nentasik) i braci Spanram, którzy prowadzą ich do 
chaty chise Spanram. Gospodarz jest nieobecny – poszedł złowić świeże ryby, by poczęstować nimi 
gości. Starszy brat Spanram (imię nieznane) prowadzi potem gości na brzeg. Wieczorem trójka 
przybyszów wraca do gospody na nocleg. 

Rankiem 6 sierpnia – do pokojów, gdzie jeszcze śpią podróżnicy, wchodzi Spanram. Mężczyźni wymieniają 
się pozdrowieniami w stylu ajnuskim karapte. Później następują negocjacje dotyczące noclegu ba-
daczy w kotanie. Wobec warunku otrzymania przez Spanram pozwolenia na nocleg od naczelnika 
gminy i powiatu Shiraoi, i potwierdzenia, że on również wyraża zgodę na przyjęcie przybyszów do 

10 Co do szczegółów badań nad Ajnami na północnym Hokkaido, zleconych przez Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, 
proszę zobaczyć załączone do niniejszej pracy notatki z podróży Sieroszewskiego: Wśród kosmatych ludzi, w: Wacław Sierosze-
wski, Szkice podróżnicze. Wspomnienia (Dzieła, tom XVIII Varia). ss. 219-274. Kraków: Wydawnictwo Literackie (1961).
11  W Sprawozdaniu Piłsudskiego zanotowana jest data wyjazdu z Korsakowa – 20 czerwca. Na wydanym przez Urząd Konsularny 
Japonii w Korsakowie „pozwoleniu na wywóz fonografu” jest data 7 lipca (24 czerwca wg kalendarza juliańskiego). W niniejszej 
„Kronice” przyjęto tę drugą datę jako właściwą.
12  Wg kalendarza juliańskiego ok. 25–27 czerwca. Odtąd daty w  czasie pobytu na Hokkaido są podawane wg kalendarza  
gregoriańskiego.
13 Według Wacława Sieroszewskiego (Wśród kosmatych ludzi): Spańram, Siraoj (red.).
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ajnuskiego domu, pojawia się sam naczelnik gminy – w owym czasie jest nim Shigeharu Saeki – 
i udziela pozwolenia. Jeszcze tego samego dnia, trzej podróżnicy przenoszą się do domu Shipanra-
ma i stają się odtąd jego gośćmi. 

Rankiem 7 sierpnia – Shipanram naprędce instaluje podgrzewaną balię goemonburo14 i proponuje gościom 
poranną kąpiel, po której w znacznie lepszych nastrojach przystępują oni do badań w Shiraoi. 

Przedpołudniem 12 sierpnia – zbliżający się do domu Shirana Nomury, „człowiek z Aomori” – Iijima Kat-
sura – oraz znajomy, Ikuta, zawołani przez Piłsudskiego zostają wprowadzeni do środka chise. Iijima 
zanotował później w Travelogue of Hokkaido (Iijima, „Hokkaidō kikō, sono 2”, s. 36), że Sieroszewski 
i  Piłsudski „bez marynarek, mając na sobie jednowarstwowe kimona (jap. hitoe), pracowali nad 
czymś, przyjąwszy pozy jak na karykaturze”15. Już o pierwszej po południu, trzej badacze i dwaj Ja-
pończycy udają się wspólnie do Shadai16, gdzie odpoczywają w wyróżniającym się japońskim stylem 
domu Yayoshi Tamury. Wieczorem wracają do domu Nomurów, korzystają z łaźni, a po posiłku przy-
słuchują się Pieśniom-przysłowiom Ajnów z Sachalinu płynącym z fonografu (op. cit. s. 36-37). Tej 
nocy pięciu mężczyzn i małżeństwo Nomurów śpią razem stłoczeni w wielkiej chise. 

Do mniej więcej końca sierpnia, zespół badawczy pozostawał w Shiraoi17.
Pod koniec sierpnia, zespół badaczy udający się do Biratori, żegnany przez Ajnów na dworcu Shiraoi, wy-

rusza koleją z Shiraoi do Hayakity, gdzie dołącza do niego zatrudniony przez badaczy przewodnik, 
który przyprowadza z sobą kilka koni. Podróżni zatrzymują się na noc w niewielkim zajeździe. 

Następnego dnia przebywają konno dziewicze lasy regionu Hidaka. Na nocleg zatrzymują się w Muka-
wie. W podróży do Biratori pokonują 60 kilometrów: 30 kilometrów z Shiraoi do Mukawy i kolejne 
30 z Mukawy do Biratori. W Mukawie, na polecenie pastora Johna Batchelora z Sapporo, wycho-
dzą im na spotkanie Ajnowie-protestanci, którzy pod wpływem Batchelora przystąpili do kościoła  
prezbiteriańskiego. 

Dwa dni później zespół badawczy, podróżując drogą u podnóża góry Hidaka, dociera nad rzekę Saru i tego 
samego dnia po południu przybywa do kotanu Biratori18. Podróżnicy zatrzymują się w jedynym za-
jeździe w wiosce – ma to miejsce przypuszczalnie na początku września. Biratori, widziana oczami 
Sieroszewskiego w: Wśród kosmatych ludzi, jest mniej barwna i żywotna w porównaniu z Shiraoi, ale 
około tygodniowy pobyt w wiosce jest dla zespołu badawczego nie do uniknięcia. Opisywane przez 
Sieroszewskiego, dzikość i gwałtowność jej mieszkańców odzwierciedlają wprost stosunki japońsko-
-rosyjskie, które nagle uległy znacznemu pogorszeniu. Podróżnicy nie mogą przeciwstawić się roz-
kazowi Ambasady Rosyjskiej w Kioto – zaprzestania badań, przekazanemu im przez konsula Rosji 
w Hakodate. Jednak badania Piłsudskiego, chociaż trwają krótko, okazują się bardzo owocne. W pracy 
naukowej, którą później napisze, wielokrotnie odnosi się on do danych zebranych właśnie w Biratori. 

Około 10 września – zespół badawczy zostawia za sobą Biratori i konno udaje się do najbliższej stacji kolejo-
wej – przypuszczalnie do Hayakita, prawdopodobnie w ciągu jednego–dwóch dni dociera do Sapporo. 

Zgodnie z tym, co napisał Batchelor w: Nadchodzi rzadki gość (w Autobiografii Johna Batchelora, s. 289), 
w  Sapporo pozostają „dwa–trzy dni”, a  Piłsudski „na krótko zatrzymuje się w  domu Batchelo-
ra”. Z drugiej strony, Sieroszewski „przedwczoraj” – czyli 15 września (!?) – „zameldowawszy się 
w Hōheikanie, pojawił się w urzędzie prefektury”19 Jedyne, co wiadomo, jeśli chodzi o to, co robili 
w Sapporo, to to, że Sieroszewski prawdopodobnie odwiedził muzeum (wybudowany w 1881 roku, 
adres: North 2, West 8) i średnią szkołę rolniczą. O ile pewne jest, że Sentoku towarzyszył mu jako 
tłumacz, o tyle nie wiadomo, czy był z nimi także Piłsudski. 

14 Podgrzewana od spodu z drewnianą pokrywą, na którą stawało się wchodząc do kąpieli – ta pod ciężarem kąpiacego się opada-
ła powoli na dno, a balia wypełniała się wodą. Nazwa pochodzi od Geomona Ishikawa – złodzieja, grabieżcy, którego ugotowano 
w takiej kąpieli (red.).
15 Autor cytatu nawiązuje do satyrycznych rysunków z ery Meiji (red.).
16 „Według Wacława Sieroszewskiego Wśród kosmatych ludzi: Sataj (red.).”
17 Wśród kosmatych ludzi jest szczegółowym opisem Shiraoi i jego otoczenia oraz życia Ajnów, ale ze względu na brak dokładnych 
dat, niemożliwe było ich tutaj zapisanie. Szczegóły pozostawiam opisom w notatkach z podróży.
18 Na początku XX wieku używano zapisu Piratori (red.).
19 Otaru Shimbun, 17 września – artykuł: Polaków studia nad Ajnami.
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15 września, wczesnym rankiem – zespół badawczy, żegnany na peronie przez Batchelora, wyjeżdża  
z Sapporo (Nadchodzi rzadki gość, s. 289). Po przybyciu do Muroranu, Piłsudski, razem z Sentoku, 
od razu przesiada się na statek i jeszcze tego samego dnia udaje się do Hakodate. Powrót Siero-
szewskiego do Hakodate następuje 17 września. Okoliczności rozdzielenia się grupy są nieznane.

19 września – zespół badawczy Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego rozwiązuje się.  
Piłsudski i  Sentoku przebywają w  Japonii przez około pół miesiąca (!?), a  następnie wracają 
do Korsakowa na Sachalinie.

24 września20 – Piłsudski i Sentoku docierają z powrotem do Korsakowa. 
28 września – opatrzony tą datą nieoficjalny list od gubernatora Aleksadrowska, Lyapunova, docie-

ra do Bronisława. Gubernator prosi o poprowadzenie badań na temat aktualnej sytuacji Ajnów 
w okręgu korsakowskim oraz o sporządzenie projektu mającego na celu poprawienie przepisów 
prawnych dotyczących zarządzania tubylcami. Piłsudski przystępuje do zbierania materiałów 
o Ajnach na południowym Sachalinie, podejmuje się także drugiego zadania.

29 września – wraca do bazy wypadowej w kotanie Ai.
Z końcem września – odbywa się „wspaniałe przyjęcie weselne” Bronisława i Chūsammy, „wydane przez 

wodza Bafunke z udziałem całego plemienia” (Karafuto nichinichi shimbun, 10 stycznia 1934 r., 
artykuł pt. Ukochany mężu, gdzie jesteś?)21.

Od 14 października – do 29 listopada – pobyt w Korsakowie, zbieranie datków, elementów wyposażenia, 
przyborów szkolnych i  książek potrzebnych szkole czytania i  pisania, która miała rozpocząć dzia-
łalność w  Naibuchi. Od F.F. von Bunge‘a, pełniącego obowiązki gubernatora, otrzymuje obietnicę 
wsparcia przedsięwzięcia w kwocie dwustu rubli. Ponadto w tym okresie, jako sprawozdanie z badań 
do grudnia 1902, zostaje wysłany do Petersburga „Raport z misji 1” dla Rosyjskiego Komitetu Badań. 
Pod koniec października na pokład statku „Jarosław” rosyjskiego Dobrofłota, razem z powyższym 
„Raportem z misji 1”, zostały załadowane zakupione na wschodnim wybrzeżu wałki do nagrywania. 

29 października – po wypłynięciu ostatniego w tymże roku japońskiego statku z portu w Korsakowie, 
Piłsudski wyrusza z Korsakowa do wsi Naibuchi.

2 grudnia – w utworzonej w Naibuchi szkole z internatem, Tarōji Sentoku pracuje jako nauczyciel, naucza-
niem zajmuje się także Piłsudski. Zadziwiające prawo oświatowe nakazuje nauczanie pisania wy-
powiedzi, w których język ajnuski zapisywany jest cyrylicą. Spontanicznie powstaje tak pisany język 
ajnuski. Takim językiem posługuje się Sentoku i  inni, wymieniając korespondencję z Piłsudskim 
w czasie jego pobytu w Japonii w 1906 roku.

Między 18. a 20 grudnia – zabiera uczniów do wsi Ai i tam oglądają rytuał „odesłania lisa22”, przygotowany 
wspólnie z Bafunke.

1904
21 stycznia – Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne przyznaje Bronisławowi Piłsudskiemu srebr-

ny medal za nadzwyczajny wkład w badania naukowe – szczególnym uznaniem cieszą się zebrane 
dla Muzeum Antropologii i Etnografii w Petersburgu (Kunstkamera) materiały o Ajnach z Sachalinu 
oraz ich uporządkowanie i analiza; współudział w badaniach nad Ajnami z Hokkaido zorganizowa-
nych przez Towarzystwo; kierowanie muzeum OIAK oraz osiągnięcia w pracy sekretarza OIAK. 

29 stycznia (10 lutego wg kalendarza gregoriańskiego) – wybuch wojny rosyjsko-japońskiej. Przerażeni 
ajnuscy rodzice czym prędzej zabierają swoje dzieci ze szkoły z internatem w Naibuchi. Placówka 
zostaje zamknięta od razu, a nie w końcu marca, jak to było planowane.

12 lutego – Chūsamma wydaje na świat pierwsze dziecko Piłsudskiego, syna Sukezō Kimurę23.

20  7 października wg kalendarza gregoriańskiego. Odtąd daty podawane będą zgodnie z kalendarzem juliańskim.
21  W tymże fragmencie artykułu, autor nie podaje roku, a „1903” to przypuszczenie autora.
22 Termin odsyłania lub odprawiania należy rozumieć jako pożegnanie (red.).
23  Zgodnie z uwagami syna, Kazuyasu Kimury, w  rejestrze rodzinnym datowanym na 14 września 38 roku ery Shōwa (1963) 
zapisano datę urodzenia ojca jako 12 lutego 36 roku ery Meiji, tzn. rok urodzenia jako 1903. Jednakże autor niniejszej pracy był 
zmuszony do opóźnienia tej daty o rok. 
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W okresie od 31 marca do 13 listopada – mimo trwającej wojny, podejmuje przerwaną gwałtownie w czerw-
cu poprzedniego roku, wyprawę na północny Sachalin. Wyruszywszy psim zaprzęgiem z wioski Ai, 
kieruje się na północ wzdłuż wschodniego wybrzeża, by 5 kwietnia dotrzeć do najdalej na północ 
położonej wsi Nayero (jap. Nairo, obecnie: Gastello), a 6 kwietnia – do wartowni Tihmenevsk (Shi-
suka, obecnie: Poronaysk) w regionie Tarayka.

Od 6 kwietnia do 12 czerwca – prowadzi badania wśród Ajnów i Oroków w regionie Tarayka24. 
W okresie od 25 czerwca do 17 lipca (wg kalendarza gregoriańskiego: 8–30 lipca) – w Tokio przebywa 

młodszy brat Bronisława, Józef Piłsudski, który organizuje oddziały wojskowe, rekrutując Pola-
ków z armii rosyjskiej – jeńców wojennych w wojnie rosyjsko-japońskiej. Ma plan, by wysłać je 
na front mandżurski i omawia go z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Sztabem Generalnym 
Japonii, jednakże bezskutecznie. 

W okresie od 13 czerwca do 7 października – udaje się łodzią z wartowni Tihmenevsk w górę rzeki Poro-
naj, a potem lądem na obszary w górnym biegu rzeki Tym. Odwiedza usytuowane w dolinie rzecz-
nej osady Niwchów (Uskovo, Hajilivo, Slavo, Komruvo, Chiruvo, Purovo, Ulunkuluvo). Od 13 lipca do 
9 sierpnia z zapałem prowadzi tam badania. W pozostałym okresie zatrzymuje się również we wsi 
Onor w okręgu tymowskim, zamieszkanej przez Rosjan (od 24 czerwca do 8 lipca i od 2. do 25 wrze-
śnia) oraz we wsi Rykowskoje, w której odbywał swój wyrok (od 10 sierpnia do 1 września). Począt-
kowo planuje pozostać w Onor na zimę, ale zmienia plany – 25 września opuszcza wieś i udaje się 
w drogę powrotną do domu w Rykowskoje. 

Sierpień – w Rykowskoje sporządza sprawozdanie z działalności szkoły czytania i pisania w Naibuchi w se-
zonie 1903–1904. 

W okresie od 26. do 28 września – w trakcie rejsu w dół rzeki Poronay natrafia na gwałtowny tajfun i ewa-
kuuje się do wsi Abramovka. 

29 września, porwana przez wezbraną rzekę łódka wywraca się do góry dnem i Piłsudski ledwie uchodzi 
z życiem.

7 października – przez wartownię w Tihmenevsku dociera do wsi Nayero. Według pierwotnych pla-
nów miał w  tej wsi uczestniczyć w  i-o-mante (święcie niedźwiedzia), sprowadzić Sentoku 
z  Naibuchi i  otworzyć szkołę czytania i  pisania dla dzieci Ajnów z  Nayero oraz dzieci Oro-
ków z Tihmenevska. Jednakże z powodu wojennego chaosu żaden z tych planów nie urzeczy-
wistnia się. Nauczaniem udaje się objąć jedynie czworo dzieci. Piłsudski pozostaje w Nayero 
do 1 listopada. 

2-3 listopada – zatrzymuje się w Kotankishi (obecnie Gorianka), 4 listopada – nocuje nad brzegiem morza 
w pobliżu rzeki Yankenai, 5-10 listopada – zatrzymuje się w Hunup, Hurechishi, Akara, Motomari, 
11. – w Seraroko, a 12. – w Otasan.

10 listopada – Prawdopodobnie ukończył „Raport z misji 3”.
13 listopada – powraca do wsi Ai, gdzie czeka na niego rodzina.
16 listopada – wyrusza do Korsakowa. Zdaje się, że odtąd aż do 10 lutego 1905 roku, właśnie tutaj pro-

wadził swoją działalność. Niepokój mieszkańców, wysokie ceny, głód sprawiają, że Piłsudski rezy-
gnuje z planowanych badań na zachodnim wybrzeżu. Prawdopodobnie to w tym okresie zaczyna 
myśleć o opuszczeniu wyspy i zamieszkaniu na kontynencie.

W końcu listopada – odwiedza Otosan i Seraroko, uczestniczy tam w i-o-mante (święcie niedźwiedzia).
Od grudnia do lutego następnego roku – ponieważ w czasie trwającej wojny otwarcie szkół czytania 

i pisania nie dochodzi do skutku, dla chętnych odbywają się „zajęcia prowadzone przez nauczy-
ciela wizytującego”. Nauczycielami wizytującymi zostają Tarōji Sentoku oraz wychowanek Indina, 
18-letni Tuichipo. Pierwszy z nich uczy we wsiach Rure, Naibuchi, Ai, Otosan i Seraroko, drugi – we 
własnej wiosce Siyantsy.

20 grudnia (wg kalendarza gregoriańskiego: 1 stycznia 1905) – kapitulacja Port Artur. Wygląda na to, że to 
wydarzenie umocniło w Piłsudskim decyzję o ucieczce z Sachalinu.

24 Po szczegóły badań terenowych na północnym Sachalinie proszę sięgnąć do „Raportu z misji 3” i „Raportu z misji 5”.
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1905
W okresie od 27 stycznia do 9 lutego – odwiedza Siyantsy, Naibuchi, Ai i Otosan. 
Od 10. do 23 lutego – po raz ostatni przebywa w Korsakowie. Przygotowując się do opuszczenia wyspy, 

porządkuje swoje sprawy – zajmuje się wysyłką zebranych materiałów etnograficznych i odpowied-
nim ich zabezpieczeniem, tłumaczeniem zarejestrowanych tekstów, danymi statystycznymi, doko-
nuje rozliczeń z wytwórcami materiałów itp. 

Od 23. do 26 lutego – przebywa we Vladimirovce (jap. Toyohara, obecnie: Jużnosachalińsk). Z ledwością 
udaje mu się zdobyć żywność, którą zabierze z sobą na drogę. 

Od 1. do 5 marca – w wiosce Ai próbuje uporządkować swoje sprawy osobiste. 5 marca rozstaje się z żoną 
Chūsammą i synem Sukezō. 

6 marca – we wsi Otosan, zaprzyjaźniony szaman wykonuje dla niego „rytuał rozstania”. 
10 marca – Piłsudski dotarłszy (7 marca) do kotanu Magun (jap. Maguntan, obecnie: Pugachovo) czeka na 

psi zaprzęg i jeszcze tego samego dnia wyrusza na północ. Przechodzi przez wieś Nayero (11 marca) 
i kieruje się do wartowni Tihmenevsk. 

W okresie od 12. do 23 marca – zatrzymuje się w wartowni Tihmenevsk. Akurat w tym czasie szerzy się 
tam grypa, Piłsudski zaraża się, co znacznie opóźnia dalszą podróż. 

Od 28 marca do 13 kwietnia – pobyt we wsi Onor.
Marzec – w Onor, kończy zamówiony przez gubernatora Lyapunova: Projekt regulacji odnośnie zachowania 

obyczajów i zarządzania Ajnami (Rękopis z Tomska).
W okresie od 13 kwietnia do 12 maja – przebywa w Rykowskoje. Jak notuje sam Piłsudski – w czasie tym 

kończy pisać: Kilka informacji na temat indywidualnych osad ajnoskich na wyspie Sachalin oraz po-
nowną redakcję i korektę  przekazanego gubernatorowi Lyapunovowi: Projektu regulacji odnośnie 
zachowania obyczajów i zarządzania Ajnami (zwanego też manuskryptem z Władywostoku).

28 kwietnia – w Rykowskoje kończy sprawozdanie z nauczania czytania i pisania zimą 1904–1905 roku. 
30 kwietnia – Piłsudski, który zakończył odbywanie kary, zostaje powiadomiony o decyzji gubernatora 

wyspy Sachalin, Lyapunova, że w związku z dekretem o ułaskawieniu datowanym na 11 sierpnia 
1904 roku, uzyskał on możliwość osiedlenia się w  dowolnym miejscu na terytorium Imperium  
Rosyjskiego, z wyłączeniem stolicy. Tym samym niemożliwy staje się powrót do rodzinnych stron 
w okręgu wileńskim (obecnie Republika Litewska).

Od 12. do 30 maja – pobyt we wsi Derbinskoye (obecnie: Tymovsk).
11 czerwca – wypływa z portu w Aleksandrowsku małym statkiem „Władywostok” – opuszcza Sachalin.
12 czerwca – przypływa do Nikołajewska u ujścia rzeki Amur i spędza tam około dziesięciu dni. Na począt-

ku lipca, płynąc do Chabarowska odwiedza Mariinsk i zasięga informacji o Ajnach żyjących nad rze-
ką Amur. 

Początek lipca – przybywa do Chabarowska.
14 lipca – kończy raport dla przewodniczącego Rosyjskiego Komitetu Badań Środkowej i Wschodniej Azji, 

W. Radłowa. W liście do sekretarza tegoż Komitetu, Sternberga, z którym Bronisław spotkał się 
w Chabarowsku, pisze, iż „ogromnie żałuje”, że przesłanie mu bezpłatnego biletu na Kolej Transsy-
beryjską będzie niemożliwe. 

Na początku sierpnia – po trzech latach nieobecności powraca do Władywostoku. 
5. i 12 sierpnia – pod patronatem OIAK odbywają się: „Wykłady na temat rezultatów badań na Sachali-

nie członka stowarzyszonego OIAK, Piłsudskiego”. Chociaż w programie umieszczono zagadnienia:  
I) Podróż do kolebki obcych plemion, II) Historyczna przeszłość obcych plemion na Sachalinie, 
III) Naukowe stowarzyszenie dotyczące obcych plemion, to trzeci wykład zaplanowany na 18 sierp-
nia nie odbył się, gdyż godzinę przed jego rozpoczęciem nadeszła wiadomość o zawarciu pokoju 
między Japonią a Rosją. 

23 sierpnia (wg kalendarza gregoriańskiego: 5 września) – między Japonią a Rosją w Portsmouth zawarty 
zostaje traktat pokojowy.

W połowie września (?) – odwiedza południowy Sachalin pod japońską okupacją. We wsi Ai spotyka się ze 
swoją żoną Chūsammą i synem Sukezō, których pragnie zabrać z sobą, na co jednak nie zgadza się 
wódz Bafunke. Piłsudski na zawsze rozstaje się z rodziną. 
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Na początku października – odwiedza Kobe, pomaga w  biurze Nicholasa Russela (Nikolaia Sudzilo-
vsky’ego). 

5 listopada – na zebraniu ogółu mieszkańców Chabarowska wygłasza przemówienie, proponuje utworze-
nie „biura obywatelskiego” i przekazuje na ten cel darowiznę stu rubli. 

Około 10 Listopada – na zlecenie OIAK zbiera we wsi Troitskoye w dorzeczu Amuru materiały dotyczące 
Nanajów.

5 grudnia (wg kalendarza gregoriańskiego: 18 grudnia) – wraz z Zoyą, 11-letnią córką kolegi, N.P. Matveeva 
(pseudonim pisarski: Nikolai Amurskyi), wypływa z Władywostoku w kierunku Japonii. Od tego dnia 
Piłsudski nie postawi już nogi na rosyjskiej ziemi. 

Około 7 grudnia (wg kalendarza gregoriańskiego: około 20 grudnia) – statek, którym płynie Piłsudski 
wraz z małą towarzyszką wpływa prawdopodobnie do portu Tsuruga lub Moji. Zoya zostaje przy-
jęta na  leczenie choroby stóp, i przypuszczalnie to Piłsudski odwozi ją do Szpitala Uniwersytetu  
Medycznego w Fukuoce. 

8 grudnia – w wiosce Ai przychodzi na świat córka Piłsudskiego, Kiyo Kimura (po ślubie zmieniła nazwisko 
na Ōtani).

1906
Na początku stycznia przybywa do Tokio25. 
Około 6 stycznia – udziela wywiadu reporterowi gazety Hōchi Shimbun26.
Ostatnia dekada stycznia – pierwsza dekada lipca – Piłsudski zamieszkuje na drugim piętrze na tyłach 

Hakodateya w Owarichō w dzielnicy Kyōbashi. W Tokio kontaktuje się z Shimeiem Futabateiem 
(Tatsunosuke Hasegawą), Gennosuke Yokoyamą, Shō Uedą, braćmi Tamizō i  Torazō (Tōtenem) 
Miyazaki, Hideko Fukudą, Itoe Tachibaną i innymi. Obraca się w towarzystwie badaczy życia Ajnów, 
między innymi: Shōgorō Tsuboi, Ryūzō Torii, Fujihiko (Ridō) Sekiby, Zen’ichirō Oyabe, Kotory Jinbō, 
Motonagi Murao, chińskich rewolucjonistów związanych z Minpōsha, jak Huang Xing i Song Jiaoren 
oraz uchodźców z Rosji. W gazetach ukazują się artykuły, między innymi: Rosyjscy antropolodzy 
(Tōkyō Asahi Shimbun, 8 lutego), Badania nad japońskimi kobietami (Hōchi Shimbun, 9 marca), 
Badania obcokrajowców nad japońskimi kobietami (Hokkai Times, 20 marca). 

15 marca (wg kalendarza juliańskiego: 3 marca) – do Władywostoku dociera, wysłany do Piłsudskiego z se-
kretariatu rosyjskiego Ministerstwa Transportu, bezpłatny bilet na kolej do Petersburga – dwa miej-
sca w pierwszej klasie – jednakże za późno. 

Około 18 czerwca – wspólna pamiątkowa fotografia z  S. Futabateiem w  zakładzie fotograficznym  
Nakaguro w Hongō. 

Czerwiec – dociera pięćset (może sześćset) rubli na podróż powrotną do kraju, wysłanych przez krewnych 
transferem telegraficznym przez Paryż, nadanych na adres firmy „Volia” (Воля) w Nagasaki. Pił-
sudskiemu nie udaje się ich jednak odebrać w Nagasaki – odbiera je dopiero w miejscu ich pierwot-
nego nadania, w Krakowie. 

Lipiec – wyjeżdża z Tokio do Nagasaki. Zamieszkuje w domu Chikatomo Shigi w dzielnicy Inasa.
10 lipca – pierwsza praca na temat Ajnów: Sytuacja Ajnów na Sachalinie (część pierwsza), w tłumaczeniu 

na japoński dokonanym przez Shō Uedę zostaje opublikowana w miesięczniku „Sekai” („Świat”) 
nr  26 wydawnictwa Keika Nippō. Jest to japońskie tłumaczenie połowy pracy napisanej przez 
Piłsudskiego w Rykowskoje: Kilka informacji na temat indywidualnych osad ajnoskich na wyspie 
Sachalin. 

25  W kalendarzu juliańskim środkowa dekada grudnia. Odtąd zastosowano kalendarz gregoriański, a w razie potrzeby podawane 
są w nawiasach daty także wg kalendarza juliańskiego. 
26 Hōchi Shimbun, wydanie z  7 stycznia, artykuł: Dwoje rzadkich gości z  Władywostoku zawiera informacja, że Piłsudski  
„zamieszkał w Central Hotel” w Tsukiji. Ten sam tekst przedrukowany został w Hokkaido Times z datą 10 stycznia, pod niemal 
takim samym tytułem. Co więcej, aktywność Piłsudskiego podczas jego siedmioipółmiesięcznego pobytu w Japonii została opi-
sana w pracy Kazuhiko Sawady: Japoński kalendarz Bronisława Piłsudskiego (Buronisuwafu Piusutsuki Nihonreki), odsyłam do niej 
Czytelnika po więcej informacji – w niniejszej Kronice poprzestanę na odnotowaniu najważniejszych zagadnień.
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30 lipca – statkiem „Dakota” należącym do amerykańskiej Great Northern Steamship Company, opuszcza 
Nagasaki.

1 sierpnia – po przystanku w Kobe (31 lipca), „Dakota” wpływa do portu w Jokohamie. 
3 sierpnia – „Dakota” opuszcza Jokohamę i kieruje się przez Ocean Spokojny prosto do Seattle.
10 sierpnia – ukazuje się druga część: Sytuacji Ajnów na Sachalinie w miesięczniku „Sekai” („Świat”)  nr 27. 
Około 16 sierpnia – „Dakota” wpływa do portu w Seattle. Odtąd Piłsudski podróżuje koleją transkontynen-

talną na wschód Stanów Zjednoczonych i przez Chicago przyjeżdża do Nowego Jorku. Dalej, przez 
Ocean Atlantycki dopływa do Europy, gdzie przez Londyn i  Paryż dociera na ziemie polskie pod 
zaborem austriackim (Galicja). 

Około 21 października – przybywa do Krakowa i stamtąd kieruje się do Zakopanego – kurortu, w którym 
przebywa jego młodszy brat, Józef, dochodzi do pierwszego od dziewiętnastu lat spotkania obu 
braci.

7 listopada – Bronisław wraca do Krakowa – będzie tu mieszkał do maja następnego roku. 
20 listopada (wg kalendarza juliańskiego: 7 listopada) – gubernator wyspy Sachalin, na podstawie dekretu 

o ułaskawieniu z 21 października 1905 roku, zawiadamia, że zniesiono dozór policyjny oraz ograni-
czenie prawa osiedlenia się w stolicy w stosunku do Piłsudskiego oraz informuje o postanowieniu 
przywrócenia mu praw i przywilejów utraconych w wyniku wyroku sądu. Chociaż staje się to po 
wielu latach, niemniej jednak Piłsudski odzyskuje prawo dziedziczenia ziemi i majątku należących 
do rodu Piłsudskich, a także możliwość zamieszkania w stolicy Imperium.

21 listopada – w  liście do Shimeia Futabateia, Piłsudski pisze: „Tutaj przygotowują już dla mnie na-
rzeczoną i jest możliwe, że w końcu weźmiemy ślub… Chociaż nie widziałem jej od dwudziestu 
lat.” Jest to najwcześniejsza wzmianka, którą można potwierdzić, na temat Marii Żarnowskiej. 
Jej nazwisko panieńskie brzmiało Baniewicz. Była młodszą siostrą pierwszej miłości Bronisława, 
Zofii Baniewicz, z którą znajomość postrzegał jako coś więcej niżli tylko kolejną przyjaźń z  lat 
młodzieńczych. Współczuła mu, kiedy jesienią 1886 roku, po rozstaniu z jej siostrą Zofią, ogarnę-
ło go przygnębienie – to prawdopodobnie wtedy narodziła się między nimi wzajemna zażyłość. 
W 1889 roku, Maria wyszła za mąż za znacznie starszego od siebie, majętnego Jana Żarnowskie-
go, ale gdy ponownie spotkała Bronisława, żyła już osobno, pozostawiwszy swojego jedynego 
syna w domu ojca. 

W  okresie Bożego Narodzenia odwiedzają Piłsudskiego kolejno jego najmłodsza siostra, Ludwika, 
mieszkająca w Wilnie oraz jego ciotka, Stefania Lipman. Ludwika miała w planach odwiedzenie 
go na Sachalinie jesienią 1903 roku, ale zrezygnowała z powodu niepokojów związanych z wojną 
rosyjsko-japońską. 

Pod koniec roku, młodszy brat Bronisława mieszkający w Petersburgu, Kazimierz, na prośbę brata przeka-
zuje mu listownie adres Żarnowskiej.

1907
Około 21 stycznia – w liście adresowanym do Żarnowskiej w Petersburgu pisze: „przypominasz sobie?”, 

ale listu nie wysyła. 16 kwietnia pisze drugi list. Jego treść odwołuje się do faktu wysłania przez 
Żarnowską telegramu do Piłsudskiego na Sachalinie, w okresie Bożego Narodzenia na przełomie 
1903 i 1904 roku. Można z niego wyczytać intencję odpowiedzi na tamten telegram. W drugim liście 
czytamy: „Latem wybieram się do Zakopanego. Czy nie moglibyśmy się tam spotkać? Przecież i tak 
pewnie wyjedziesz z dusznego Petersburga na kilka tygodni.”

17 maja – Maria Żarnowska przybywa do Krakowa. Spotykają się po raz pierwszy od dwudziestu lat.
W  okresie od początku czerwca do drugiej połowy lipca wraz z  Żarnowską odbywa rekonwalescencję 

w czeskich Karlowych Warach. 
Sierpień – powrót do Krakowa. Niedługo potem – przenosiny do Zakopanego. Przez kolejnych osiem mie-

sięcy, Zakopane będzie stałym miejscem zamieszkania Piłsudskiego. Bronisław i Maria początko-
wo zatrzymują się w hostelu dla studentów, a od listopada – w pensjonacie „Villa Hygea” na Kru-
pówkach, prowadzącym leczenie dietą.

Latem – czterej bracia Piłsudscy urządzają konferencję rodzinną w Zakopanem ( przy ul. Kasprowicza 32). 
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Udział biorą: przybyły z Wilna Jan z żoną Marią, Józef z żoną Marią, Kazimierz z Petersburga oraz 
Bronisław z Żarnowską. 

9 września – w  liście do Shimeia Futabateia Bronisław pisze: „Przede wszystkim chcę Panu przekazać 
nowinę, że się ożeniłem. Prześlę Panu zdjęcie żony – mojej przyjaciółki z dzieciństwa.”

22 października – Żarnowska wyjeżdża z Zakopanego i przez Kraków, Warszawę i Wilno wraca do Peters-
burga. Do grudnia, Piłsudski wysyła do niej trzydzieści listów. Siedemnasty z nich został opubli-
kowany w 2003 roku przez Jana Staszla. W liście tym, datowanym na 23–24 listopada, Piłsudski 
– wbrew intencjom Marii pragnącej wyjechać do Finlandii – proponuje jej wspólne życie we Lwowie. 

We Władywostoku, wydane zostają: Przegląd życia gospodarczego Ajnów na Sachalinie oraz Kilka informa-
cji na temat indywidualnych osad ajnoskich na wyspie Sachalin (wydane wraz z 10 tomem Biuletynu 
Grupy Badawczej Regionu Amurskiego). Ta druga praca odpowiada oryginałowi w języku rosyjskim: 
Sytuacja Ajnów na Sachalinie, wydanemu latem 1906 roku w Tokio.

1908
W drugiej połowie stycznia – do Zakopanego wraca Maria Żarnowska. Oboje zamieszkują w pensjonacie 

„Villa Hygea”. 
Marzec – Bronisław i Maria przenoszą się do stolicy Galicji, Lwowa. Mieszkając ponad rok we Lwowie, Pił-

sudski spędza bardzo szczęśliwy okres swojego życia. Możemy tak wnioskować z niezliczonej ilości 
prac publikowanych w kolejnych latach w czasopismach naukowych polskich, rosyjskich, niemiec-
kich i francuskich. Maria bierze lekcje śpiewu – dąży do kariery zawodowej śpiewaczki, dzięki której 
mogłaby się utrzymać. Ale zaczyna chorować na raka.

1909
Wiosną – Żarnowska, by poddać się operacji, wraca do Petersburga, do domu – w świetle prawa – swojego 

męża, Jana Żarnowskiego. Na początku stycznia, jak pisał Bronisław w liście do Lwa Sternberga 
(datowanym 14 stycznia): „Moja żona jest już w Saint Petersburgu”.

Maj – w wyniku operacji potwierdzono poważny stan zdrowia Marii oraz przerzuty nowotworu. Tymcza-
sem następuje remisja i Maria ponownie spieszy do Bronisława.

Od sierpnia do stycznia 1911 roku – przez osiemnaście miesięcy, odbywając liczne podróże po krajach Eu-
ropy, Piłsudski pracuje jako korespondent czołowego lwowskiego dziennika „Kuriera Lwowskie-
go”, wozi ze sobą przeznaczone na sprzedaż ajnuskie wyroby rękodzielnicze i wałki z nagraniami 
ajnuskich pieśni. 

Od listopada do maja następnego roku – przebywa w Paryżu. Przeprowadzając się tu i  tam w okoli-
cach Dzielnicy Łacińskiej, kontynuuje pracę naukową w bibliotekach, a także zdaje się uczestni-
czy w wykładach na Sorbonie. Bywa w towarzystwie polskich intelektualistów mieszkających we 
Francji, np. Marii Skłodowskiej-Curie. 

1910
Luty – nieoczekiwanie przybywa do Krakowa i zabiera z sobą do Paryża Żarnowską. Chora poddana zostaje 

radioterapii z zastosowaniem promieni radu, który odkryła Skłodowska-Curie. 
Kwiecień – stan Żarnowskiej pogarsza się. Niezbędna okazuje się ponowna operacja, Maria opuszcza 

Paryż.
W  okresie od początku czerwca do stycznia następnego roku – Piłsudski przebywa w  Londynie. 

Na Wystawie Japońsko-Brytyjskiej spotyka się z Ajnami z doliny Saru (czterema mężczyznami, 
czterema kobietami i  dziećmi) prezentującymi „Wioskę Ajnów” – ma zamiar przeprowadzić 
z nimi wywiad. Chociaż zdobycie przepustki na wystawę zabiera siedem tygodni, udaje mu się 
zrealizować cel i zapisać ponad 50 opowieści. Zdaje się, że z powodzeniem sprzedaje też kilka 
ajnuskich wyrobów rękodzielniczych i wałków.

Hasło „Ajnowie” zostaje umieszczone w encyklopedii The Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary  
(tom 1, wydane w Petersburgu). 
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1911
Pod koniec stycznia – przez Paryż Piłsudski wraca do Krakowa.
12 maja – w Petersburgu umiera Żarnowska.
Od lata do kwietnia następnego roku – zaproszony przez hrabiego Władysława Zamoyskiego, przebywa 

w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach. Dzięki żywym rozmowom z hrabią, wyszedł z depresji 
spowodowanej utratą najdroższego przyjaciela. Udało mu się nawet stworzyć plan badań lokalnych 
na Podhalu.

Od 18 do 22 lipca – na XI Konwencji Lekarzy i Przyrodników zorganizowanej w Krakowie, Piłsudski wygła-
sza raport na temat trądu u Gilaków.

25 listopada – z  inicjatywy Piłsudskiego powstaje sekcja ludoznawcza Towarzystwa Tatrzańskiego. On 
sam zostaje przewodniczącym sekcji. Planuje w Muzeum Tatrzańskim nową wystawę, na której 
mógłby prezentować zebrane eksponaty.

1912
Od maja do grudnia – zamieszkuje w domu doktora Korniłowicza na Bystrem w Korniłowiczówce. Trzy-

dzieści lat później, na strychu właśnie tego domu odnalezione zostały fonograficzne wałki z nagra-
niami Ajnów, które pozostawił Piłsudski. 

Październik – podróżuje do Pragi i ogląda tamtejsze muzea. Prawdopodobnie odwiedza też słowacki Mar-
tin i czeskie Vinohrady. 

Grudzień – przez Kraków i Zakopane udaje się do Neuchâtel w Szwajcarii. Przed wyjazdem niespodziewa-
nie składa rezygnację z funkcji przewodniczącego sekcji ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego, 
ale nie zostaje ona przyjęta i kończy się na tym, że Piłsudski, będąc za granicą, kontynuuje sprawo-
wanie swojej funkcji listownie.

Wydany zostaje po angielsku, przez Akademię Umiejętności w  Krakowie, artykuł: Materiały do języka 
i folkloru Ajnów.

1913
Od 3 stycznia do maja – jako słuchacz Uniwersytetu w Neuchâtel pisze pracę: Trąd u Gilaków i Ajnów. 
Od początku maja do 10 lipca – przebywa w Paryżu.
25 czerwca – pisze list do Towarzystwa Tatrzańskiego, w którym po raz pierwszy podpisuje się „Ginet-

-Piłsudski”. Ród Ginetów wywodził się z  litewskiej dynastii wielkoksiążęcej i  rodzina Piłsudskich 
pochodziła właśnie z tego rodu. Bronisław myślał o sobie, że w pewien sposób łączy w swym po-
chodzeniu Litwę i Polskę. Ostatecznie jego nazwisko zapisywano: Ginet-Piłsudski.

Od 10 lipca do października – pobyt w Brukseli, praca w Instytucie Solvaya.
3 sierpnia – w Zakopanem odbywa się uroczystość otwarcia nowej wystawy w Muzeum Tatrzańskim. 

Przebywający w Brukseli Piłsudski jest na niej nieobecny.
Październik – wraca do Zakopanego i intensywnie pracuje nad nadaniem biegu działalności sekcji ludo-

znawczej. Zasięg terytorialny sekcji rozszerza się z regionu Podhala na regiony Orawy i Spiszu. 
Ponadto działa jako pracownik wykonawczy Towarzystwa Tatrzańskiego oraz jako szef redakcji 
nowopowstającego Rocznika Podhalańskiego. 

Koniec listopada – pisze pracę: Z podróży do Oroków z Sachalin w 1904 roku.

1914
Marzec – Polska Akademia Umiejętności w Krakowie powołuje Komisję Etnograficzną, Piłsudskiego wy-

znacza na jej sekretarza z wynagrodzeniem w wysokości 600 koron rocznie – jest jedynym pra-
cownikiem pobierającym pensję w tej Komisji. Jest to jego pierwsza, w ciągu siedmiu lat pobytu 
w  Europie, stała posada i stały roczny dochód. Odwiedza też Zakopane, kończy prace redakcyj-
ne nad pierwszym numerem Rocznika Podhalańskiego – nigdy nie przeczyta gotowego wydruku: 
pierwszy numer ukaże się w 1921 roku – we wprowadzeniu zamieszczono wspomnienie o nim au-
torstwa Sieroszewskiego. 

Pod koniec czerwca – pobyt w Brukseli. Wiemy to z przekazu Sanshirō Ishikawy, który spotkał się tam 
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z  „Piłsudskim, z  którym dziesięć lat wcześniej zaprzyjaźnił się w  Japonii”. Bronisław spotkał się 
z Ishikawą 25 lutego 1906 roku, zaproszony przez wydawnictwo Shinkigensha na kolację w restau-
rcacji "Gyūya" w Kanda-Ogawachō wTokio. 

5 sierpnia – Austria wypowiada wojnę Rosji, rozpoczęła się I wojna światowa.
Początek grudnia – stacjonowanie wojsk rosyjskich w Zakopanem staje się coraz bardziej realne, Piłsud-

ski ucieka do Wiednia, w którym pozostanie przez ponad cztery miesiące, do kwietnia następne-
go roku27.

1915
31 marca – otrzymuje w Wiedniu austriacki paszport.
Kwiecień – jako oficjalny przedstawiciel grupy opracowującej encyklopedię frakcji Bandurskiego28, Piłsud-

ski zostaje oddelegowany do Lozanny. Pośród ostrych kontrowersji pełni rolę rzetelnego rozjemcy 
i kilka miesięcy później osiąga zjednoczenie. Encyklopedia polska (w języku francuskim) zostaje wy-
dana w latach 1919–1920 w szwajcarskim Fryburgu i Lozannie. 

Ukazuje się w czasopiśmie etnograficznym „Jivaya Starina” Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geo-
graficznego artykuł: Na festiwalu niedźwiedzia u sachalińskich Ajnów (rok XXIII, nr 1-2, Petrograd).

1916
Na początku roku – zostaje przewodniczącym Komitetu Polsko-Litewskiego utworzonego w Lozannie. 

Ważnym tematem dyskusji stają się losy Litwy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Szukając 
porozumienia, krąży pomiędzy zwolennikami odrodzenia dawnego Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, z którymi sam sympatyzuje, oraz nacjonalistami domagającymi się niezależności Litwy. Kom-
promis okazuje się niemożliwy i ostatecznie litewscy nacjonaliści odchodzą z Komitetu. Piłsudski 
nadal poszukuje zgody pomiędzy Polakami a Litwinami i aż do śmierci angażuje się w opracowanie 
zbioru historycznych dokumentów dających świadectwo więzi Polski z Litwą. 

Przez następnych kilka miesięcy – uciekając przed wojną, przebywa w neutralnej Szwajcarii i opracowuje 
zagadnienia do Encyklopedii polskiej. Poza Rapperswil, gdzie mieszka dłużej, bywa też w Lozannie, 
Vevey, Zurychu, Genewie i Fryburgu – tu mieściła się redakcja Encyklopedii polskiej.

1917
Luty – daje cykl wykładów na temat: Polacy na Syberii, w Lozannie i Genewie. Rok później wykłady te 

zostały opublikowane we francuskim Le Puy-en-Velay – dochód z ich sprzedaży w całości przezna-
czony został na cele charytatywne. 

Czerwiec – we współpracy z Towarzystwem Polskim w Zurychu uruchamia pomoc w ewakuacji dzieci z ob-
jętej wojną Galicji do Szwajcarii. Do mieszkającego w Ameryce Ignacego Paderewskiego wysyła te-
legram, podpisany również przez hrabiego Platera-Zyberka – słynnego filantropa, prosząc o utwo-
rzenie stosownego funduszu. Jednakże Paderewski, bez powiadomienia Towarzystwa Polskiego, 
zebrane w Ameryce darowizny, w kwocie pięćdziesiąt tysięcy franków szwajcarskich, przelewa na 

27 Ma obywatelstwo rosyjskie, ale podczas podróży przez Amerykę traci swój rosyjski paszport i chociaż przystępuje do procedury 
wydania nowego dokumentu, nie udaje mu się go uzyskać. Piłsudski ogromnie się wahał, czy przekroczyć granicę austriacko-
-rosyjską biegnącą przez ziemie polskie. Nie było mowy o wyjeździe nawet do Warszawy, nie mówiąc już o rodzinnym Wilnie. 
W Europie po wybuchu pierwszej wojny światowej następuje ogólny podział Polaków na trzy frakcje: prorosyjską – o poglądach 
nacjonalistycznych, skupioną w Warszawie administrowanej przez Rosję; prozachodnioeuropejską – konserwatywną polską emi-
grację, skupioną w  Lozannie, oraz proaustriacką – o  przekonaniach socjalistycznych, której przewodził Józef Piłsudski. Każda 
z frakcji miała inną wizję odbudowy państwa i społeczeństwa polskiego. W czasie wojny Bronisław Piłsudski dzielił przekonania 
polityczne ze swoim bratem, Józefem, ale wmieszany został w politykę, w pewnym sensie wbrew swoim zapatrywaniom, i pełnił 
w niej wyjątkową rolę – mediatora – pomiędzy zwalczającymi się stronami, orędownika porozumienia i zjednoczenia. Początkiem 
tego było zaangażowanie się w przygotowanie Encyklopedii polskiej, która miała ukazać się, by świat mógł zapoznać się z faktami 
dotyczącymi nieistniejącej na mapach Polski. Prace redakcyjne prowadzone były osobno w Wiedniu, Warszawie i Lozannie, a po-
nieważ opierały się na darowiznach otrzymywanych od Polaków w Ameryce, integracja działań wokół publikacji stanowiła pilną 
potrzebę. Zadanie to powierzono Piłsudskiemu.
28 Władysław Bandurski (1865–1932), biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej (red.).
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wspólne konto bankowe na nazwiska Piłsudskiego i Platera-Zyberka. Wybucha skandal komento-
wany szeroko jako „incydent w Zurychu”. Zespół wykonawczy Polskiego Towarzystwa ostro kryty-
kuje Piłsudskiego, poddaje w wątpliwość jego uczciwość i patriotyzm, próbuje nawet zdyskredyto-
wać jego osiągnięcia naukowe. „Incydent w Zurychu” głęboko dotknął Piłsudskiego. 

15 sierpnia – w Lozannie powstaje Komitet Narodowy Polski. Dla państw alianckich natychmiast stano-
wi on jedyną organizację reprezentującą oczekiwania polityczne Polaków. Funkcję przewodniczą-
cego Komitetu obejmuje konserwatywny polityk frakcji prorosyjskiej, przeciwnik polityczny Józe-
fa Piłsudskiego, Roman Dmowski. Józef zostaje zatrzymany przez wojsko niemieckie i osadzony 
w więzieniu w Magdeburgu – jego życie polityczne jest zagrożone. Komitet Narodowy wykorzystu-
je okazję i proponuje Bronisławowi posadę w pełnym wymiarze godzin w utworzonym w Paryżu 
przedstawicielstwie Komitetu, ten przyjmuje propozycję. 

W połowie listopada – przebywa w Paryżu, jest wynagradzanym pracownikiem przedstawicielstwa Komi-
tetu Narodowego Polskiego, urządza się w jednej z części rezydencji. Komitet powierza mu rozma-
ite zadania, w szczególności jako redaktorowi. Ceniony za umiejętność rozmowy i łatwość w nawią-
zywaniu kontaktów często przyjmuje ważne osobistości. 

1918
Wiosna – Piłsudski na krótko odwiedza Le Puy-en-Velay. Przetrzymywani są tu polscy jeńcy wojenni. Uka-

zuje się tu również dwutygodnik w języku polskim: „Jeniec Polak”, a w jednym z numerów, również 
artykuł: Polacy na Syberii, jako dodatek do czasopisma. Po powrocie, Piłsudski przedkłada pomysł 
wydawania gazety adresowanej do takich właśnie czytelników. 

27 kwietnia – pisze długi list do Paderewskiego, wyjaśniając swój udział w „incydencie w Zurychu”.
3 maja – pisze apel o zgodę do walczących między sobą różnych frakcji, który osobiście dostarcza wielu 

przyjaciołom. Jest to – rzec można – jego ostatnia wola. Skarży się, że powietrze w jego sypialni jest 
duszne i zbyt ciężkie, widać, że jego choroba postępuje. Gdy przyjaciele proponują rekonwalescencję 
na wsi, sprawia wrażenie, jakby się na to zgadzał. Oprócz tego przeżywa wątpliwości, co do swojej 
roli politycznej w Komitecie, ujawnia też w swoim otoczeniu obawy, że ktoś chce go otruć albo 
zamordować. 

16 maja – odwiedza lekarza podczas załatwionej przez przyjaciół konsultacji, wraca do domu rozkojarzony 
i rozbity. 

17 maja – wstawszy wcześnie rano odwiedza przyjaciela, a nie zastając go w domu, zostawia notatkę: 
„Przyszedłem dostać zastrzyk, aby pożegnać się z tym światem. Ciążące na mnie dwa podejrzenia 
– w obu przypadkach jestem niewinny…”. O 11:45 strażnik na moście Pont des Arts jest świadkiem 
tego, jak jakiś mężczyzna zdejmuje marynarkę i rzuca się do Sekwany. Ma skończone 51 lat oraz 
5,5 miesiąca.

21 maja – o 8:15 u wylotu Pont Mirabeau znalezione zostaje ciało Bronisława Piłsudskiego.
29 maja – pogrzeb w katedrze Notre-Dame zostaje wstrzymany, a trumna z ciałem zostaje przetranspor-

towana na cmentarz Polaków w Montmorency na przedmieściach Paryża. 

Artykuł z języka japońskiego na polski tłumaczyła Agata Matsumoto.
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Przyszedłem na świat w  kwietniu 1958 roku (33 roku ery Shōwa) jako trzecie dziecko ojca Shige-
ru i matki Reiko. Kiedy byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej, wybudowano nasz nowy dom, 
w którym urządzono dwa nowe pokoje: wspólny dla mnie i mojego starszego brata i drugi dla mojej 
starszej siostry. 
Do szaf w  pokoju siostry wstawiono różne wyroby ludowe, takie jak ajnuskie emusi (ceremonialny 
miecz), sintoko (naczynie z  laki do przenoszenia żywności), tuki (czarka z podstawką do podawania 
potraw), toma (mata pleciona z łodyg pałki wodnej) i inne tego rodzaju. Kolekcjonerem tych wszystkich 
ajnuskich wyrobów ludowych był nasz ojciec, Shigeru Kayano. W głębi naszych dziecięcych serc myśle-
liśmy sobie, po co on zbiera te wszystkie ajnuskie wyroby ludowe i narzędzia?. A jednak to właśnie na 
bazie tych sprzętów, w czerwcu 1972 roku (47 roku ery Shōwa) powstało i otwarte zostało dla publicz-
ności Muzeum Kultury Ajnów w Nibutani. 
Pierwszym jego dyrektorem był Tadashi Kaizawa, którego zastępcą mianowano – Shigeru Kayano.  
Ojciec kupował za własne pieniądze i zbierał przedmioty do kolekcji mniej więcej od 1954 roku (29 roku 
ery Shōwa). Mówił zawsze, że zaczął je kolekcjonować w przekonaniu, że „ajnuskie rękodzieło powinno 
być wykupione przez samych Ajnów, a następnie przekazane jako skarb kolejnemu pokoleniu Ajnów”. 
Podobno niektórzy ludzie w tamtych latach mówili złośliwie za plecami ojca: pan Kayano wydaje pienią-
dze na rupiecie. W czasach, gdy nikt nie doceniał wartości ajnuskich wyrobów ludowych, trafne przewi-
dywania ojca, że „w przyszłości będzie to skarb ludu Ajnów” zasługuje na podziw. 
Gromadził i przechował stare ajnuskie wyroby ludowe, wysłuchiwał uepeker (legend i opowieści lu-
dowych) oraz kamuy yukar (pieśni o  bogach) i  rejestrował je na taśmach. Prowadził lekcje języka 
ajnuskiego – audycje pod tytułem „Irankarapte”, które niegdyś nadawano w Radio STV. Dodatkowo 
na własną rękę otworzył Szkołę Języka Ajnuskiego w Nibutani i, mając na uwadze dziedzictwo ję-
zykowe, stworzył podstawy klas języka ajnuskiego. Taką to przyziemną działalność, bez względu 
na korzyści i straty, prowadził mój ojciec.
Jednakże zupełnie jak w powiedzeniu „pod latarnią najciemniej”, ja sam, mimo że byłem najbliżej 
ojca, nie mogę powiedzieć, że dostatecznie rozumiałem społeczne znaczenie jego działalności. 
Był nawet taki okres, kiedy myślałem, czy nie lepiej byłoby, zamiast zajmować się pracą związaną 
z Ajnami, założyć jakąś firmę i zacząć zarabiać?.
Kiedy w 1987 roku (62 roku ery Shōwa) pojechałem w podróż do Kanady, dzięki kontaktom z  tamtej-
szymi rdzennymi mieszkańcami – plemieniem Kwakwala, zmienił się mój system wartości. Uświa-
domiono mi, że istnieją rzeczy ważniejsze, niż zarabianie pieniędzy. Funkcję kierownika grupy tej 
zagranicznej wycieczki szkoleniowej (sponsorowanej przez Komitet Edukacji Miasta Biratori) pełnił 
mój ojciec, a członkami grupy byli przeważnie mieszkańcy Biratori, chociaż w wycieczce uczestniczyło 
także wiele osób mieszkających w Sapporo i Asahikawie. Pracowałem w tym czasie w tokijskiej fir-
mie, w której byłem zatrudniony od momentu ukończenia studiów, ale otrzymawszy zaproszenie od 
ojca, opłaciłem koszty podróży i razem z żoną wzięliśmy udział w tej wycieczce.
Kwakiutlowie mieszkający na małej wyspie zwanej Alert Bay, znajdującej się po północnej stronie wyspy 
Vancouver, posługują się na co dzień językiem angielskim. W ich własnym oryginalnym języku kwakiutl 

Zdolność  
przewidywania  

mojego ojca,  
Shigeru Kayano

Shirō Kayano



34

potrafią mówić jedynie staruszkowie po osiemdziesiątce. W prowadzonym przez Kwakiutlów Centrum 
Kultury U’mista (funkcjonującym jako muzeum) eksponowane są m.in. maski i stroje używane podczas 
uroczystości, a dla miejscowych dzieci dwa razy w tygodniu prowadzone są lekcje języka kwakiutl. 
Widząc to i dowiadując się o tym wszystkim, pomyślałem, że Ajnowie zamieszkujący Hokkaido także 
na co dzień posługują się językiem japońskim, a jedynymi, którzy potrafili wówczas rozmawiać po aj-
nusku, byli tylko niektórzy starzy już ludzie. Wtedy to w pełni zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo 
ważne jest, by sami Ajnowie uczyli się własnego języka i wraz z nim pielęgnowali ajnuską kulturę. Po 
raz pierwszy zwróciłem uwagę na to, jak wielki jest mój ojciec, Shigeru Kayano, który przez tyle lat 
angażował się w zachowanie dziedzictwa kultury ajnuskiej, oraz na prawdziwe wartości. 
Od tego czasu, jako prowadzący sekretariat Szkoły Języka Ajnuskiego w Nibutani i jako wicedyrektor 
i kurator tamtejszego Ajnuskiego Muzeum Shigeru Kayano, staram się – poprzez wystawy wyrobów 
ludowych i prelekcje na temat języka i tradycji Ajnów – sprawić, by zwiedzający muzeum i uczniowie 
na szkolnych wycieczkach „zrozumieli Ajnów”. 
Można chyba powiedzieć, że mój ojciec, Shigeru Kayano, dzięki temu, że zabrał mnie, swojego syna, 
za granicę, odniósł sukces w wychowaniu sobie spadkobiercy dziedzictwa języka ajnuskiego, czy też 
następcy w dziele tworzenia i zarządzania Muzeum.

Artykuł z języka japońskiego na polski przetłumaczyła Agata Matsumoto.
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15 czerwca 1926 (15 rok ery Taishō) – w Nibutani (wsi Biratori, dystrykcie Hokkaido) urodził się Shigeru 
Kayano, najstarszy syn Seitarō Kaizawy1 (ojca) i  Hatsume (matki); wychowywał się przy bab-
ce, która posługiwała się językiem ajnuskim, dlatego jego językiem ojczystym był ajnuski. Język  
japoński poznał dopiero w szkole podstawowej.

Marzec 1939 (14 rok ery Shōwa) – ukończył szkołę powszechną w Nibutani-Biratori i do 1959 roku pra-
cował przy zalesianiu.

1952 (27 rok ery Shōwa) – w sklepie z pamiątkami w Sōunkyō2, oglądając ajnuskie wyroby rękodzielni-
cze, postanowił zająć się wyrobem autentycznych ajnuskich przedmiotów codziennego użytku, 
rzeźbionych w drewnie.

1953 (28 rok ery Shōwa) – martwiąc się zanikiem wyrobów ludowych w kotanach, tj. osadach ajnuskich, 
powziął plan ich kolekcjonowania i zapisywania ajnuskich opowieści ludowych.

Kwiecień 1959 (34 rok ery Shōwa) – rozpoczął pracę jako rzeźbiarz.
1960 (35 rok ery Shōwa) – pod wpływem Kyōsuke Kindai’ichiego3 rozpoczął zapisywanie języka ajnu-

skiego; poznał Mashiho Chiriego4.
Od kwietnia 1961 (36 rok ery Shōwa) do grudmia 1967 (42 roku ery Shōwa) – pracował w „Yūkara no 

sato”5 spółce Noboribetsu Onsen Cable Co. Ltd.; rzeźbił w drewnie i sprzedawał swoje wyroby.
Listopad 1965 (40 rok ery Shōwa) – otrzymał Nagrodę Dystryktu Hokkaido: „Za zasługi w dziedzinie 

ochrony dóbr kultury”.
Kwiecień 1972 (47 rok ery Shōwa) – rozpoczął działalność literacką.
Od czerwca 1972 (47 rok ery Shōwa) do marca 1981 (56 roku ery Shōwa) – w celu umożliwienia Ajnom 

nauki technik wytwarzania wyrobów ludowych, otworzył Muzeum Kultury Ajnów w  Nibutani 
i został jego wicedyrektorem (dyrektorem muzeum był Tadashi Kaizawa).

Od kwietnia 1975 (50 rok ery Shōwa) do lipca 1992 (4 roku ery Heisei) – był radnym miasta Biratori – 
funkcję tę sprawował przez pięć kadencji.

Listopad 1975 (50 rok ery Shōwa) – otrzymał Nagrodę Kana Kikuchiego6; opublikował „Moje Nibutani”.
Listopad 1976 (51 rok ery Shōwa) – otrzymał Nagrodę Miasta Biratori: „Za zasługi w  dziedzinie 

edukacji”.
1977 (52 rok ery Shōwa) – otrzymał zlecenie wykonania wyrobów ludowych dla Państwowego Muzeum 

Etnologicznego.

1 Był adoptowany i przyjął nazwisko Kayano (red.).
2 Sōunkyō – malowniczy teren w Parku Narodowym Daisetsuzan na Hokkaido, słynący z wąwozów, wodospadów i gorących 
źródeł (wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza).
3 Kyōsuke Kindai’ichi (1882–1971) – japoński językoznawca, poeta, redaktor słownika języka japońskiego, zebrał i przetłumaczył 
na japoński wielu jukarów (twórców z kręgu ajnuskiej ustnej poezji narracyjnej).
4 Mashiho Chiri (1909–1961) – japoński językoznawca specjalizujący się w języku ajnuskim, uczeń Kyōsuke Kindai’ichiego, autor 
słowników i opracowań na temat języka ajnuskiego.
5 „Yūkara no sato” (Wioska Jukarów) – skansen-wioska Ajnów na terenie Parku Niedźwiedzi Noboribetsu na Hokkaido.
6 Nagroda Kana Kikuchiego – doroczna nagroda magazynu literackiego „Bungei Shunjū” („Wiosny i Jesienie Literackie”), ustano-
wiona w 1938 r. przez pisarza Kana Kikuchi, przyznawana pisarzom-seniorom.

Shigeru Kayano 
w służbie Ajnom

Shirō Kayano 
Teruo Matsumoto
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Listopad 1978 (53 rok ery Shōwa) – otrzymał Nagrodę Dystryktu Hokkaido: „Za promowanie kultury”; 
ukazała się jego książka: „Wyroby ludowe Ajnów” (wydawnictwo: Suzusawa Shoten).

Od kwietnia 1981 (56 rok ery Shōwa) do października 1991 (3 roku ery Heisei) – pełnił funkcję dyrektora 
Muzeum Kultury Ajnów w Nibutani.

Kwiecień 1983 (58 rok ery Shōwa) – został prezesem Stowarzyszenia na rzecz Zachowania Kultury  
Ajnów w Biratori.

Marzec 1989 (1 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę Dystryktu Hokkaido w dziedzinie międzynarodowej 
wymiany kulturalnej.

1989 (1 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę im. Eijiego Yoshikawy w dziedzinie kultury7; wraz z Tadashim 
Kaizawą wniósł do sądu skargę przeciwko budowie Zapory Nibutani – rozstrzygnięcie sporu na-
stąpiło w 1997 roku. 

Kwiecień 1992 (4 rok ery Heisei) – został dyrektorem Ajnuskiego Muzeum Shigeru Kayano w Nibutani.
Listopad 1993 (5 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę Dystryktu Hokkaido w dziedzinie kultury.
Sierpień 1994 (6 rok ery Heisei) – w przedterminowych wyborach deputowanych do Izby Radców8 wybra-

ny został pierwszym ajnuskim członkiem parlamentu (koniec kadencji w 1998 roku).
 1996 (8 rok ery Heisei) – opublikował „Słownik Języka Ajnuskiego Shigeru Kayano” (wydawnictwo: 

Sanseidō).
Marzec 1997 (9 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę im. Yūzō Yamamoto w dziedzinie kultury lokalnej.
Listopad 1998 (10 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę Mainichi w dziedzinie kultury9.
Lipiec 2000 (12 rok ery Heisei) – został profesorem wizytującym w Instytucie Technologicznym Muroran.
Październik 2000 (12 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę Dystryktu Hokkaido za zasługi w dziedzinie 

ochrony dziedzictwa kulturowego Ajnów.
Listopad 2000 (12 rok ery Heisei) – został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Biratori.
Listopad 2000 (12 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę Kulturalną Hokkaido Shimbun w dziedzinie ochro-

ny i rozwoju ajnuskiego dziedzictwa kulturowego.
Listopad 2000 (12 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę Prezesa Japońskiego Stowarzyszenia Muzeów.
2001 (13 rok ery Heisei) – uzyskał stopień naukowy doktora (na uczelni Sōgō Kenkyū Daigakuin Daiga-

ku); odznaczony został Orderem Świętego Skarbu III klasy10.
2002 (14 rok ery Heisei) – zgromadzona w  ciągu 50 lat kolekcja licząca 1121 przedmiotów (w  tym 

202 przedmioty znajdujące się w kolekcji Muzeum Kultury Ajnuskiej w Nibutani) została uznana 
za „ważne dla państwa rzeczowe dobra kultury ludowej”.

2003 (15 rok ery Heisei) – otrzymał Nagrodę Kultury Ajnów Fundacji na rzecz Badań i Promocji Kultury 
Ajnuskiej.

6 maja 2006 (18 rok ery Heisei) – umarł w wieku 79 lat, w szpitalu w dzielnicy Higashi miasta Sapporo, 
w trakcie leczenia ostrego zapalenia płuc w przebiegu choroby Parkinsona.

Opracowano na podstawie książki 『萱野茂の生涯』　著者：萱野れい子、２００８年、東京 (R. Kayano, Życie Shigeru Kayano, 2008, 

Tokyo). Artykuł z języka japońskiego na polski przetłumaczyła Agata Matsumoto.

7 Nagroda im. Eijiego Yoshikawy – przyznawana dorocznie od 1967 r. w kategoriach: „kultura”, „literatura” oraz „dla nowych pisarzy”.
8 Izba Radców – izba wyższa japońskiego parlamentu składająca się z 242 deputowanych (ang.:The House of Councillors).
9 Nagroda Mainichi – przyznawana dorocznie od 1947 r. przez wydawnictwo Mainichi Shimbun, za wybitne publikacje w dziedzi-
nie literatury i kultury.
10 Order Świętego Skarbu – wysokie odznaczenie państwowe przyznawane przez cesarza Japonii. Pełna nazwa odznaczenia tej 
klasy to: Złote Promienie ze Wstęgą Orderu Świętego Skarbu.
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Bronisław Piłsudski (1866–1918) był o rok starszym bratem marszałka Józefa, trzecim (z dwunastu) dziec-
kiem i pierwszym (z siedmiu) synem Marii z Billewiczów i Józefa Wincentego Piłsudskich. Urodził się w ro-
dzinnym dworku w odziedziczonym przez matkę majątku Zułów koło wsi Zułowo (po litewsku Zalavas), 
ochrzczony był w kościółku „sorokpolskim” w Powiewiórce (Pavoverė) w Guberni Wileńskiej; najbliższą 
większą (ale też niewielką) miejscowością było Podbrodzie, dzisiaj 5,5-tys. miasteczko Pabradė w Rejonie 
Święciańskim – do Święcian (obecnie ok. 5-tys. miasteczko Švenčionys), a tym bardziej do Wilna (oddalo-
nego o 60 km!) na ówczesne czasy było bardzo daleko. 
Bronisław sam identyfikował się jako Żmudzin, co wówczas oznaczało Litwina – i rzeczywiście na Żmu-
dzi tkwiły korzenie Piłsudskich, czego dowodzą dwie identyczne nazwy miejscowości Pilsūdai na ofi-
cjalnych mapach – jednej – większymi literami pisanej – 4 km na zachód od miasteczka Skaudvilė, 
drugiej – pisanej mniejszymi literami – ok. 2 km bezdroża na południe od wsi Girdiškė. Ponieważ okolice 
między nimi przedziela administracyjna granica rejonów, pozostaje poza wątpliwością fakt, że obie te 
miejscowości i teren pomiędzy i wokół nich stanowiły jedną całość. Tablice na wjeździe do i wyjeździe 
z pierwszej z wymienionych miejscowości podają nazwę Pilsūdas, natomiast druga – tablic takich nie 
ma wcale, stanowią ją cztery rozrzucone zabudowania, do których i między którymi nie prowadziła ja-
kakolwiek droga. Aktualnie w Zalavas znajdziemy dąb posadzony w 1937 roku oraz dużo młodszej daty 
kamień ze stosownymi napisami, upamiętniające miejsce urodzin marszałka Józefa. 
Ze względu na oddalenie od szkół, dzieci państwa Piłsudskich były uczone w domu przez zatrudnione 
zagraniczne guwernantki oraz matkę. Sielankowy obraz „dzieciństwa Marszałka Piłsudskiego” utrwa-
lały kolejne edycje beletryzowanej opowieści Zofii Zawiszanki o  Świcie Wielkiego Dnia. Niejako przy 
okazji i Broniś na jej kartki trafił: w końcu był bratem, prawie rówieśnikiem, a więc i dzieciństwo było… 
wspólne. I nie zawsze sielankowe: zdarzyło się, że w pobliskim (a jednocześnie dalekim, bo „mnóstwo 
ścieżek leśnych ku Piorunowi wiedzie, lasem trzeba jechać podle drogi, a  tam będzie znowu droga, 
a za nią druga, mniejsza i jeszcze jedna…, szósta droga, ścieżki”) jeziorze z wodą o barwie czerwonej, 
o złowieszczej nazwie Piorun, zaczęła na jego środku tonąć dziurawa łódka z przyszłym marszałkiem 
wśród młodocianych pasażerów i tylko pomoc z brzegu przybyła na pozostałej też dziurawej łódce ich 
uratowała, a jest opowieść, że ratowników zaalarmowały wrzaski brata Bronisia (wariant relacji o tym 
brzemiennym dla późniejszego biegu dziejów co najmniej Europy skutku przytoczył Kowalski 2002: 
44ff.). Opowieść Zawiszanki kończą sceny pożaru domostwa i dobytku Piłsudskich. 
Kiedy dwór Piłsudskich w Zułowie spłonął w 1875 roku, rodzina przeniosła się do Wilna i, mieszkając w cu-
dzym, zmuszona była zmieniać kilkakrotnie adresy. Od roku 1877 Bronisław i Józef uczęszczali do pierw-
szego wileńskiego gimnazjum męskiego z rosyjskim językiem nauczania. Atmosfera tępienia wszystkiego 
co nierosyjskie, w tym zakaz używania języka polskiego nawet w rozmowach poza lekcjami, ciągłe re-
presje wobec uczniów polskiej narodowości w następstwie polskich powstań narodowych listopadowego 
(1830–1831) i styczniowego (1863) natrafiały na opór ze strony młodzieży, wprost wpychały ją w konspiro-
wanie przeciwko instytucjom państwa zniewalającego ich naród i wrogo nastawionych do nich indywidu-
alnie. Tak bracia Piłsudscy znaleźli swoje miejsce w „kółku samokształceniowym” o nazwie Spójnia, które 
początkowo miało na celu sprowadzanie książek polskich z Warszawy, by wkrótce zacząć „wydawać” 

Bronisław Piłsudski i jego 
dziedzictwo – próba ewaluacji

Alfred F. Majewicz
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własne rękopiśmienne gazetki, oczywiście – jak wszystko bez błogosławieństwa władz – nielegalne, spo-
tykać się na zebraniach, uczestniczyć w publicznych (naturalnie nielegalnych) protestach. Ta atmosfera 
z kolei sprzyjała postawom „jak o coś cię proszą, nie stawiaj pytań, nie odmawiaj pomocy”. To prawdopo-
dobnie, jak i pewien niefart życiowy, zdecydowało o dalszych losach Bronisława.
Istnieje zdjęcie grupy czterech członków Spójni, wielokrotnie publikowane przeważnie z błędną iden-
tyfikacją przedstawionych na niej osób – patrząc na nie, od prawej są na nim Bronisław (Broniś) i Józef 
(Ziuk) Piłsudscy oraz ich dwaj szkolni koledzy, siedzący Wacław (Wacio) Busz i – późniejszy wileński 
lekarz i filantrop – Władysław (Władyś) Szwengruben.
Niezamierzenie zgubnym dla Bronisława okazało się jego szczere kochliwe romantyczne usposo-
bienie, najbardziej prawdopodobna przyczyna jego wyjazdu na studia prawnicze do Petersburga za 
pierwszą bodaj wielką miłością swojego życia – Zosią, córką państwa Baniewiczów, niedalekich są-
siadów gospodarzy zułowskiej posiadłości, co bardzo zgrabnie udokumentował krakowski archiwista 
Jan Staszel we wprowadzeniu do edycji listów Bronisława do siostry swojej ówczesnej ukochanej Zosi 
– Marii, która się w tej historii jeszcze pojawi.
Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersburskiego zachowały się listy zaliczeniowe na pierwszy se-
mestr roku akademickiego 1886–1887 z nazwiskiem Bronisława – zapisał się na prawo rzymskie i eko-
nomię polityczną; nie zaprzestał jednak ideowych poszukiwań na własną rękę, znajdując m.in. kolegów 
z samokształceniowego kółka radykalnych „nowych narodowolców” (od nazwy partii Narodnaja Wola), 
którym zamarzyła się powtórka „1 marca” – dnia udanego zamachu na życie Cara Aleksandra II w 1881 
roku. Bronisław nie był związany z „Frakcją Terrorystyczną” Narodnej Woli, która zaplanowała zamach 
na cara Aleksandra III, a sam zamach do skutku nie doszedł. 
Za sądownie zarzucony mu – jednak, zdaniem autora tego tekstu – przypadkowy i bardzo problema-
tyczny udział w planowaniu zamachu na życie Aleksandra III w Petersburgu, Bronisław został skazany 
(wraz z m.in. bratem Lenina) na karę śmierci – zamienioną na 15 lat katorgi (ciężkich robót) na Sachali-
nie, wyspie-więzieniu na rosyjskim Dalekim Wschodzie, której sama nazwa budziła w rosyjskim zabo-
rze takie przerażenie, że wymawiano ją szeptem. Na wyspę drogą lądową poprzez Moskwę do Odessy 
oraz morzem przez Kanał Sueski, Aden, Singapur, Hongkong, Nagasaki i Władywostok dotarł specjalnie 
przystosowanym do przewozu więźniów statkiem Floty Dobrowolnej „Niżnyj Nowgorod”. Wyrok śmierci 
wykonano na pięciu uczestnikach spisku, w tym na bracie Lenina, Aleksandrze Ulianowie. Józef Piłsud-
ski, student Uniwersytetu Charkowskiego, w procesie nie sądzony, jako „członek rodziny” w związku 
ze sprawą Bronisława został zesłany w trybie administracyjnym na Sybir na pięć lat, karę odbywając 
w Kirensku nad rzeką Leną przy ujściu doń rzeki Kirengi oraz we wsi Tunka w Buriacji nad rzeką Tunką 
w latach 1888–1892 (o procesie zob. Sziłow 1927, Łukaszewicz 1981). 
Pierwsze kroki na Sachalinie Piłsudski postawił schodząc z mola przystani w Porcie Aleksandrowskim 
(dzisiaj Aleksandrowsk-Sachalinskij) 3 sierpnia 1887 roku. Tydzień później odbył czterodniowy marsz 
do miejsca przeznaczonego mu na odbycie kary – więzienia w Okręgu Tymowskim we wsi Rykowsko-
je (dzisiaj Kirowskoje) w  dolinie rzeki Tym, w  interiorze wyspy. Przez pierwsze miesiące zatrudniony 
był przy „przywięziennych pracach ogólnych”, potem w oborze, dalej jako cieśla przy budowie cerkwi 
Matki Boskiej Kazańskiej w Rykowskom, wreszcie jako budowniczy stacji meteorologicznych i w kon-
sekwencji jako meteorolog. W dwóch ostatnich z wymienionych profesji pracował razem z innym „po-
litycznym przestępcą” i towarzyszem podróży z Odessy, poetą i pisarzem Iwanem Juwaczowem, ojcem 
wybitnego poety Daniela Charmsa. Polski przekład sachalińskich wspomnień Juwaczowa (pod pseudo-
nimem «I. Miroljubow») Ośm lat na Sachalinie opublikował Dziennik Poznański w odcinkach i jako od-
dzielną książkę-dodatek do gazety w latach 1902–1903, a w roku 2014 na Sachalinie wydano jego dwu-
tomowe „Dzienniki sachalińskie” – postać Bronisława przywoływana jest nierzadko, w „Dziennikach” 
na 228 z niemal 800 stron. Juwaczow też poświęcił Bronisławowi kilka swoich wierszy. Od 2008 roku 
mamy do dyspozycji nadzwyczaj starannie udokumentowaną biografię Bronisława, skoncentrowaną 
na sachalińskim okresie jego życia, autorstwa wybitnego badacza jego spuścizny Władisława M. Łaty-
szewa. Dodatkowo, jako jeden z niewielu „tak wysoko wykształconych” więźniów na miejscu, Bronisław 
uczył dzieci administracji katorgi i wolnych osadników, a z czasem też dzieci tubylców, także w szkole, 
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którą sam zbudował za pieniądze otrzymane od wojennego gubernatora wyspy Michaiła N. Lapunowa, 
za przeprowadzenie zarządzonego przez cara spisu ludności ajnuskiej na Sachalinie. 
Pierwszymi ogłoszonymi drukiem tekstami Piłsudskiego o niewątpliwym walorze naukowym były „rapor-
ty z obserwacji pogody we wsi Rykowskoje na wyspie Sachalin” za lata 1895 i 1896, ogłoszone w wydaw-
nictwie Sachalinskij kalendar odpowiednio na lata 1896 i 1897. Jednak światową z czasem sławę i trwałe 
miejsce w annałach nauki światowej miały przynieść zebrane przezeń materiały do studiów nad językami, 
folklorem i kulturą ludności Sachalinu, a także japońskiej wyspy Hokkaido oraz regionu dolnego biegu rze-
ki Amur na kontynencie azjatyckim – Niwchów (zwanych za jego czasów Gilakami lub Giljakami), Uiltów 
(=Oroków), Ulczów (~Olczów ~Mangunów), Nanajów (znanych wtedy jako Goldowie), a nade wszystko 
Ajnów sachalińskich i – w mniejszym zakresie – hokkaidzkich. 
Powody, dla których Piłsudski zainteresował się tubylcami i ich językami oraz kulturami, wyłuszczył on 
sam w wydanej na początku września 1912 roku w Krakowie, niepozornie wyglądającej książce: „Ma-
teriały do studiów nad językiem i folklorem ajnuskim”, która unieśmiertelniła jego nazwisko w nauce:
„Całe ponad 18 lat mojego pobytu na Dalekim Wschodzie miało miejsce wbrew mojej woli. Ustawicznie 
tęskniąc za powrotem do mojej ojczyzny, starałem się wyrzucić z siebie bolesne uczucie bycia wygnań-
cem – zniewolonym i siłą wyrwanym z tego, co mi było najdroższym. Wtedy naturalnie zainteresowa-
łem się tubylcami Sachalinu, którzy jako jedyni prawdziwie kochali ten kraj, miejsce ich bytowania od 
czasów niepamiętnych, znienawidzone teraz i zbrukane przez tych, którzy uczynili zeń karną kolonię. 
Wchodząc w kontakt z tymi dziećmi natury, które inwazja totalnie obcej formy cywilizacji zaskoczy-
ła i  oszołomiła, wiedziałem, że pomimo bycia pozbawionym wszelkich praw i  w  najgorszych latach 
mojego istnienia, jednak mam jakąś moc i możliwość niesienia im pomocy. [...] Odczuwałem głęboką 
przyjemność z rozmowy z ludźmi innej rasy w ich własnym języku. Serce mi mówiło [...], że dla duszy 
rodzimy język jest tym, czym słońce dla życia organicznego. [...] Przyjemnością było dla mnie wnieść 
nieco radości i nadziei na lepszą przyszłość w umysły tych prostych krajowców nękanych ciągle rosną-
cymi przeciwnościami losu. Serdeczny śmiech rozbawionych dzieci, łzy wzruszenia w oczach łagodnych 
kobiet, ledwie widoczny uśmiech wdzięczności na twarzy chorego, okrzyki aprobaty czy lekkie klepnię-
cie po plecach wykonane przez dobrego przyjaciela jako znak ukontentowania – to wszystko było mi 
balsamem, który koił ciężar mojego nieszczęścia” (VI–VII).
Publikacja, z której powyższy cytat pochodzi, stanowi rzadki przypadek wyniku w nauce ostateczne-
go, którego nie można ani ulepszyć, ani zastąpić. Zapisy Piłsudskiego są i ponad wszelką wątpliwość 
pozostaną najlepszym źródłem dotyczącym języka Ajnów sachalińskich i ich ustnej tradycji, zaś o ich 
unikatowości decydują przede wszystkim takie czynniki, jak: 
(a) to, że zarejestrowany materiał jest najbogatszym i najbardziej kompleksowym ze wszystkich da-

nych gromadzonych w terenie, w czasach, kiedy sachalińscy Ajnowie kultywowali swój pierwotny 
sposób życia, zwyczaje, obrzędy, język oraz wyrażane w nim tradycje; 

(b) to, że Piłsudski, który pobierał lekcje u twórcy fonetyki eksperymentalnej i zarazem dialektologa Je-
an-Pierre’a Rousselota specjalnie w celu przygotowania swoich materiałów do druku, miał szczę-
ście pracować pod kierunkiem jednego z największych w skali globalnej językoznawców czynnych 
w okresie opracowywania zebranych materiałów – Jana Rozwadowskiego;

(c) to, że nikt nie zdołał zebrać materiału równie obfitego, kompetencją choćby doń zbliżonego, zanim 
sachalińscy Ajnowie zatracili swoją unikatową kulturę i język desperacko walcząc, aby wtopić się 
i zniknąć pomiędzy otaczającymi ich i bezwzględnie dyskryminującymi, wszechmocnymi i bez-
kompromisowo nietolerancyjnymi konkwistadorami tak rosyjskimi, jak i japońskimi – to czynnik 
z dotychczas wymienionych najważniejszy, istnieją bowiem obszerne zapisy sachalińskiego języ-
ka ajnuskiego zebrane jednak już po całkowitej akulturacji Ajnów i zarzuceniu przez ich „niedobit-
ki” języka w życiu codziennym – w efekcie zapisano tylko idiolekty języka nieużywanego w sposób 
naturalny od dziesięcioleci, a zapamiętanego jedynie z dzieciństwa (głównie w  podaniach, legen-
dach, pieśniach i modlitwach) przez osoby w wieku podeszłym i bardzo podeszłym; kompilując 
zaś pierwszy od 1875 roku (kiedy wydano słownik ajnusko-rosyjski Michaiła M. Dobrotworskiego) 
słownik tego języka w Japonii (wyszedł w 2008), jego autorzy jako pierwszoplanowe źródło przyjęli 
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zrekonstruowany przez piszącego ten tekst zaginiony słownik Bronisława Piłsudskiego (1986, edy-
cja finalna 1998 w CWBP 2, 309–872); 

(d) to, że w  obliczu nieuchronnego wymarcia w  najbliższych dekadach blisko połowy spośród około 
6500~7000 języków świata i kultur ich użytkowników, nauka uznała każdy język i każdą kulturę 
za niezastępowalną część dziedzictwa całej ludzkości, każdą śmierć języka i każdą śmierć odręb-
nej lokalnej kultury za nieodwracalną stratę i tragedię ekologiczną w wymiarze ogólnoludzkim, 
zaś zachowanie tych walorów – jeśli nawet tylko w formie spetryfikowanej (w postaci rejestracji 
pisemnej czy audiowizualnej) – za priorytet czy wręcz imperatyw badawczy. W historii nauki wła-
śnie takie wyniki okazały się najtrwalsze.

Z ogólnoświatowego punktu widzenia jest to z pewnością jeden z najważniejszych wyników badaw-
czych w zakresie humanistyki spośród tych, które wyszły z Polski w ciągu ostatniego stulecia, gwaran-
tujący Bronisławowi stałe miejsce w annałach nauki. 
Pierwszym ludem, któremu zaczął pomagać i którego język i obyczaje zaczął poznawać, byli Niwchowie, 
„paleoazjatycki” lud antropologicznie mongoloidalny, mieszkający w  północnej części Sachalinu oraz 
nad dolnym Amurem, posługujący się – do dziś żywym, ale bardzo zagrożonym izolowanym (tzn., nie-
mającym sobie pokrewnych) językiem z genetycznie niejednorodnej grupy języków nazywanych „pa-
leoazjatyckimi”. Tu powodem zainteresowania się ludem, a  przede wszystkim jego losem była zwy-
czajna (?) ludzka litość i współczucie. „Totalnie obca forma cywilizacji” po przybyciu na „odkrytą” przez 
siebie wyspę zakomunikowała w niezrozumiałym kompletnie przez autochtonów języku nowe „prawa”, 
w myśl których podzielone między poszczególne rody i należące odwiecznie do nich tereny łowieckie, 
lasy, góry, rzeki, jeziora, a nawet wybrzeża morskie, teraz miały stanowić wyłączną własność jakiegoś 
„cara” czy „cesarza”, stąd wszelkie polowania, połowy ryb, pozyskiwanie drewna i innych niezbędnych 
do życia w wyjątkowo surowym środowisku naturalnym dóbr miały być równie surowo zakazane. Skąd 
mają natomiast miejscowi pozyskać żywność, odzież, materiał do zbudowania i ogrzania domostw – na 
to już nowa „dobra zmiana” odpowiedzi nie miała. Jest całkiem uprawnione założenie, że ludność ta 
została skazana na zagładę i – jeśli cudem przetrwała – to z pewnością dzięki garstce takich bronisła-
wów piłsudskich, jak nasz, który zaczął uczyć te „dzieci natury” solenia ryb dla przedłużenia stanu ich 
trwałości do spożycia, zakładania ogrodów i uprawy ziemniaków, hodowli bydła i koni pociągowych (aby 
mogli oferować usługi transportowe w zamian za obce, ale coraz bardziej niezbędne im produkty czy 
pieniądze), zaczął pomagać zwalczać choroby, leczyć rany itp. Dlatego ci nazywać go zaczęli „bratem 
starszym” (akan) i gotowi byli się z nim dzielić – tyle że nie było czym, a nie odwzajemniać dobroci nie 
przystawało. Piłsudski to pojął i znalazł rekompensatę dla siebie: ich opowieści, ich pieśni, ich język – 
aby te teksty zrozumieć, aby jak najlepiej zrozumieć swoich nowych przyjaciół.
Pierwszą publikacją Piłsudskiego, którą można zaklasyfikować do «ludoznawstwa», była rozprawa-me-
moriał skierowana tak do świata nauki, jak do świata polityki: „Biedy i potrzeby sachalińskich Gilaków”, 
która wyszła w Chabarowsku w 1898 roku, sumptem politycznie bardzo w hierarchii wysoko postawio-
nego Carskiego Towarzystwa Geograficznego. 
W 1891 roku doszło w Rykowskom do spotkania Bronisława Piłsudskiego z innym zesłańcem, przybyłym 
na Sachalin dwa lata po Piłsudskim, późniejszym etnografem i akademikiem o międzynarodowym roz-
głosie, Lwem Jakowlewiczem Szternbergiem rodem z Żytomierza, który krótko przedtem zainteresował 
się językiem Niwchów. Tu wersje badaczy się rozchodzą: wcześniejsi twierdzą, że to pod wpływem Szter-
nberga zaczął się Piłsudski też interesować językiem i  folklorem, inni wraz z przyrostem wiedzy w tej 
kwestii sugerują, że bądź była to fascynacja wyłaniająca się równolegle i niezależnie, bądź że już nawet 
wtedy był Piłsudski w stanie podzielić się ze Szternbergiem pierwocinami swoich zbiorów. We wstępie 
do swojej książkowej edycji listów Bronisława Piłsudskiego do Szternberga (1996) Łatyszew ujął to tak: 
„w styczniu 1891 miało miejsce spotkanie dwóch początkujących badaczy. […] I dla Szternberga i dla Pił-
sudskiego znajomość ta znaczyła bardzo dużo”(ss. 14–15). Niedużych prac z zakresu języka i folkloru niw-
chijskiego sam Piłsudski ogłosił dwie („Poezya Gilaków”, Lud 17/2–3, 1911, oraz „The Gilyaks and Their 
Songs”, Folk-Lore (Londyn) 24/4, 477–9l), jedną jego pracę z tekstami piosenek wydał pośmiertnie (1936) 
wybitny ałtaista Władysław Kotwicz, natomiast Bronisław przekazał wiele cennych informacji na temat 
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kultury duchowej i materialnej (jak medycyna ludowa), a także języka Niwchów w różnych innych pra-
cach ogłoszonych za swojego życia. W nieco późniejszym okresie, w zgodzie ze swoją wolą i opartym na 
dżentelmeńskiej umowie podziale ról badawczych postulującej, że Bronisław skoncentruje swoje badania 
na Ajnach, a Szternberg na Niwchach, Piłsudski przekazał Szternbergowi w całości zebrane przez siebie 
teksty i inne zapiski. W roku 1900 ukazał się w druku pierwszy tekst w języku niwchijskim zapisany przez 
Szternberga w styczniu 1897 z tłumaczeniem i analizą językową, a w roku 1908 „pierwsza część pierw-
szego tomu” jego „Materiałów do badań nad językiem i folklorem Gilaków”; w tomie tym zamieścił jego 
autor „cztery bardzo interesujące warianty” [zaklasyfikowanej do gatunku tylgund opowieści o spotkaniu 
Ajnów z kobietami z uzbrojonymi w zęby waginami; teksty 17–20, ss. 159–70] „zapisane przez mojego 
przyjaciela B[ronisława] O[sipowicza – od imienia ojca Józefa] Piłsudskiego z ust pierwszorzędnego gawę-
dziarza […]”, zapowiadając, że „Piłsudski przekazał do [jego] dyspozycji też inne zapisane przezeń teksty, 
które wejdą do kolejnych tomów” (ibid., s. XXII) nazwanego dzieła, które nigdy nie zostały wydane. W po-
łowie lat 1990-tych odnaleziony został jednak okołoczterystustronnicowy notatnik z zapisami tekstów 
niwchijskich podczas badań terenowych Bronisława oraz dziewięć oddzielnych kajetów z innymi tekstami 
w tym języku, a także słowniczek niwchijsko-rosyjski z około 400 hasłami (Piłsudski zebrał słownik z bli-
sko 6 tys. wyrazów hasłowych, który też został przekazany Szternbergowi i winkorporowany w słownik 
dotąd nie wydany). Materiały te aktualnie są stopniowo opracowywane i  fragmentarycznie udostępniane 
specjalistom, wprowadzenie całości w obieg naukowy przewidziane jest około roku 2021 w piątym tomie 
„dzieł zebranych” Bronisława Piłsudskiego (CWBP, zob. dalej). Dodajmy, że pierwszy tekst niwchijski ze 
zbiorów Piłsudskiego z tłumaczeniem angielskim opublikowany został przez antropologa i podróżnika 
Charlesa Henryego Hawesa w roku 1903; podróżnik otrzymał go osobiście od spotkanego w 1901 Piłsud-
skiego, którego określił jako „wielkiego i prawdziwego przyjaciela Gilaków” i napisał, że „gdyby Gilacy mieli 
więcej takich przyjaciół […], mogliby oni jeszcze być ocaleni przed wymarciem”.
Bronisław zbierał wśród Niwchów nie tylko teksty folklorystyczne. Za zebraną przezeń kolekcję przed-
miotów ich kultury materialnej, Rosja dostała medal na paryskiej wystawie światowej, zaś amnestia 
cara (tego, na którego się miał był zamachnąć) skróciła okres jego katorgi o jedną trzecią. To pozwoliło 
zaprosić Bronisława do pracy w Muzeum Towarzystwa do Badań Kraju Nadamurskiego (dzisiaj im. Wła-
dimira Kławdiewicza Arsenjewa) we Władywostoku i  zatrzymać przez trzy lata na stanowiskach od 
konserwatora po nawet jego dyrektora – tę ostatnią funkcję wyjawia wydana w roku 2000 pod redakcją 
Ałły Chramcowej księga upamiętniająca 110-lecie istnienia Muzeum, w której (Khramtsova, s. 22) znaj-
dziemy spis kolejnych jego dyrektorów.
We Władywostoku Piłsudski brał aktywny udział przede wszystkim w życiu naukowym w Muzeum 
i w dalekowschodnim oddziale Rosyjskiego Imperialnego Towarzystwa Geograficznego, ale współpra-
cował też z prasą, m.in. z pierwszym na rosyjskim Dalekim Wschodzie czasopismem statystycznym. 
Mimo to Piłsudski we Władywostoku się nie odnalazł, prawdopodobnie decydował tu czynnik ludzki; po-
czynił kroki gwoli osiedlenia się jako rolnik w okolicach Błagowieszczeńska, ale Carska Akademia Nauk 
miała dlań inną propozycję nie do odrzucenia – ekspedycji na Sachalin już jako jej zaopatrzony w pieniądze 
i stosowne instrumenty (w tym, po pewnym czasie, fonograf Edisona oraz kinematograf i aparat foto-
graficzny) wysłannik dla badań nad Ajnami i Orokami, z której skorzystał. Latem 1903 wraz z etnografem 
(wybitnym znawcą Jakutów) i pisarzem Wacławem Sieroszewskim prowadzili też badania nad Ajnami 
na południu japońskiej wyspy Hokkaido – ta wyprawa ma swój ślad w polskiej literaturze w postaci bele-
tryzowanej relacji po pobycie „wśród kosmatych ludzi”, początkowo publikowanej jednocześnie w trzech 
tytułach prasowych w 1926 roku, potem w kilku wydaniach książkowych i w Dziełach pisarza. 
Na zlecenie Towarzystwa dla Badań Kraju Nadamurskiego, jesienią 1905 odbył też wyprawę nad Amur 
dla zebrania materiałów dotyczących tunguskich Ulczów, z którymi spotykał się był i podróżował często 
na Sachalinie; z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe do osad ulczyjskich nie dotarł, w zamian gro-
madząc obecnie przechowywaną we Władywostoku imponującą kolekcję etnograficzną dotyczącą kultury 
materialnej również tunguskich Nanajów ze wsi Troickoje oraz odnaleziony w Krakowie, liczący 1050 ha-
seł, słownik ich języka i teksty 26 zagadek. Materiały językowe i folklorystyczne zebrane wśród Ulczów 
na Sachalinie obejmują słownik zawierający 1540 wyrazów hasłowych i 124 nazwy własne (antroponimy 
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i toponimy) oraz niedużą kolekcję tekstów. Najobfitszy wśród zapisów tunguzojęzycznych Piłsudskiego 
jest materiał uiltyński (tj. orocki): słownik – około 3 tys. wyrazów orockich, obszerny tekst z gatun-
ku bajki, cztery pieśni, jedno podanie, sześć objaśnień dotyczących talizmanów, dwie uwagi (o  cho-
robie krwi i  o  leniwym człowieku), trzy warianty jednej modlitwy, 16 zagadek oraz 26 pojedynczych 
zdań i fraz. Wszystkie odzyskane materiały dotyczące języków tunguskich złożyły się na tom o obję-
tości 1414 stron, wydany dopiero w roku 2011 (CWBP 4). Pewną sensacją było też odkrycie w Tomsku 
pierwszej części monografii etnograficznej zatytułowanej: „Z wyprawy do Oroków na wyspie Sachalin 
w 1904 r.”, wydanej drukiem w roku 1989 (możliwe, że drugiej części Bronisław już nie zdążył napisać). 
Wszystko to były prace pionierskie – jedne z pierwszych lub wręcz pierwsze zapisy wymienionych ję-
zyków, jedne z pierwszych opisów życia codziennego i duchowości ich użytkowników – dlatego mimo 
oczywistych niedostatków wynikających tak z pionierskości dokonań, jak i ze stanu nauki na przełomie 
XIX i XX wieków, zostały one bardzo wysoko ocenione przez wiodących specjalistów.
Najważniejsze jednak zbiory i piśmiennictwo Piłsudskiego dotyczy Ajnów, „tajemniczego niemongoloidal-
nego” ludu o wyjątkowo obfitym uwłosieniu i „niebieskich oczach”, którym fascynował się świat nauko-
wy i brukowy, dopatrując się w nim „podobieństwa do chłopów z południowo-zachodniej Rosji”, „najdalej 
wysuniętego na wschód przyczółka ludności indo-europejskiej”, „krewniaków Sumerów”, „resztek zagi-
nionych plemion Izraela” itp., mówiących językiem izolowanym, któremu usiłowano znaleźć krewniaków 
we wszystkich możliwych rodzinach językowych. Piłsudski faktycznie stał się „jednym z nich”, w polskich 
tekstach nazywano go nawet „królem Ajnów”. Faktycznie, znał język do tego stopnia, że mógł swoim 
przyrodnim ziomkom imponować wysoko u nich cenioną sztuką retoryki podczas ceremonialnych ciągów 
oratorskich, miał wedle miejscowego obyczaju legalnie poślubioną ajnuską małżonkę imieniem Ciuhsam-
ma (†1936) i z nią syna Sukezō (1904–1971) i córkę Kiyo (1905–1984; tej nigdy niedane było mu zobaczyć); 
Kiyo miała dwie córki, Namiko (ur. 1931) i Hitomi (1936), natomiast Sukezō miał syna Kazuyasu (ur. 1955), 
który jako wnuk Bronisława i ostatni mężczyzna z  rodu „tych” Piłsudskich odwiedzał Polskę z własną 
córką Kanako (ur. 1986; pozostałe dwie córki to Maiko (ur. 1988) i Mikuko (ur. 1991)).
Dorobek badawczy z Sachalinu był ogromny. Sam Bronisław w raporcie dla swoich mocodawców z na-
ukowych dokonań na Sachalinie w okresie 1903–1905, opublikowanym w „Wiadomościach Rosyjskie-
go Komitetu do Badań Centralnej i Wschodniej Azji w zakresach historycznym, archeologicznym, ję-
zykoznawczym i etnograficznym” (1907) wyliczył, że na samej wyspie przebył 2475 wiorst (ta wiorsta 
odpowiadała 1066,78 metrom) wehikułami (tarantasem, wozem, saniami) ciągnionymi przez konie, 
90 wiorst konno w siodle, 460 wiorst łodziami po morzu i 530 wiorst łodziami po rzekach i jeziorach, 
750 wiorst traktami zimowymi saniami w zaprzęgach psów i reniferów oraz 350 wiorst pieszo. Podał też 
następujący spis rezultatów wymiernych: 

– zapiski etnograficzne dotyczące Ajnów 1880 stron
– zapiski etnograficzne dotyczące Niwchów 320 stron
– zapiski etnograficzne dotyczące Oroków 180 stron
– zapiski etnograficzne dotyczące rejonu Amuru 400 stron
– teksty ajnuskie (częściowo nieprzetłumaczone) 870 stron
– teksty niwchijskie  285 stron
– teksty orockie 13 stron
– wyrazy ajnuskie  ponad 10000
– wyrazy niwchijskie nieco mniej
– wyrazy orockie i ulczyjskie około 2000
– fotografie około 300
– woskowe wałki fonograficzne z zapisami pieśni i bajek Ajnów 30 sztuk.

Autor niniejszego tekstu może bez szczególnego ryzyka błędu stwierdzić niedoszacowanie przynajmniej 
niektórych danych – spis pomija kolekcje etnograficzne i wyżej wspomniany nanajski materiał językowy, 
zaś z „30 sztuk” pozycji ostatniej ponad 80 udało się odnaleźć w Polsce, trzy w Londynie (Roon 2001), 
a 35 miał widzieć religioznawca Henryk Swienko (1973:111) w Instytucie Etnografii Akademii Nauk ZSRR.
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Jako przestępca „szczególnie niebezpieczny” („pokusił się” przecie na największą świętość Rosji, ba-
tiuszkę cara), niemogący być pewnym swego losu, Bronisław, wykorzystując czas chaosu po przegranej 
sromotnie przez Rosję wojnie japońsko-rosyjskiej, opuścił Sachalin – na zawsze; jego niewątpliwą tra-
gedią dręczącą do końca życia było to, że starszyzna ajnuska nie wyraziła zgody na zabranie ciężarnej 
ajnuskiej żony i synka, po których specjalnie przyjechał do ich miejsca zamieszkania. 
Kolekcje etnograficzne (tysiące obiektów) w ogromnej większości pozostały w Rosji i stanowią dzisiaj 
dumę trzech wielkich muzeów, a  ostatnio nawet chodliwe dobro eksportowe – autor tego tekstu 
oglądał imponującą wystawę objazdową po Japonii: „Kultura Ajnów – spojrzenie z Rosji” z kolekcji 
petersburskiej Kunstkamery Piotra Wielkiego, a w Japonii wydano kilka równie imponujących kata-
logów tych kolekcji, np. Ogihara & Taksami 1998, Łatyszew & Inoue 2002, Grusman & Ogihara 2007, 
KZHA 2013, w tym i katalog wymienionej wystawy (Kōeki 2013). Z katalogów rosyjskich na uwagę 
zasługuje Łatyszew & Prokofjew 2006. Część jednak została rozproszona po świecie – i może dobrze: 
niemal całość niewielkiej kolekcji przywiezionej na tereny polskie została zniszczona w niemieckich 
bombardowaniach Warszawy w 1939 roku. 
Z Rosji Piłsudski wyjechał do Japonii „badać sytuację kobiet japońskich w warunkach przemian spo-
łeczno-politycznych” w następstwie otwarcia się kraju po ponad 200 latach samoizolacji i zwycięstw 
w wojnach z Chinami i Rosją – i pozostał tam siedem miesięcy, poznając wielu intelektualistów japoń-
skich i chińskich, biorąc udział w życiu kulturalnym, naukowym i – jednak – politycznym, m.in. pisząc 
korespondencje „Z  Japonii” do rosyjskich gazet. Wśród najbliższych przyjaciół Bronisława był „ojciec 
współczesnego japońskiego języka literackiego” Tatsunosuke Hasegawa, pisarz znany pod pseudoni-
mem Futabatei Shimei, także pierwszy japoński rusycysta oraz esperantysta (w 1906 wydał pierwszy 
japoński podręcznik do esperanto); razem wykoncypowali „towarzystwo Polska-Japonia” dla promo-
wania wymiany kulturalnej – w rezultacie Japończycy mogli zapoznać się z okruchami twórczości Bole-
sława Prusa (Michałko) i Andrzeja Niemojewskiego (Kocham). Bronisław miał z Futabateiem kontakt 
do końca życia japońskiego pisarza (1909) i nazywał go przyjacielem, wierząc, że ten odwiedzi ziemie 
polskie i  stanie się tłumaczem literatury polskiej na język japoński. Japonię opuścił 3 sierpnia 1906 
na pokładzie amerykańskiego statku „Dakota” w rejsie z Jokohamy do Seattle.
Przez Stany Zjednoczone, Anglię i Zachodnią Europę kontynentalną Piłsudski dotarł na ziemie pol-
skie w listopadzie, albo jak wylicza Ciesielska (1994:36) – około 21 października 1906 roku. Po przyjeź-
dzie do Galicji mieszkał w Krakowie, Lwowie i Zakopanem – tu m.in. w domu Stefana Żeromskiego, 
gdzie portret w ajnuskim stroju namalował mu uznawany za największego obok Mikolajusa Konstan-
tinasa Čiurlionisa malarz litewski Adomas Varnas. Żeromski zresztą opisał Bronisława Piłsudskiego 
w swoich utworach – raz jako Gustawa Bezmiana w powieści Uroda życia, drugi raz w swoistym trenie 
po śmierci swojego ukochanego synka O Adamie Żeromskim wspomnienie. W Zakopanem Bronisław 
założył dział etnograficzny Muzeum Tatrzańskiego, zbierał pieśni i stroje ze Spisza i Orawy (kolekcja 
strojów przechowywana jest teraz w Rosyjskim Muzeum Etnograficznum w Petersburgu) i założył 
czasopismo Rocznik Podhalański (pierwszy tom wyszedł po jego śmierci), w Krakowie działał w Pol-
skiej Akademii Umiejętności, zakładając Sekcję Ludoznawczą, na której czele stanął. Swój udział 
miał też w powołaniu do życia czasopisma orientalistycznego o międzynarodowym znaczeniu Rocz-
nik Orientalistyczny – co wynika ze wstępu Władysława Kotwicza do pośmiertnej publikacji tekstów 
pieśni niwchijskich w 1936 roku. 
Okres pobytu na ziemiach polskich, w  Galicji, to czas, kiedy przygotował większość prac, które zdołał 
za życia opublikować. Najważniejsze są publikacje na temat tubylców Sachalinu stanowiące bezcenny 
wkład w dziedzinę antropologii medycznej – tu wzmiankowania wymagają przede wszystkim praca doty-
cząca życia seksualnego1 (ciąży, porodu, poronienia, niepłodności, płodności, bliźniąt, potworków, itd.) 

1 To w polskiej etnologii drugi obok Malinowskiego Bronisław, który badał „życie seksualne dzikich” (Piłsudski zdecydowanie 
bardziej empirycznie); obaj poznali się osobiście, ale stosunek wyniosłego Malinowskiego do starszego, zgnębionego nie-
wyobrażalnie ciężkim życiem (i stąd pewnie trudnego w obejściu, choć słynącego z łagodności i delikatności) kolegi godnym 
naśladowania nie był. 
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publikowana w wielu wersjach językowych (po polsku, niemiecku, francusku i rosyjsku) i objętościowych 
(rosyjska jest najbardziej kompletna) oraz oryginalna rozprawa na temat trądu wśród Ajnów i Niwchów, 
nadto dane materiałowe dotyczące materialnych podstaw bytu sachalińskich Ajnów (po  japońsku, ro-
syjsku i polsku), prace na temat Tonczów – legendarnego pierwotnego ludu Sachalina (po rosyjsku i nie-
miecku), obszerną relację ze słynnego święta niedźwiedziego (po niemiecku, polsku i – o objętości książki 
– po rosyjsku), materiały opisujące szamanizm ludów Sachalinu (kilka prac po polsku i niemiecku), wysoce 
oryginalny artykuł po francusku opisujący ajnuskie znaki~oznaczenia własności na przedmiotach, folkloru 
Ajnów i Niwchów. Na specjalne wyróżnienie wśród prac mniejszych zasługuje sporej objętości hasło „Ajnu” 
w rosyjskojęzycznym słowniku encyklopedycznym Brockhausa i Jefrema. 
Piłsudski jeździł też poza Galicję i  Austro-Węgry w  celach naukowych, towarzyskich i  zdrowotnych 
(do  wód), przez pewien czas w  towarzystwie żony wysokiego urzędnika carskiego w  Urzędzie Kontro-
li w Petersburgu, naczelnika Komisji Nadzoru rokrocznej sprawozdawczości prywatnych linii kolejowych, 
Iwana Wikentjewicza Żarnowskiego – Marią, siostrą i zazdrosną niegdyś konkurentką wspomnianej Zosi; 
życie dostarczyło gotowy scenariusz filmu: Maria i Bronisław przedstawiali siebie jako małżeństwo w tej 
tułaczce, po rozstaniu chora na raka piersi Maria wróciła do oczekującego jej opiekuńczego do jej śmierci 
męża, który, już jako Jan Żarnowski, sprawował urząd prezesa NIK w latach 1921–1926 w II Rzeczypospolitej.
W 1910 roku nadarzyła się Piłsudskiemu okazja niezwykła spotkać się z Ajnami – po raz ostatni – w... Lon-
dynie na Wystawie Światowej, dokąd przywiezieni zostali z  Japonii jako... eksponaty mające stanowić 
atrakcję turystyczną; Bronisław zdołał wtedy zapisać jeszcze ostatnie w swoich bogatych zbiorach teksty.
W 1914 zmuszony był – jako uciekinier z rosyjskiego zesłania – znowu uciekać – z Galicji przed wojskami 
rosyjskimi, najpierw do Wiednia, potem do Szwajcarii; tam działał m.in. na rzecz ofiar wojny na Litwie 
i współtworzył „Encyklopedię polską”, potem tułał się po całej Europie, kontynuując jednak badania, 
wykładając i  pisząc – powstały tak publikacje na temat krzyży litewskich i  wypasu owiec w  Tatrach 
wydane w Szwajcarii, Polaków na Syberii ogłoszone we Francji, czy ważne przyczynki do muzealnictwa 
właśnie wyłaniającego się jako dziedzina badawcza. 
Cały jego pobyt w Europie po powrocie z Japonii był nieprzerwanym pasmem udręk powodowanych bie-
dą (m.in. brakiem środków na leczenie Marii), brakiem formalnego wykształcenia, niemożnością przy-
stosowania się do życia w nowych warunkach – przeszkadzał mu bardzo jego niepoprawny, ale jakże 
szlachetny i bezinteresowny idealizm będący jednocześnie motorem jego gigantycznej aktywności tak 
konceptualnej, jak i wykonawczej. Był powszechnie uznawany za największy autorytet od sachalińskich 
i japońskich aborygenów, zapraszany na odczyty i wykłady, do publikowania prac w renomowanych cza-
sopismach akademickich, pokazywania swoich zbiorów i unikatowych fotografii oraz nagrań dźwięko-
wych, które oferował na sprzedaż – ale choć wszyscy je podziwiali i chcieli wejść w ich posiadanie, nie 
bardzo kwapiono się do zapłaty (stąd trzy wałki w Londynie!). Piłsudski przeżył w nędzy do końca swo-
ich dni, a jego rozproszone zbiory albo przepadły w kolejnych zawieruchach wojennych, albo ostatecznie 
z drugich rąk – i już za spore pieniądze – stały się ozdobą kolekcji niejednego z wielkich muzeów. 
Bronisław Piłsudski zginął tragicznie, tonąc w nurtach Sekwany w Paryżu 17 maja 1918. Grób jego znaj-
duje się na polskim cmentarzu w Montmorency pod Paryżem, a mogiła symboliczna na „Pęksowym 
Brzyzku” w Zakopanem. Po śmierci wydał się być skazanym na zapomnienie, jednak tu los okazał się 
łaskawszy – jakby dla „zrekompensowania” tego, co mu był za życia zgotował.
Tu czas wrócić do tajemniczej ostatniej pozycji z przytoczonego wyżej spisu – owych liczonych w sztu-
kach woskowych wałków fonograficznych – na których Bronisław Piłsudski dokonał w latach 1902–1903 
na  Sachalinie i  Hokkaido pierwszych nagrań folkloru ajnuskiego, przy pomocy nazwanego fonografem 
urządzenia skonstruowanego przez wynalazcę m.in. żarówki, Edisona, historycznie drugiego w dziejach 
techniki systemu rejestracji i odtwarzania dźwięku. Było to też pionierskie przedsięwzięcie, acz pierwszy 
raz zastosował system Jeske Walter Fewkes do zapisu indiańskiego (algonkińskiego) języka passamaqu-
oddy już w roku 1890. Opuściwszy Galicję w 1914 roku Piłsudski słał listy z prośbą wysłania mu pudła z na-
graniami, ale tych nie zlokalizowano, odkryto ich istnienie na strychu zakopiańskiego domu przy okazji 
remontu dachu w początkach lat 1930. i trafiły z czasem do Pracowni Słownika Języka Staropolskiego 
Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, skąd decyzją dialektologa Kazimierza Nitscha przekazano 
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je do Poznania do uniwersyteckiego Archiwum Fonograficznego, gdzie w połowie lat 1950. i 1960. doko-
nano dwóch bezowocnych (kolekcja już wtedy była w bardzo złym stanie) prób przeniesienia zawartości 
wałków na nowocześniejsze nośniki – płyty gramofonowe (Kaczmarek 1953) i taśmę magnetyczną (Bań-
czerowski 1964). 
Po raz bodaj czwarty odnaleziono „wałki” w roku 1975. Odkrycie zaprezentowano rok później w Japo-
nii, w wyniku czego zainicjowane zostało przedsięwzięcie badawcze nazwane akronimem ICRAP (od 
powołanego w Japonii w roku 1983 International Committee for the Reconstruction and Assessment of 
B. Piłsudski’s Work). Próby rekonstrukcji nagrań zachowanych w stanie już skrajnie złym (wosk wałków 
uległ krystalizacji, częściowo był zżarty przez pleśnie, wiele z wałków miało głębokie rysy, pęknięcia, 
ubytki, czy po prostu zachowało się w kawałkach) podjął się Instytut Elektroniki Stosowanej Uniwersy-
tetu Hokkaido (北海道大学応用電気研究所). Ta właśnie instytucja wraz z Instytutem Kultur Północy 
Uniwersytetu Hokkaido (北海道大学北方文化研究施設), Narodowym Muzeum Etnologii (国立民族
学博物館) w Osace oraz ówczesnym Instytutem Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza stworzyły w tym celu międzynarodową korporację naukową, która dla współpracy pozyskała naj-
wybitniejszych w  świecie specjalistów od technologii rekonstrukcji nagrań archiwalnych, laserowych 
technologii odtwarzania dźwięku, kultur i języków ludów Północy (cyrkumpolarnych), szczególnie tych, 
którymi zajmował się Piłsudski, językoznawców, antropologów, etnologów, etnomuzykologów, ajnulo-
gów, tunguzologów, archeologów, specjalistów w zakresie ludów paleoazjatyckich, folklorystyki, histo-
rii, antropologii medycznej, muzeologów itp. (razem ponad 80 osób z ośmiu krajów). 
Ponieważ szanse uzyskania jakiegokolwiek pozytywnego wyniku rekonstrukcji nagrań oszacowano 
na jedynie dwa procent, strategicznie dla pozyskania sponsorów projektu, główny cel przedsięwzięcia – 
uratowanie treści nagrań – poszerzono o dwa cele dodatkowe: (1) zorganizowanie zamykającej projekt 
i podsumowującej jego wyniki specjalistycznej międzynarodowej konferencji naukowej (argumentacja 
była taka, że „może nam się nie powieść próba odzyskania treści nagrań, ale na pewno możemy zwo-
łać wtedy specjalistyczną konferencję naukową, zwrócić uwagę na istnienie takich zapisów oraz po-
dzielić się napotkanymi problemami i powodami niepowodzeń”), oraz (2) przygotowanie edycji „Dzieł 
zebranych” Bronisława Piłsudskiego o całkowitej objętości około tysiąca stron. Ta strategia okazała się 
trafna: finansowania przedsięwzięcia podjęło się IBM-Japan.
Rezultaty wysiłków w  tym zakresie przerosły oczekiwania, a  ich wyniki zostały opublikowane 
(cf. Asakura & Ifukube, Katō & Kotani 1986, Sakikawa 1987, Ogonowska 1993; CWBP 3, 503-13, 517, 
529, 595-645, 773-91, 817-8, 820-1). Realizacji projektu towarzyszyło bardzo intensywne zaintere-
sowanie ze strony środków masowego przekazu – w ramach dokumentacji zgromadzono kilogramy 
wycinków prasowych głównie japońsko-, rosyjsko- i  anglojęzycznych, acz ozdobą kolekcji stał się 
wycinek z gazety eskimoskojęzycznej, którego opis bibliograficzny w transliteracji i oryginale otwiera 
drugą część wykazu źródeł na końcu tekstu.
„Dzieła zebrane” od samego początku traktowane były jako mniej istotny, trzeciorzędny „dodatek”, 
asekuracja na wypadek niemożności osiągnięcia dwóch pozostałych celów dla projektu ICRAP prioryte-
towych. Edycję zaplanowano na pięć tomów o objętości całkowitej między tysiąc a 1,5 tys. stron, która 
miała jako efekt zbiorowego wysiłku edytorskiego zostać wydana w całości do roku 1986, ewentualnie 
1987. Panowało przekonanie, że prawie całość, jeśli nie wręcz całość nieopublikowanych materiałów 
Piłsudskiego uległa zniszczeniu podczas pierwszej i drugiej wojny światowej.
Jednak – na szczęście – w wyniku zakrojonej na szeroką skalę kwerendy w archiwach, bibliotekach, mu-
zeach, a nawet urzędach i u osób prywatnych na całym świecie, od Sachalinu poprzez Władywostok, 
Tomsk, Moskwę, Leningrad/Petersburg, Wilno, Warszawę, Kraków, Wrocław, Wiedeń, Lipsk, Kolonię, 
Neuchâtel, Paryż, Londyn, po Nowy Jork, Pensylwanię i Waszyngton, okazało się, że pozostały i możli-
wy do odzyskania i rekonstrukcji dorobek Piłsudskiego jest o wiele większy, niż to wyrażano w najśmiel-
szych nawet przypuszczeniach; dokonano przy tym tak spektakularnych odkryć, jak wspomniane no-
tatniki z badań terenowych, słowniki, imponujące zbiory listów Piłsudskiego do znanych postaci nauki, 
instytucji, przyjaciół i znajomych (m.in. do Marii Żarnowskiej) czy do własnego ojca i innych członków 
rodziny pisane z zesłania. 
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Na wynik uzyskany przez Piłsudskiego, czekał świat naukowy, jak bardzo zaś czekał, niech świadczy na-
stępujący fakt: CWBP zostały odnotowane i opisane w światowej standardowej bibliografii „Syberia i ra-
dziecki Daleki Wschód” w roku 1991 (Collins); tymczasem preprint pierwszego tomu wyszedł rok, a właści-
wa edycja zaczęła się całe siedem lat później. Piszący niniejszy tekst nie zna – bo bodaj innego poza tym 
przykładu nie ma – przypadku pomieszczenia w tak prestiżowej bibliografii dzieła na wiele lat przed jego 
ukazaniem się w druku. Ta zamierzona przez autora przywołanej bibliografii, jak i jej wydawców decyzja 
dobitniej niż jakikolwiek inny fakt pokazuje wagę dokonania Piłsudskiego.
Dotychczas wyszły cztery tomy o łącznej objętości przekraczającej 4 tys. stron druku. CWBP 1-2 (1998) – 
3 (2004) zawierają materiały ajnuskie, tom 4 (2011) materiały tunguskojęzyczne, tom 5 (w opracowaniu) 
– materiały niwchijsko-języczne. Materiały niwchijskie i orockie weszły też do tomów 1 i 3. 
Obecnie jest Bronisław Piłsudski ponad wszelką wątpliwość jednym z najczęściej cytowanych polskich 
uczonych (liczba samych publikacji ostatnich trzech dekad bezpośrednio dotyczących osoby badacza i jego 
dziedzictwa znacznie przekroczyła tysiąc już kilka lat temu, a są to czasem i kilkusetstronnicowe volu-
miny). Badaczowi i jego dziedzictwu poświęcono dotąd co najmniej dwanaście filmów dokumentalnych, 
problematyka ta trafiła do podręczników języka ojczystego dla szkół średnich w Japonii w postaci 19-stron-
nicowej czytanki w dziale „Język i kultura” (Yamagishi 1990), w Jużno-Sachalińsku ukazało się 20 tomów 
rocznika akademickiego poświęconego wyłącznie jego naukowemu wynikowi, wydawanego pod auspi-
cjami do niedawna funkcjonującego Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego (IINBP), w  Japonii 
wydano sześć tomów serii Pilsudskiana de Sapporo oraz kilka innych tomów formalnie bez tej etykiety, 
ale ewidentnie traktowanych jako do serii należące, odbyły się już dotychczas trzy duże międzynarodowe 
konferencje naukowe (Uniwersytet Hokkaido, Sapporo i Nibutani, 16–20 września 1985; Sachalińskie Mu-
zeum Regionalne, Jużno-Sachalinsk i Nogliki, 31 października – 2 listopada 1991; Centrum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha” i Muzeum Tatrzańskie, Kraków i Zakopane, 29 sierpnia – 7 września 1999; tomy po-
konferencyjne to odpowiednio Asakura et al. 1985, Łatyszew & Iszczenko 1992, Majewicz & Wicherkiewicz 
2001), zaś mieszkańcy Sachalinu uczcili tego polskiego uczonego nazwaniem jego imieniem jednej z gór 
na południu wyspy (w południowej części łańcucha Gór Schrencka w okolicach osady Bykow, w Rejonie 
Dolińskim, wys. 419,2 m) i postawieniem mu w 1991 roku, dla uczczenia 125. rocznicy urodzin badacza, 
gabrodiorytowego pomnika dłuta czołowego rzeźbiarza Sachalinskiej Obłasti, Władimira Czebotariowa, 
w centrum swojej stolicy, w parku przed wejściem do Sachalińskiego Muzeum Regionalnego (Obłastne-
go), a w latach 1980. japońskie i ajnuskie dzieci śpiewały piosenki „o dziwnych opowieściach z wałków 
wujka Piusutsukiego płynących”, pochodzące z musicalu inspirowanego śledzonymi przez media postę-
pami w odcyfrowywaniu treści głosowych nagrań na egzotycznych nośnikach; musical skomponowała 
Mariko Hosokawa, słynna w Japonii z umuzykalniającej działalności pedagogicznej, skomponowała rów-
nież muzykę do widowiska „Opowieści o Krakowie” (Kurakufu monogatari) wystawianego w roku 1987 
w Sapporo z udziałem polskiego dziecięcego zespołu Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej 
(zob. Majewicz 1991:242–245). W 2010 w Japonii ukazała się dwutomowa akademicka biografia krytyczna 
Bronisława (Sawada & Inoue), a w 2013 odsłonięto pomnik-popiersie Piłsudskiego na terenie należącego 
do Ajnuskiego Muzeum Etnograficznego skansenu Porotokotan w Shiraoi na południu Hokkaido; pomnik 
współodsłaniał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Bogdan Zdrojewski, uroczystości towarzy-
szyło międzynarodowe sympozjum w Uniwersytecie Hokkaido (Inoue i in. 2013). 
Kolejny i bodaj najważniejszy – najtrwalszy – pomnik Bronisława stanowi niewątpliwie pomnikowa wła-
śnie edycja jego „Dzieł zebranych” (CWBP). Podle niedawnego rozeznania wygląda na to, iż całości tej 
tak istotnej dla narodowego dziedzictwa nauki i kultury edycji nie posiada żadna polska biblioteka2.

Bibliografia źródeł przywołanych w powyższym tekście znajduje się na stronach 190-194 katalogu.

2 Podczas przyjęcia po uroczystości odsłonięcia pomnika Bronisława Piłsudskiego w Shiraoi polski minister od narodowego dzie-
dzictwa przyznał zasadność zaopatrzenia przynajmniej kilku bibliotek uniwersyteckich w komplet dzieł, ale – jak z ministrami 
bywa – zmienił pracę.
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Wstęp
Bronisław Piłsudski znany jest jako wybitny antropolog, jednakże czy naprawdę na wyspie zesłania, 
gdzie kończyła się cywilizacja, dążył on do tego, by zostać antropologiem? Przy ocenie jego osią-
gnięć z pewnością nie ma niczego takiego, czemu można by zaprzeczyć. Czy jednak ocenianie go 
przez potomnych wyłącznie jako antropologa nie powinno spotkać się ze sprzeciwem?
Ogromnie zainteresowało mnie to, jak żyli Polacy, którzy pozostali na wyspie Sachalin od czasów, 
kiedy mieszkał tam Piłsudski i inni zesłańcy. Gdy przyglądałem się śladom bytności Piłsudskiego 
na Sachalinie, nie dawało mi spokoju to, że jest on doceniany jedynie jako antropolog. Zapragną-
łem więc przyjrzeć się temu, w jakim celu badał on życie Ajnów. Nie znalazłem jednakże prawie 
żadnych zapisów, które mogłyby cokolwiek wyjaśnić. Pomyślałem, że rozpoczął badania nad Aj-
nami, gdyż w ten sposób chciał gorliwie przyczynić się do wyzwolenia ojczyzny. Wydaje mi się, 
że kiedy tak spojrzy się na jego dokonania, jego zaangażowanie staje się bardziej zrozumiałe. Bo 
czyż nie liczył on na odzyskanie niepodległości przez ojczyznę? Uważa się nawet, że przyjął pew-
ną postawę, by móc legalnie opuścić wyspę.
W  niniejszej pracy, na podstawie śladów jego życia na Sachalinie, przedstawiam osobisty pogląd 
na to, czy był on bardziej antropologiem, czy też patriotą-rewolucjonistą.

Okoliczności zesłania na wyspę Sachalin
Bronisław Piłsudski urodził się w 1866 roku na Litwie, w obecnych jej granicach. Dlaczego na Litwie, 
skoro był Polakiem? Kogoś może to dziwić, ale to m.in. z tego powodu, że Polskę i Litwę łączyła 
niegdyś unia i nie było w tym nic niezwykłego.
Bronisław przerwał naukę w szkole średniej w Wilnie i razem z młodszym bratem, Józefem, pobierał 
nauki od matki, Marii. W 1886 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersbur-
skiego, w stolicy carskiej Rosji. W 1887, jako zamieszany w próbę zamachu na cara Rosji, Aleksan-
dra III, skazany został na piętnaście lat katorgi i zesłany na Sachalin. Jego brat Józef, za to samo 
przewinienie zesłany został na Syberię.
Biorąc pod uwagę to, że Piłsudski zaledwie rok wcześniej rozpoczął studia wydaje się nie do pomy-
ślenia, że już wtedy stał się narzędziem w rękach Rosjan, ale po pierwsze: uczył się na uniwersyte-
cie w kraju wroga, po drugie: miał dopiero 21 lat. W tamtych czasach jego ojczyzna, Polska, podzie-
lona była i rządzona przez sąsiadujące z nią mocarstwa. Nie wydaje się jednak, by Piłsudski nie miał 
już przekonań dotyczących niepodległości ojczyzny. Z pewnością jednak nawet mu się nie śniło, że 
zaledwie rok później dojdzie do wydarzenia, które zdecyduje o jego życiu.

Nieznane oblicze  
Bronisława Piłsudskiego

Dlaczego zesłaniec stał się 
uznanym antropologiem?

Yoshihide Ogata
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Ilustracja 1: Mapa wyspy Sachalin, rok 1885 
Ilustracje 2–3: Wioska zesłańców na Sachalinie

Polacy na Sachalinie
Kiedy opowiada się o Piłsudskim na Sachalinie, to zupełnie nie mówi się o Polakach, którzy byli tam 
zesłani wcześniej niż on. Mało kto wie, że jego rodacy na tej dzikiej wyspie byli mocno związani z jego 
losami.
Sachalin znalazł się pod administracją Rosji na mocy „Traktatu o wymianie Sachalinu i Wysp Kuryl-
skich” zawartego pomiędzy Japonią i Rosją w 1875. Do tego czasu wyspa ta była miejscem zamieszkania 
mieszanej populacji Rosjan i Japończyków. Wcześniej Sachalin zamieszkiwały jedynie żyjące na północy 
mniejszości etniczne oraz plemię Ajnów, wspólnie korzystające z bogactw natury.
Dzika wyspa zmieniła się w dużym stopniu po tym, jak Rosja uczyniła z niej drugie po Syberii miejsce 
zsyłek. Od roku 1885, kiedy to zakończono przygotowania do przyjęcia zesłańców, napłynęło ich wielu 
z samej Rosji oraz krajów przez nią opanowanych. Wśród nich byli więźniowie polityczni z Polski.
Sachalin dzielił się wówczas na trzy okręgi administracyjne: na północy – aleksandrowski i tymowski, na 
południu – korsakowski. Więzienia dla wygnańców znajdowały się w tym okresie w okręgu tymowskim 
oraz korsakowskim i to do tych regionów trafiali pionierzy – skazańcy i przymusowi osadnicy.
Więzienie w okręgu korsakowskim mogło pomieścić około pięciuset zesłańców. Zakuwano ich w łańcu-
chy, łącząc w pary z zesłanymi tu wcześniej więźniami, i zmuszano do codziennej pracy. Tych, którzy nie 
potrafili wyrobić dniówki czekała kara cielesna, np. chłosta.
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Sachalin – środkową i  północną część wyspy – zamieszkiwały w  owym czasie plemiona myśliwych, 
mniejszości etniczne z północy: Niwchowie i Orokowie, a także osiadłe na całym obszarze południo-
wym plemię sachalińskich Ajnów. Rosja przedsięwzięła eksplorację wyspy, wykorzystując więźniów-ze-
słańców. Jednakże odkrywanie niezbadanego lądu szło opieszale, w efekcie czego trzydzieści lat pene-
tracji i prób zasiedlenia Sachalinu spełzło na niczym. Wyspa pozostała jedynie naturalnym więzieniem.
Spośród wszystkich polskich zesłańców jeden „wybawiciel” zasługuje na szczególną uwagę. Nazywał 
się Franz Ciechański. Był pochodzącym z Warszawy starszym kawalerzystą, który z błahego powodu 
dopuścił się pobicia swojego przełożonego w armii carskiej w okupowanym kraju i natychmiast został 
za to zesłany na Sachalin. W więzieniu w Korsakowie nie mógł znieść tego, że jego towarzysze karani 
byli cieleśnie przez nadzorców więziennych. By uratować się z tego nieszczęsnego położenia, zgłosił się 
jako ochotnik do zasiedlenia wyspy. I tak, w gronie wybranych około dwudziestu osób tej samej naro-
dowości i znających techniki przetrwania wysłano go, by wraz z pozostałymi odkrywał nieznane tereny. 
Przed udaniem się w dzicz, Ciechański zawiadomił o swojej decyzji o osiedleniu się na wyspie czekającą 
na jego powrót żonę. Musiał jakoś zmieścić swoje relacje na jednej kartce papieru przysługującej mu 
w  więzieniu na korespondencję. Żona zaakceptowała decyzję męża i  dołączyła do niego, docierając 
z Warszawy na Sachalin do miejsca, w którym przebywał Franz.
I tak, z więzienia w Korsakowie drogą pośród grzęzawisk przyjechali do odległego o 50 km na północ No-
woaleksandrowska. Była to ziemia o złej reputacji, na którą władza okręgowa w Korsakowie wielokrotnie 
wysyłała więźniów-osadników, bez powodzenia. To tutaj dotarł Franz ze swoimi rodakami.
Zaczynali od zera. Zanim zbudowali domy z bali, musieli pokonać szereg trudności. Zaczęli uprawę roślin 
i hodowlę zwierząt gospodarskich. Przepełniała ich silna wiara w to, że „muszą przeżyć i wrócić do ojczyzny”.
Niezbędną do osiedlenia się minimalną ilość narzędzi rolniczych i  zwierząt gospodarskich pionierzy 
„wypożyczyli” z posterunku okręgowego (stacji monitorującej). Zasadą było, że żywy inwentarz nale-
żało rozmnożyć i zwrócić „w tej samej formie”. Zjedzenie zwierząt dla zaspokojenia głodu skutkowało 
nieotrzymaniem zapłaty. Z tego też powodu wielu wygnańców nie wracało do więzienia, ale stawało 
się złodziejami. Ukrywali się na polach i w górach pomiędzy Korsakowem a Władimirowką1, urządzali 
zasadzki i napadali na tych, którzy wybrali się po zaopatrzenie do posterunku i byli w drodze powrotnej. 
Zdarzyło się, że rabusie zaatakowali i zabili wracających z towarami dwóch pionierów z osady Franza. 
W tej sytuacji z grupy Franza wystąpiło czterech zesłańców, którzy nie mogli już znieść ciężkich wa-
runków pionierstwa i zdecydowali się wrócić do więzienia. Pomimo tego, grupa towarzyszy pod prze-
wodnictwem Ciechańskiego nie poddała się, dzięki współpracy przetrzymała trudności i jakoś przeżyła 
o własnych siłach. Następnie Polacy zbudowali mały katolicki kościółek, w którym znaleźli duchowe 
wsparcie. Rosyjski dramatopisarz Antoni Czechow odwiedzający to miejsce w roku 1890, w trakcie swo-
ich badań nad życiem zesłańców na wyspie, napisał w swojej Wyspie Sachalin: „nazywają oni tę osadę 
Warszawą i ukrywają przed światem tę swoją rodzinną wieś”.

Przybycie Piłsudskiego na Sachalin
Bronisław zesłany został na Sachalin dwa lata później niż wspomniani osadnicy. Początkowo przeby-
wał w regionie północnym, ale w 1902 roku znalazł się na południu okręgu korsakowskiego. Dlaczego 
obrał sobie za miejsce badań odległą o sto kilometrów prymitywną osadę Ajnów? Sachalin był prze-
dziwną wyspą, gdzie Polacy mogli być i zesłańcami, i urzędnikami regionalnymi, i najemnikami w rosyj-
skiej armii. Być może to od nich Piłsudski potajemnie zdobył informacje na temat wyspy.
Zanim trafił w okolice Korsakowa, wydano carską amnestię i skończył się okres jego kary. Starał się on 
zdobyć zaufanie Rosjan, przyczyniając się w dużym stopniu do badań nad Ajnami i północnymi mniej-
szościami etnicznymi, na rzecz obwodu nadmorskiego i m.in. muzeum. Jako poddany Imperium Rosyj-
skiego wiernie wypełniał swoje obowiązki. Zachowywał się tak, gdyż z pewnością była to jego strategia 
wprowadzenia w czyn ukrytego w sercu planu.

1 Późniejszy Jużnosachalińsk.
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Z Korsakowa przez Władimirowkę Piłsudski przybył do wsi Warszawa (Nowoaleksandrowsk), a stam-
tąd przemierzył kolejne 50 km na północ do Ai – osady Ajnów. W owym czasie na terenach na północ od 
wsi Warszawa nie było wielu osadników.
Ciekawe, jaką poradę otrzymał Piłsudski od Franza, że zdecydował się ruszyć na północ? Dla Bronisława 
liczyło się nie tylko środowisko badań, ale także spokojna okolica poza zasięgiem wzroku strażników wię-
zienia w Korsakowie. Miał szczęście, że na swojej drodze pośród bagnisk trafił na osadę Polaków, którym 
mógł zaufać. Po drodze z Korsakowa nie było poza tym ani jednego sklepu czy gospody. Gdyby nie wspar-
cie rodaków, być może nie poszedłby dalej w głąb lądu. Droga była błotnista – typowa dla północnego re-
gionu – nie taka, którą można by przelecieć trojką niczym wicher. Po drodze potrzebne było miejsce, w któ-
rym można by przenocować lub schronić się w nagłym wypadku. Nie wiadomo, jaką rozmowę prowadzili ze 
sobą Piłsudski z rodakami, ale można się domyślić, sądząc po zachowaniu Polaków, którzy tam pozostali.

Ratunek Ciechańskiego i Polaków
Polacy z Ciechańskim na czele zostali zesłańcami w czasach, gdy wyspa była Sachalinem rosyjskim. Póź-
niej, gdy nastała epoka Karafuto (czasy rządów Japonii w południowej części Sachalinu) pod japońską ad-
ministracją, Polacy, uzyskawszy potajemnie od Piłsudskiego wieści o ojczyźnie, od razu postanowili pozo-
stać na Sachalinie i podjęli w tym kierunku odpowiednie działania. Mianowicie, dzięki zwycięstwu Japonii, 
mogli oni poczuć niezależność nieco wcześniej niż ich rodacy w kraju. W 1905 roku oficjalnie wolno im było 
wrócić na polskie ziemie, jednakże po tym jak prawdopodobnie od Piłsudskiego usłyszeli o wojnie japoń-
sko-rosyjskiej i sytuacji w kraju, wystąpili z petycją o pozostanie na Sachalinie do czasu, aż upewnią się, 
że ojczyzna odzyskała niepodległość. Takich informacji, które legły u podstaw ich decyzji, nie można było 
normalnie zdobyć ani w czasach rosyjskiego Sachalinu, ani w czasach Karafuto.
Gdy japońskie wojsko przejęło kontrolę nad wyspą Sachalin, jedynie Polakom pod przewodnictwem Cie-
chańskiego udało się uniknąć repatriacji do obwodu nadmorskiego2. Pozostali osiedleńcy narodowości ro-
syjskiej i innej zostali tam przesiedleni przymusowo, a wszyscy przebywający w więzieniu w Korsakowie 
– zamordowani przez rosyjskie wojsko. Gdyby ludzie Ciechańskiego zostali przesiedleni, pewnie trafiliby 
na Syberię. Tymczasem, na podstawie powojennego porozumienia między Japonią i Rosją odnośnie re-
patriacji ci, którzy chcieli pozostać na danym obszarze, uzyskiwali zgodę. Wycofująca się na północ armia 
rosyjska spaliła po drodze miasto Korsakow i okoliczne osady, by nie pozostawić za sobą żadnych miejsc 
do zamieszkania ani zapasów żywności.
Ciechański wiedział o wojnie japońsko-rosyjskiej prawdopodobnie od Bronisława. Od momentu wylądo-
wania wojsk japońskich w okolicy Korsakowa, Franz, wykorzystując własne doświadczenie byłego kawa-
lerzysty, bacznie śledził przebieg wojny. Zasadniczo osiedleńcy nie mieli wyjścia – musieli służyć w armii 
rosyjskiej, ale Ciechański przekonywał rodaków, by mieli na uwadze „ostrzeżenie” wydane przez dowódcę 
wojsk japońskich i namawiał ich, by nie stawali się rosyjskimi najemnikami. Warto odnotować, że Ciechań-
ski – podobnie jak wcześniej przy wyratowaniu Polaków z więzienia w Korsakowie – również i tym razem 
uchronił ich przed nieszczęściem. Jednakże, gdyby się pomylił, wszyscy straciliby życie.
Kiedy południowa część wyspy Sachalin została opanowana przez Japończyków, Ciechański bez zbędnej 
zwłoki spotkał się kilkakrotnie z dowódcą awangardy japońskiego wojska, zabiegając o zagwarantowanie 
Polakom, by mogli żyć jak dotychczas. Gdyby nie jego inicjatywa, on i  jego rodacy prawdopodobnie nie 
mogliby pozostać na Sachalinie. Przyjmuje się, że historia przyjaźni między Japonią i Polską zaczyna się 
od uratowania polskich sierot z Syberii około 1920 roku, ale zgoda japońskiej armii na pozostanie Polaków 
miała miejsce piętnaście lat wcześniej.

Badania Piłsudskiego nad Ajnami
Bronisław miał młodszego o rok brata, Józefa, który później stał się pierwszą głową państwa odrodzo-
nej Rzeczypospolitej Polskiej. Józef, tak jak starszy brat, został zesłany. Gdy był studentem medycyny 

2 Znajdującego się po stronie rosyjskiej (red.).
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na Uniwersytecie Charkowskim, skazano go za to samo przewinienie i wygnano na Syberię. Ale Józef 
wykorzystał wiedzę medyczną i udając, że jest chory psychicznie, uciekł podczas transportu do szpitala. 
Następnie, wcześniej niż starszy brat powrócił do ojczyzny i zaangażował się w walkę o niepodległość. 
Dzięki wymianie tajnej korespondencji, Bronisław wiedział o tym, że ucieczka młodszego brata się po-
wiodła. To chyba oczywiste, że i on chciał jak najszybciej dołączyć do brata i razem z nim walczyć o nie-
podległość. Niestety, wyspę otaczało ze wszystkich stron morze i ucieczka stamtąd nie była łatwa. 
Bronisław zdecydował, że przeczeka.
Jako okoliczności podjęcia przez Piłsudskiego badań nad życiem Ajnów podaje się fakt spotkania się 
w 1891 Bronisława z takimi intelektualistami jak m.in. etnolog Lew Jakowlewicz Sternberg, który rów-
nież był zesłańcem.
W 1896, na mocy amnestii po śmierci cara Aleksandra III, skrócono Bronisławowi okres katorgi z piętna-
stu do dziesięciu lat. W tym samym roku udało mu się nawiązać kontakty z Ajnami i Bronisław zajął się 
zbieraniem materiałów na ich temat. W grudniu dostarczył je do muzeum, które otwarto na Półwyspie 
Aleksandrowskim. W następnym roku jego kara dobiegła końca.
W roku 1899 Bronisław przeniósł się do Władywostoku, gdzie przygotował i skąd dostarczył eksponaty 
na wystawę światową w Paryżu mającą odbyć się w kolejnym, 1900 roku. Była to pierwsza na świecie 
ekspozycja poświęcona ludom Północy, w tym także Ajnom. Zdobyła ona ogromne uznanie i przyniosła 
sławę Rosji.
W 1902 roku, w związku z badaniami nad m.in. Ajnami, Bronisław wrócił z obwodu nadmorskiego na 
Sachalin. Gdy przyszedł wyczekiwany koniec katorgi, uzyskał status chłopa, ale w Rosji tacy jak on, 
nawet po odbyciu wyroku objęci byli stałym nadzorem i nie mogli od razu wrócić do kraju. Pod koniec 
roku Bronisław dotarł do Ai, osady Ajnów znajdującej się na południowym Sachalinie. W osadzie tej 
żył „ekasi” (nestor, wódz plemienia) Bafunke, który rządził okolicznymi ziemiami. Piłsudski prowadził 

Ilustracja 5: Piłsudski w  towarzystwie wicekonsula Urzędu Konsularnego Japonii w  Korsakowie, Motonobu 
Nomury z  małżonką. Fotografia została opatrzona podpisem: gubernator Lyapunov, ale postać na zdjęciu 
wygląda jak Piłsudski (?). Datowana na rok 1901. W tym roku Piłsudski odwiedził Hakodate, a w następnym roku 
zajął się badaniami nad Ajnami z  Hokkaido i  fotografia ta przypuszczalnie przedstawia jego grzecznościową 
wizytę związaną z tym tematem
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na nich badania, założył też szkołę czytania i pisania dla Ajnów. Wydaje się, że to także był zręczny 
manewr mający przekonać administrację okręgu, że nie zamierza nigdzie uciekać.
W 1903 poznał zaangażowaną do pomocy w szkole Chufusanmę (Chūsammę, wówczas znaną także 
jako Chūsamma). Kobieta ta była bratanicą wodza Bafunke, dziewczyną o dobrej reputacji. Ostatecznie 
para wzięła ślub, ale nestor rodu zdecydowanie się temu sprzeciwiał, przewidując przyszłość Piłsud-
skiego: „To moja słodka bratanica, a ten obcy Roskai (w języku Ajnów: Rosjanin) i tak opuści tę ziemię! 
A wtedy to Chufusanma (Chūsamma) będzie nieszczęśliwa!”. Ale para cieszyła się sympatią mieszkań-
ców osady i wzięła ślub, a później urodził im się chłopiec i dziewczynka.
W tym samym roku Piłsudski, pod pretekstem prowadzenia badań nad Ajnami z Hokkaido, ubiegał 
się o możliwość wyjazdu do Japonii. Pozwolenie otrzymał, chociaż miał znajdować się pod stałą ob-
serwacją. Oficjalnie jechał prowadzić studia badawcze, w rzeczywistości jednak głównym jego celem 
był wyjazd za granicę i zorientowanie się w sytuacji w ojczyźnie na podstawie informacji od społecz-
ności Polaków z obwodu nadmorskiego i Mandżurii.
W kolejnym roku Piłsudski ponownie wyjechał do Japonii pod pretekstem badań nad Ajnami na Hok-
kaido, a także wybrał się do Europy, czego powodem miał być zakup sprzętu do rejestrowania głosu. 
Kiedy był w Japonii wybuchła wojna japońsko-rosyjska, Piłsudski wiedział, że Japonia wygrywa. Wo-
kół jego młodszego brata, Józefa, zrobiło się gorąco.
Jest oczywiste, że wiadomość o wojnie japońsko-rosyjskiej oznaczała dla niego szansę na niepodle-
głość ojczyzny. Poza prowadzeniem badań spotykał się on także z  japońskimi ludźmi kultury i po-
litykami. Miał zamiar domagać się pomocy dla podzielonej i  rządzonej przez obcych Polski. W tym 
samym roku Józef Piłsudski przez przypadek spotkał się w Tokio z Romanem Dmowskim, reprezentu-
jącym frakcję zwolenników Rosji, i podobno starł się z nim w ostrej dyskusji na temat sytuacji Polski. 
Oba apele obu braci, Bronisława i  Józefa, o wsparcie działań na rzecz odzyskania przez Polskę nie-
podległości, nie spotkały się ze zrozumieniem ówczesnego rządu japońskiego i nie zostały przyjęte.

Wyjazd i śmierć Piłsudskiego. Odzyskanie niepodległości przez Polskę
Bronisław spłodził chłopca i dziewczynkę, a jego syn Sukezō stał się jedynym jego męskim potom-
kiem i spadkobiercą. Piłsudski, który na przestrzeni lat 1904-1905 uznał, że wojna japońsko-rosyjska 
jest istotna dla niepodległości Polski, przedstawił wodzowi Bafunke i swojej żonie plan powrotu z ro-
dziną do ojczyzny. Ale Bafunke się nie zgodził. Chufusanma (Chūsamma) spodziewała się wówczas 
drugiego dziecka, córki, i nie była w stanie znieść nadmiernie długiej podróży. Kolejne rozmowy nie 
przyniosły pozytywnego rezultatu i  ostatecznie Piłsudski opuścił wyspę w  pojedynkę. Odchodząc, 
zapowiedział nestorowi rodu i żonie: „Na pewno po Was przyjdę”. Chūsamma wierzyła w słowa męża 
i czekała na niego, ale ich ponowne spotkanie miało nigdy nie nastąpić.
W 1918, trzynaście lat po opuszczeniu wyspy, Piłsudski przebywał w Paryżu i wspierał młodszego bra-
ta, walczącego w wojnie w ojczyźnie. Życie zakończył tajemniczą śmiercią w Sekwanie. Jako jej przy-
czynę przyjęto samobójstwo, ale czy taki orędownik niepodległości Polski jak on targnąłby się na ży-
cie, nie pozostawiając testamentu walczącemu w ojczyźnie Józefowi lub wyczekującej jego powrotu 
żonie? Dowody wskazujące na przyczynę jego śmierci są aż za dobrze przygotowane. Jeśli się wie, jak 
silna więź łączyła Bronisława z Józefem, to taka przyczyna śmierci jest nie do przyjęcia. Mówiło się 
o skandalach, które przylgnęły do Bronisława, ale czy naprawdę było to coś, co mogło doprowadzić 
do samobójstwa?
Sześć miesięcy po jego śmierci, jego ojczyzna odzyskała upragnioną niepodległość po 123 latach znie-
wolenia. Pierwszą głową państwa mianowany został Józef Piłsudski. Dla Polski była to długa podróż, 
ale nie można zapomnieć, że w  odrodzenie państwa polskiego swój wkład wnieśli również bracia 
Piłsudscy. Wydostali się z beznadziejnego położenia zesłańców na Syberii i Sachalinie, i podjęli nie-
wyobrażalnie trudną podróż, która miała doprowadzić ojczyznę do niepodległości.
Nie można zapomnieć także o Franzu i innych Polakach wspierających Piłsudskiego na wyspie Sachalin. 
Podobno, gdy nastała epoka Karafuto, w ich domach razem ze zdjęciami japońskiego cesarza wisiały 
– przyczepione na rewersach – zdjęcia Józefa Piłsudskiego. Gdyby nie zrozumienie Polaków dla intencji 
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Bronisława i ich opieka, przeżycie na tym te-
renie byłoby dla niego bardzo trudne.
Chufusanma (Chūsamma) dowiedziała się 
o  śmierci męża w  1934 roku od wysłanni-
ka Józefa, Aleksandra Janty-Połczyńskiego. 
Jakże szkoda żony, która wierzyła w powrót 
męża i tak długo na niego czekała! Straciła 
wzrok, czekając na niego latami.
Jest oczywistym faktem, że dla Piłsudskie-
go ważniejsze niż studia nad Ajnami, czy 
też żona i rodzina, było przyczynienie się do 
niepodległości ojczyzny. O czym rozmawiają 
obaj bracia, będąc teraz w niebie? W cieniu 
reputacji Bronisława jako antropologa kryje 
się jego głębokie uczucie dla sprawy niepod-
ległości ojczyzny.

Posłowie
Imperium rosyjskie nie należało do krajów, 
które łatwo wypuszczało więźniów poli-
tycznych, nawet wtedy, gdy dobiegł końca 
okres ich kary na wyspie zesłania, z której 
nie dało się uciec.
Bronisław Piłsudski, aby w  takich warun-
kach dokonać ucieczki, musiał się dobrze 
przygotować z  dala od rosyjskiego nadzo-
ru. Dzięki jego mądrości, ucieczka z wyspy, 
na której panowały surowe warunki, była 
możliwa. Jednakże, nawet gdyby uciekając 
dotarłby do obwodu nadmorskiego, nadal 
do ojczyzny pozostawałaby mu do pokona-
nia odległość około dziewięciu tysięcy kilo-
metrów. Powrót do kraju był więc praktycz-
nie niemożliwy.
Młodszy brat Bronisława, Józef, wykorzystu-
jąc wiedzę medyczną, dokonał z powodzeniem zuchwałej ucieczki. Jego starszy brat prawdopodobnie 
myślał o tym, że gdyby nawet udało mu się zbiec, byłby znowu ścigany jako uciekinier. Obaj bracia zda-
wali sobie sprawę, że dla Rosji są jednostkami kłopotliwymi. Bronisław, będąc w stołecznym Peters-
burgu, dobrze zapoznał się z ospałym rosyjskim reżimem. Głęboko rozważył kwestię ucieczki i uznał, 
że by wrócić do kraju, potrzeba wiedzy wykraczającej poza możliwości rosyjskiego nadzoru. Ponadto 
wydaje się, że myśląc o ucieczce z naturalnego więzienia, gdzie niczego nie było, jako kierunek ucieczki 
mógł brać pod uwagę jedynie osady na północy – grup etnicznych i Ajnów z Sachalinu. Także jego bada-
nia musiały wiązać się w jakiś sposób z reputacją Rosji. Dlatego też wystawa światowa w Paryżu ide-
alnie wpisała się w scenariusz ucieczki. Przyczyniając się do sławy Rosji, Bronisław przede wszystkim 
poszerzył zasięg własnej działalności poza wyspę. Mógł wyjeżdżać do obwodu nadmorskiego i Japonii, 
a potem nawet do Europy, tłumacząc się badaniami nad Ajnami. Na miejscu zdobywał informacje o oj-
czyźnie i stale czynił przygotowania do ucieczki. Niestety, aparat nadzoru w obwodzie nadmorskim nie 
przestawał śledzić jego poczynań.
Podczas badań nad Ajnami w Japonii, Piłsudski zetknął się z nieoczekiwaną informacją. Dotyczyła ona 
wybuchu wojny japońsko-rosyjskiej. Była to dobra wiadomość i dla niego, i dla jego ojczystej Polski pod 

Ilustracja 6: Inskrypcja na pomniku Bronisława 
Piłsudskiego, Muzeum Ajnów w Shiraoi, Hokkaido, 
19.10.2013
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zaborami. Bronisław działał szybko. Kilkakrotnie odwiedził Japonię pod pozorem badań nad Ajnami 
na Hokkaido, ale oczywiste jest, że w skrytości podejmował różne działania, chwytając się tej wielkiej 
szansy na odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Poślubił ajnuską kobietę, ale nie minęło dużo czasu, a podjął decyzję o opuszczeniu Sachalinu. Wydaje 
się, że bardziej priorytetowo niż studia nad życiem Ajnów, traktował pojawienie się szansy na odzyska-
nie niepodległości przez ojczyznę. Obawy wodza Bafunke okazały się słuszne w ciągu niespełna roku. 
Na tym etapie Piłsudski nie miał już wyboru, musiał wesprzeć młodszego brata, który walczył w wojnie 
domowej o niepodległość Polski. Nie mogę odeprzeć myśli, że poświęcił studia nad Ajnami na wyspie 
Sachalin, wyludnioną ziemię, szkołę pisania i czytania dla Ajnów, małżeństwo z Ajnuską i rozstanie – 
sprawie niepodległości ojczyzny.

Z języka japońskiego na polski przetłumaczyła Agata Matsumoto.



55

Eksponaty gromadzone i przechowywane przez muzea są niemymi świadkami minionych epok – często 
usłyszeć można w  popularnym przekazie. Dla muzealnika, etnologa czy też archeologa nie są to nieme 
przedmioty lecz cenne artefakty dostarczające wiedzy o mniej lub bardziej zamierzchłych czasach. Kiedy po-
równamy obiekty z przeszłości z przedmiotami używanymi współcześnie spostrzeżemy, jak bardzo zmieni-
ło się życie kultur, do których przynależą. Niniejszy artykuł dotyczy procesu zmian zachodzących w kulturze 
Ajnów na przestrzeni ostatnich 150 lat począwszy od epoki Meiji, aż po pierwsze dekady XXI wieku. 
Proces zmian zachodzących w materialnych przejawach tradycyjnej kultury może przebiegać w różnych 
kierunkach. Może na przykład przejawiać się poprzez całkowity zanik przedmiotów związanych z tra-
dycyjnym sposobem życia i zastąpienie ich produktami przemysłowymi. W Afryce, gdzie w porównaniu 
do Japonii produktów przemysłowych jest wielokrotnie mniej, zauważyć można swoistą kreatywność 
w zastosowaniu przedmiotów tradycyjnych2. 

Kultura Ajnów pod wpływami Japończyków
Ajnów uważa się za autochtoniczną ludność północnej części Japonii (wysp Honsiu, Hokkaido) oraz wysp 
znajdujących się na północy (Sachalin, Wyspy Kurylskie)3. Nieco później, od południa dołączyli do nich 
na tym terenie przodkowie dzisiejszych Japończyków. Doszło do kontaktów pomiędzy obu populacja-
mi. Pierwsze wzmianki o walkach na Ezo (dawna nazwa Hokkaido) pochodzą z VII–VIII wieku, kiedy to 
osadnicy japońscy weszli w konflikt z Emisi (pierwotną ludnością Ezo)4. Do XVI wieku Ezo zamieszkiwali 
prawie wyłącznie Ajnowie, potem rozpoczęła się migracja Japończyków z Honsiu [Majewicz 1991: 27]. 
Wraz z  naporem osadników, na Ezo pojawiły się zatargi między dwoma społecznościami, z  przyczyn 
natury politycznej i ekonomicznej5. W efekcie przegranych wojen Ajnowie zmuszani byli do ciężkiej pracy 

1 Niniejszy artykuł powstał na bazie literatury, głównie pracy S. Kayano [2014], wywiadów przeprowadzonych na Hokkaido 
(w Japonii przebywałem w dniach 23–30.06.2015 oraz 31.08–14.09.2017.) wśród rzemieślników ajnuskich w Biratorii, muzealników 
(Ainu Museum „Porotokotan” w Shiraoi, Nibutani Ainu Culture Museum w Nibutani, Shigeru Kayano Nibutani Ainu Museum, 
Ainu Culture Promotion Center „Sapporo Pirka Kotan”, Hokkaido Museum w Sapporo) oraz z naukowcami (University Hokkaido, 
Sapporo University).
2  Przykładem może być zastosowanie strzały tradycyjnie miotanej z łuku. W Ugandzie są w użyciu miotacze strzał wykonane 
z rurek z ramy roweru. Powstanie parków narodowych idzie w parze z zakazem polowań, co z kolei wymusiło na kłusownikach 
nowe sposoby uprawiania swej profesji. Broń palna czyni wiele hałasu, zdradza miejsce obecności w lesie, łuk jest duży i łatwo 
zauważyć osobę wchodzącą z łukiem do parku. Skonstruowano więc mały i poręczny miotacz, który można schować pod ubra-
niem. Z  kolei w  Burkinie Faso do miotania strzał używa się zmodyfikowanych proc. Wskutek niepokojów po upadku rządów 
Blaise’a Campaore (2014) i wzrostu bandytyzmu, w wioskach pojawiły się lokalne straże Kogle Weogo (w nawiązaniu do tradycji 
ludu Mossi). W wioskach jest niewiele broni palnej, problem uzbrojenia tej formacji rozwiązano „unowocześniając” nieco procę. 
Dzięki wmontowaniu niewielkiego pierścienia w odlewane z aluminium proce umożliwiono miotanie strzał z łuku. Dzięki temu po 
długiej przerwie przywrócono produkcję tradycyjnych strzał.
3  Ajnowie zajmowali dość rozległy obszar, dlatego ich kultura była silnie zróżnicowana. Niniejszy artykuł przedstawia sytuację 
Ajnów zamieszkujących Hokkaido.
4  Istnieją też ślady w kronikach mówiące o kontaktach dyplomatycznych między oboma populacjami [Totman 2009: 82, 86].
5  Kolonizacja japońska posuwała się od południa, od półwyspu Oshima, teren ten później nazwano Wajini, czyli Ziemia  

Przedmiot jako świadek 
zmian w kulturze1 

Lucjan Buchalik
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na rzecz zwycięzców. Do tego napływ dużej liczby osadników skutkował uszczupleniem zasobów fauny, 
co Ajnowie odczuli równie dotkliwie. W pierwszej połowie XIX wieku miały miejsce kolejne działania dys-
kryminujące Ajnów. Zakazano im „noszenia bambusowych kapeluszy, słomianych płaszczy i japońskich 
sandałów, wprowadzonych przez klan Matsumae. Szogunat zmuszał ich, by zmieniali swoje fryzury, 
ubrania, imiona. Zdelegalizował także ich tatuaże, zwyczaje i tradycje6, w tym zakazał odprawiania ce-
remonii odsyłania niedźwiedzich dusz” [b.a. 2013: 77]. Mimo to prof. Alfred F. Majewicz8 uważa, że „przed 
rokiem 1850 japoński wpływ na ajnuski sposób bycia był znikomy” [1983: 64]. Rzeczywiste problemy 
Ajnów pojawiły się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W 1868, nowy rząd Meiji włączył Ezo do Japonii 
i zmienił nazwę wyspy na Hokkaido. W ten sposób, Ainu Moshir (Świat Ajnów) stał się częścią Cesarstwa 
Wielkiego Nipponu. „Łowienie łososia i polowanie na jelenie stało się zakazane. (…) W wyniku polityki, 
która wiązała się z gwałtownym wzrostem pozycji Wajinów, sytuacja Ajnów pogarszała się …” [b.a. 2013: 
8]. Według prof. A.F. Majewicza jest to początek efektywnej japonizacji hokkaidzkich Ajnów. Na Wyspach 
Kurylskich proces ten rozpoczął się w roku 1875, a na Sachalinie od 1905 [1984: 16]. Według dyrektora 
muzeum Ajnów w Shiraoi, Masahiro Nomoto: „bez zrozumienia wpływu epoki Meiji na Ajnów nie można 
zrozumieć ich współczesności”. 
W 1903, do kraju Ajnów przyjechali polscy badacze Bronisław Piłsudski i Wacław Sieroszewski. Dostrze-
gli oni ich trudną sytuację, można odnieść wrażenie, że przebyli na Hokkaido w najgorszym dla nich cza-
sie. Ten ostatni zauważył, że „wpływy Japończyków zagrażają nie tylko obyczajom i wierzeniom, naczy-
niom i odzieży Ajnów, lecz również ich fizycznemu typowi” [Sieroszewski 1961: 226]. Podawał przykład 
pewnego zjaponizowanego Ajna, który miał żonę Japonkę i w domu do dzieci mówił tylko po japońsku 
[Sieroszewski 1961: 254]. Nie był to odosobniony przypadek – tego typu zachowania walnie przyczyniły 
się do zaniku języka i kultury ajnuskiej. Mimo trudności czynionych przez Japończyków, jak zauważył 
Piłsudski w  przypadku Ajnów zamieszkujących Sachalin: „ciągną (Ajnowie – przyp. L.B.) daleko wię-
cej do Japończyków, których kultura była i jest dla nich sympatyczniejsza” [Piłsudski 1910: 129]. Z kolei 
Sieroszewski zwracał uwagę na to, że wielu Ajnów „chlubiło się pochodzeniem od Japończyków” [1961: 
260], co nie pozostawało bez wpływu na ich kulturę.
Później ich sytuacja zaczęła się poprawiać, jednak w efekcie procesów, które rozpoczęły się w epoce 
Meiji, w połowie XX wieku specjaliści uważać zaczęli Ajnów za lud wymarły. W połowie lat 60. XX wie-
ku prof. Shin’Ichiro Takakura pisał: „Kulturowo, każdy Ajnu żyjący obecnie jest „rozcieńczony”. Jako lud 
posiadający swój własny język, religię, metodę budowania domów i  inne kulturowe zwyczaje, Ajnu 
są „przedmiotem” przeszłości. Jakiekolwiek tradycyjne nawiązywanie do sposobu ich życia, jest prze-
znaczone tylko na atrakcje turystyczne” [1966: 16–17]. Na zanik kultury Ajnów zwraca też uwagę prof. 
A.F.  Majewicz, który twierdzi, że zostali oni poddani totalnej akulturacji i absolutnej japonizacji, i uświa-
damia nam, że „nic ajnuskiego nie jest już kultywowane poważnie, że wszystko, co się nam ajnuskiego 
obecnie przedstawia, jest tylko teatrem” [1983: 63]9.
Profesorowie S. Takakura i A.F. Majewicz z pewnością nie mylą się co do zjawiska zaniku kultury ajnuskiej, 
ale trudno byłoby nie zauważyć imponującego wzrostu świadomości etnicznej, który nastąpił w drugiej 
połowie XX wieku. Wielki wpływ tę zmianę miał pochodzący z Biratorii, Shigeru Kayano. Z etnograficzne-
go, ale także kolekcjonerskiego punktu widzenia, jego największym osiągnięciem było napisanie książki 
opisującej materialne przejawy kultury Ajnów połowy XX wieku [Kayano 2014] – dzieło nad wyraz cenne 
dla muzealników opatrujących naukowym komentarzem obiekty ajnuskie znajdujące się w muzeach.

Japończyków. W literaturze często terminem tym określa się Japończyków osiedlających się na terenach ajnuskich na południu 
Hokkaido.
6  Japończycy zakazali im tatuowania się, mimo to nadal praktykowano stare obrzędy. Ostatnia wytatuowana kobieta zmarła 
w 1998 roku. Pod koniec XX wieku niektóre kobiety nanosiły na ciało – tymczasowe tatuaże – podczas świąt i uroczystości [Internet 2].
7 Skrót b.a. – brak autora, w bibliografii angielskiej n.a.
8  Alfred Franciszek Majewicz (1949 rok) językoznawca, filolog, profesor UAM i UMK, visiting professor zagranicznych uniwersy-
tetów. Brał udział w zespole pracującym na Uniwersytecie Hokkaido nad odczytaniem wałków fonograficznych B. Piłsudskiego. 
Pod jego redakcją ukazały się dzieła B. Piłsudskiego zebrane w czterech tomach [Majewicz 1998].
9  Prof. A.F. Majewicz, zauważa także proces odradzania się kultury ajnuskiej [1991: 228-255].
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Różnica w sytuacji ekonomicznej Ajnów i Japończyków zamieszkujących Hokkaido widoczna jest nadal. 
Zwracają na to uwagę, członek Stowarzyszenia Ajnów i dyrektor wydziału ds. Ajnów w japońskim od-
powiedniku polskiego urzędu wojewódzkiego w Sapporo. Twierdzą oni, że Ajnowie częściej korzystają 
z opieki społecznej niż Japończycy. „Podstawowym problemem jest podniesienie poziomu życia tak, 
by pomóc Ajnom, drugim jest promocja „kultury” [inf. K.K., M.I.]. „Od wydania w 1997 roku aktu Prawa 
Ochronnego dla Dawnych Autochtonów oraz Prawa do Promowania i Rozpowszechniania Kultury Ajnów, 
tradycja mówiona Ajnów oraz ich działania na rzecz zachowania tradycji stały się bardziej znaczące. 
Pomijając fakt odnawiania tradycji duchowych Ajnom, zaczęto rekonstruować styl ich życia, domy, ło-
dzie oraz szyć tradycyjną odzież, …” [b.a. 2013: 27]. Hiroaki Hiramura z  Biratorii zauważa, że kiedy po-
jawiły się muzea, grupy folklorystyczne i instytucje promujące kulturę Ajnów, nastąpiło większe nimi 
zainteresowanie tak ze strony Japończyków jak i samych Ajnów. Nastąpiło zinstytucjonalizowanie ich 
kultury poprzez wspieranie rzemieślników tworzących tradycyjne przedmioty lub jedynie wykorzystują-
cych w swojej twórczości ajnuskie motywy. Wsparcie to dotyczy nie tylko twórców mających ajnuskich 
przodków, ale także artystów japońskich odwołujących się do tradycji Ajnów.
Analizując współczesną literaturę przedmiotu, doniesienia w mediach, przewodniki turystyczne, moż-
na odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z renesansem kultury Ajnów10. Jednakże w 2017 członko-
wie organizacji promującej kulturę Ajnów na Hokkaido, na pytanie czy możemy mówić o odrodzeniu, 
odpowiedzieli gorzko: „Jakie odrodzenie? Odrodzenie to rozwój, a my walczymy o przetrwanie kultury, 
o uświadomienie współczesnym mieszkańcom Hokkaido, że jesteśmy pierwotnymi mieszkańcami tych 
terenów” [inf. N. A., K. O.]. Słaby poziom wiedzy współczesnych Japończyków na Hokkaido o Ajnach jako 
autochtonach potwierdza wielu rozmówców, naukowców, muzealników, rzemieślników, etc.

Zmiana stylu życia – zanik tradycyjnych wyrobów 
Obserwując wioski zamieszkałe jeszcze przez Ajnów, można zgodzić się z twierdzeniami profesorów 
S. Takakury i A. F. Majewicza o zaniku tradycyjnej kultury Ajnów, ich akulturacji i absolutnej japonizacji. 
Nie można odróżnić domostw zamieszkiwanych przez Ajnów i Japończyków, życie codzienne dokonało 
unifikacji. Wzrost świadomości odrębności etnicznej u Ajnów nie spowodował jednak odrodzenia się ich 
kultury w tradycyjnym kształcie. Trudno zresztą oczekiwać, by ludzie cofnęli się do tradycyjnych sposo-
bów gospodarowania, mając do dyspozycji nowoczesne metody uprawy roli, etc.
Najbardziej znaczące zmiany w kulturze Ajnów dotyczą sfery ekonomicznej, mieszkań, sprzętów i ubio-
rów. Proces głębokich zmian rozpoczął się na Hokkaido wraz z epoką Meiji – wtedy byli rolnikami, ry-
bakami i myśliwymi, ale ograniczenia, szykany (o czym była już mowa), a później rozwój przemysłu, 
przyjęcie nowoczesnych metod upraw, a także migracja Ajnów, spowodowały zanik wielu tradycyjnych 
przedmiotów. Przykładem może być niemal zapomniany instrument muzyczny tonkori. Według artyst-
ki ajnuskiej: „Ajnowie ukrywali, że na nim grają, bo wstydzili się, że są Ajnami. Jeżeli ktoś grał na tym 
instrumencie, to świadczyło to o tym, że jest Ajnem. Dlatego przestali grać i  instrument zaniknął” 
(inf. Y.H.). Współcześnie tonkori również przeżywa pewien renesans. Dawniej struny wyrabiano ze ścię-
gien jeleni, dzisiaj robi się je z tworzywa sztucznego. Mimo to tonkori nadal uważany jest za bardzo 
ważny instrument z punktu widzenia ajnuskiej tożsamości11.
Sieroszewski, przebywając w 1903 w Shiraoi odnotował, że na brzegu oceanu stał cały „szereg dużych 
łodzi rybackich na potoczystych okrąglakach i widać było kilka kołowrotków do wciągania statków na 
brzeg” [1961: 231]. Z kolei Frederick Starr odwiedzający Hokkaido rok później zauważył, że „ich łowiec-
two i rybactwo jest już prawie przeszłością” [1904: 75]. Na zanik sztuki budowania łodzi zwracał też 
uwagę S. Kayano: „Wraz z czasem łodzie cip zanikły, a ich miejsce zajęły ita-oma-cip, które budować 
było łatwiej. Transport łodzią cip i inne czynności poszły w niepamięć w Nibutani wraz z powstaniem 

10  Określenia tego użył też znany przewodnik turystyczny Lonely Planet, zachęcając do odwiedzenia Shiraoi, Nibutani, Parku 
Narodowego Akan [Rowthorn 2013: 598].
11  Podobne zmiany można obserwować w Afryce Zachodniej, gdzie oryginalne cięciwy łuku (wykonane z materiałów natural-
nych) zastępowane były stalowymi linkami (produkcji fabrycznej). 
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mostu Nagahisa w  1967 roku” [2014:  139]. Kiedy 
wyszły one z użycia S. Kayano wykonał kilka łodzi, 
nie na użytek własny lecz w celach dokumentacyj-
nych. Można je teraz oglądać w  muzeach [2014: 
139, 143]. Próżno dziś szukać łodzi nad oceanem12. 
Badania archeologiczne13 prowadzone w  dolinie 
rzeki Saru (w środkowej części Hokkaido) wskazu-
ją na to, że początkowo ajnuskie domy budowane 
były na planie prostokąta. Dopiero na przełomie XV 
i XVI wieku pojawiła się dobudówka służąca za ma-
gazyn – taki kształt domu znany jest już ze starych 
rycin japońskich i późniejszych opisów etnograficz-
nych. Zmieniało się też urządzenie wnętrza domu, 
pierwotnie palenisko znajdowało się bliżej wejścia, 
potem przesunęło się do  centrum chaty i  nie po-
zwalano, by było zimne [inf. K. M.]. Na wystawie 
w  budynku dawnego Urzędu Gubernatora w  Sap-
poro pokazano urządzenia grzewcze stosowane na 
początku XX wieku, to one przyczyniły się do zaniku 
tradycyjnych palenisk z otwartym ogniem. Współ-
cześnie piece tego typu można spotkać w domach 
ajnuskich czy też atelier rzemieślników.
Sam sposób budowy domu nawiązywał do sfery 
wierzeń Ajnów, dlatego zmieniał się dużo wolniej. 
Ajnowie w  niektórych sprawach byli bardzo kon-
serwatywni i  trudno było namówić ich do zmian. 
J. Batchelor zauważa, że jeśli ktoś chciał wprowa-
dzić nawet małą zmianę w  konstrukcji domu, nie 
mógł tego zrobić jeśli nie przebłagał bogów, a są-
siadów nie ugościł mocnymi trunkami. W latach 90. 
XIX wieku, pewien bogaty mężczyzna z Horobetsu 
postanowił wybudować nowy wygodniejszy dom 
w japońskim stylu. Kiedy oprócz dachu wszystko już 
było gotowe, przyszli jego bracia i oświadczyli mu, 
że jeśli nie będzie to dach pokryty strzechą w ajnu-
skim stylu, zostanie to źle odebrane przez rodzinę. 
Pod takim dyktatem, istniejącą już konstrukcję da-
chu okrył tradycyjną ajnuską strzechą. I tak, budo-
wany przez niego dom stał się połączeniem stylu 
japońskiego i ajnuskiego. Opisana sytuacja i zacho-
wanie się rodziny znajduje uzasadnienie w tradycji, 
Ajnowie wierzyli bowiem, że oryginalny wzór cha-
ty pochodzi od bogów [1901: 126–127] i radykalne 
od niego odejście skutkuje ich gniewem. Mimo to, 
pod koniec XIX wieku rozpoczyna się proces zmian 

12  Najstarsza łódź Ajnów znajduje się obecnie na wystawie w Muzeum w Tomakomai. Pył wulkaniczny, który opadł na łódź po 
wybuchu wulkanu w II połowie XVII wieku, pozwolił na datowanie tej odkrytej przez archeologów łodzi.
13  Były prowadzone w latach 1983–1986 w związku z budową zapory na rzece Saru.

Tacki ita wykorzystywane jako podstawki 
pod filiżanki (Sapporo, wrzesień 2017)

Otwarte paleniska zostały zastąpione piecykami 
fabrycznej produkcji (Biratori-Nibutani, czerwiec 2015)
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w  sposobie budowania domostw. Na wystawie 
w Muzeum Historycznym Rzeki Saru można zoba-
czyć niektóre z  nich, zachodzące w  architekturze 
Ajnów począwszy od lat 80. XIX wieku, dotyczą-
ce, np. wykorzystywanych materiałów do budowy 
ścian – coraz częściej stawianych z  desek, a  nie 
z  trzciny, czego przykładem może być budynek 
szkoły podstawowej w  Biratori (zdjęcie z  1880). 
Później (zdjęcia z  1899) następuje zmiana mate-
riałowa i w konstrukcji dachu – strzechę zastępują 
drewniane deski, dach staje się niższy.
W latach 20. XX wieku, w ajnuskich domach były 
już drewniane podłogi, podczas gdy ze wspomnień 
starszych kobiet wynika, iż wcześniej podłogi sta-
nowiła goła ziemia, na której układano maty kiso, 
będące w użyciu do około 1911 [Kayano 2014: 106]. 
Zanik tradycyjnego cise na rzecz domów w  stylu 
japońskim spowodował też zmianę w  obyczajo-
wości. Przejęcie japońskiego modelu budowania 
domów skutkowało zmianą organizacji ich wnę-
trza. Nie ma w  nich już centralnego miejsca wy-
znaczanego przez palenisko, ani świętego ognia, 
nie na też specjalnego miejsca dla gości i „skarb-
ca” iyoikiri. Tradycyjne paleniska ape-o-i zaczęły 
zanikać w  latach 30. XX wieku – ich miejsce za-
jęły fabryczne piecyki [inf. Y. O.]. Tymczasem przy 
paleniskach toczyło się życie rodzin – piecyki, jak 
można się domyślić, nie przejęły tej funkcji. Wraz 
z  paleniskami zanikowi uległy potrzebne do ich 
rozpalania i podtrzymywania narzędzia, np. skom-
plikowana drewniana konstrukcja nad ogniskiem, 
której istotnymi elementami była półka chroniąca 
dach przed iskrami tuna i hak do wieszania naczyń 
nad ogniem suwat. Przy ognisku leżał też zazwy-
czaj rodzaj grzebienia ape-kiray do czyszczenia 
paleniska, a w podłogę wetknięte było drewniane 
rozwidlenie ka-nit służące do przędzenia i lampka 
ratcako. Ta ostatnia, według S. Kayano, pojawiła 
się w  ajnuskich domach wraz ze zwiększoną do-
stępnością rybiego tłuszczu – „w latach 1910–1920 
– pamiętam, że używano tej lampy również w cza-
sach mojego dzieciństwa. W marcu 1946 w wiosce 
Nibutani pojawiła się elektryczność” [2014: 99]. 
Współcześnie na lampy ratcako natknąć się moż-
na jedynie w atelier rzemieślników i na wystawach.
Zgodnie z  tradycją, rodzina zasiadała do posiłków podawanych przy palenisku. Gospodyni z mężem 
i najmłodsze dzieci siedziały po lewej stronie ognia (od wejścia), reszta rodziny – po prawej. Nie było 
potrzeby „nakrywania do stołu”. Pani domu chochlą nabierała jedzenie z kociołka wiszącego nad ogni-
skiem i  nakładała je poszczególnym osobom do trzymanych przez nie prostych naczyń – miseczek 
nima [Batchelor 1901: 200]. W trakcie ważnych ceremonii posiłki podawano w lakowanych miseczkach,  

Tradycyjnych toreb typu saranip używają tylko starsi 
Ajnowie (Biratori-Nibutani, wrzesień 2017)

Tradycyjne cise można spotkać już tylko 
w skansenach (Biratori-Nibutani, czerwiec 2015)
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pozyskiwanych drogą wymiany z Japończykami, oraz w drewnianych bogato zdobionych naczyniach wy-
rabianych przez samych Ajnów. Mięso i ryby obierane były na drewnianych tacach menoko ita i jedzone 
po pokrojeniu nożem. Używano zarówno pałeczek jak i łyżek. W menu Ajnów dominowały dania goto-
wane. Po erze Meiji (1868–1912) popularność tacek zmalała [inf. Y. O.]. Współczesne rodziny nie jadają 
już przy paleniskach, nie ma już w domach otwartego ognia. Ajnowie jadają jak wszyscy Japończycy, 
menu uległo modyfikacji14. Pozostały naczynia i pałeczki tyle tylko, że najczęściej produkcji przemy-
słowej, takie jakie można kupić w sklepach. Tacki zaś przeszły głęboką metamorfozę – są teraz dużo 
mniejsze, okrągłe, a nie kwadratowe czy prostokątne, i używane jako spodki pod filiżanki.
Na tradycyjne wyposażenie domostwa składały się też inne ręcznie wyrabiane przedmioty, jak narzę-
dzia, pojemniki, pudełka, maty, którymi Ajnowie wykładali podłogi i ściany, bambusowe zasłony wejść 
i okien. Jako skarby w domach traktowano wyroby japońskie, głównie lakowane pojemniki, a także mie-
cze, sztylety, kołczany itp. Można je było podziwiać w wyznaczonej części domu – kogoś kto posiadał 
dużo takich przedmiotów postrzegano jako osobę zamożną.
W połowie XX wieku prawie całkowicie zanikła sztuka wyrobu plecionych pojemników, np. zamykanych 
pojemników z Shikotan – jednej z Wysp Kurylskich, pokazanych na wystawie przygotowanej w Japonii 
przez muzea niemieckie [b.a. 2011: 50–54]. Na Kurylach Ajnowie już nie mieszkają. Po drugiej wojnie 
światowej, ponieważ Rosjanie uważali ich za Japończyków, zostali zmuszeni (ponad tysiąc osób) do 
przeniesienia się do Japonii15 [inf. Y. O.] – w ten sposób zostali rozproszeni, przestali istnieć jako społecz-
ność, a ich umiejętności, nie tylko wyplatania pojemników, zaczęły zanikać.
Od XIX wieku coraz bardziej dostrzegalne są zmiany zachodzące w tradycyjnym sposobie ubierania się 
Ajnów, które znacznie przyspieszyły w momencie upowszechnienia się fabrycznych igieł 
i nici16. W  II połowie XIX wieku pojawiły się szpulki na nici nuyto-saye-p, kem-nuyto-saye-p oraz 
przyborniki na igły cispo [b.a. 2011: 90–91]. Dobrze zadomowiły się one w codziennym życiu Ajnów, 
zwłaszcza, że na początku XX wieku igły, nici i kolorowe materiały stały się bardzo dostępne. W re-
zultacie elementy tradycyjnego ajnuskiego stroju zdobiono coraz bardziej złożonymi wzorami prze-
szyć, haftów i aplikacji. Pod koniec epoki Meiji owe zdobienia osiągnęły swój szczyt ubogacenia, po-
dobnie zresztą jak rozwój tradycyjnego krawiectwa [Kayano 2014: 56–57]. Później nastąpił powolny 
zanik tradycji w tym względzie. Tkaniny wykonane z włókien wiązu coraz częściej zastępowane były 
tkaninami bawełnianymi. Na przełomie XIX i XX wieku Ajnowie przestali ubierać się w stroje z ptasich 
skórek i tylko nieliczne egzemplarze takiego ubioru zachowały się do naszych czasów – w muzealnych 
ekspozytorach. Podobnie było z bardzo popularnymi kiedyś butami ze skór łososi, które dziś robi się 
tylko na zamówienie i nie używa się ich na co dzień. 
Elementy stroju ulegały modyfikacjom nie tylko pod wpływem Zachodu. Yoshihiro Osada, kurator wysta-
wy w muzeum w Nibutani, zauważa, że od lat 30. XX wieku następowały zmiany w sposobie wiązania 
przez kobiety opasek na głowy. Nie ma reguły, ozdobny węzeł może być z przodu albo z tyłu głowy. Jak 
wyglądał tradycyjny strój ajnuski zobaczyć możemy jedynie w trakcie różnego rodzaju odtwarzanych przez 
Ajnów ceremonii i występów zespołów folklorystycznych. Do dziś w użyciu zachowały się jedynie orna-
menty i charakterystyczne dla Ajnów zdobienia. Już F. Starr zwracał uwagę na to, że: „Niemniej jednak są 
ubrania, które są bardzo ajnuskie, a nawet przy zastosowaniu japońskich wzorów i przedmiotów dekoracja 
wciąż potrafi być charakterystyczna” [1904: 34]. Z kolei S. Kayano, oglądając na początku 1970 wystawę 
z kolekcji Idemitsu Oil Company, zauważył z zaskoczeniem, że: „wzory były praktycznie takie same jak haft 
kapar-imi na sześcio-tysiącletniej miedzianej chińskiej flaszce na alkohol” [2014: 58]. 

14  Tradycyjne jedzenie można kupić na terenie muzeum w Shiraoi jest to jedna z atrakcji tego miejsca. W restauracjach zamówie-
nie tradycyjnego posiłku ajnuskiego jest praktycznie niemożliwe.
15  Wataru Nakamura z Muzeum Hokkaido dodaje, że po zajęciu Sachalinu przez Rosjan, Ajnowie bali się tam mieszkać, bo byli 
obiektem ich napadów.
16  Według Kenji Morioka, archeologa, dyrektora muzeum w Biratori, badania archeologiczne pozwalają stwierdzić, że żelazne igły 
pojawiły się w dolinie rzeki Saru w I połowie XVII wieku, ich popularyzacja nastąpiła w II połowie XIX wieku. Uważano je za cenny 
przedmiot, były elementem wyposażenia grobów kobiecych.
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Potrzebne do przędzenia wspomniane już drewniane rozwidlenia ka-nit znajdowały się kiedyś w każ-
dym domu tuż przy palenisku i niemalże zawsze siedywały przy nich starsze kobiety, ale zanikły wraz 
ze zmianami w sposobie życia i organizacji wnętrza domu. Mimo to nadal możemy mówić o istniejącym 
wciąż tradycyjnym tkactwie chociaż zmienił się nieco sposób wyrabiania nici, bowiem stało się ono ele-
mentem współczesnego przemysłu pamiątkarskiego. Nie znajduje ono już zastosowania przy wyrobie 
strojów, gdyż za sprawą zachodniej mody przejmowanej przez Ajnów na Hokkaido od Japończyków, 
tradycyjny sposób ubierania się uległ poważnym zmianom. Zjawisko to było widoczne już na początku 
XX wieku. F. Starr wspomina pewnego młodego Ajna, który ubierał się na modłę europejską z elemen-
tami ajnuskimi: „Goro jest młodziakiem, goli się, nosi europejskie (co by nie mówić japońskie) ubrania. 
Dla pewności dalej nosi ajnuskie getry z bogatymi haftami” [1904: 76].
Zanik narzędzi ajnuskich można obserwować od początku XX wieku. W  latach 30. minionego stulecia 
tylko starsi mężczyźni nosili noże tasiro, pozostali używali już japońskich siekierek zwanych nata, używa-
nych do obcinana gałęzi i korowania drzew. Wraz z upływem czasu, narzędzia używane przez Japończyków 
wyparły tradycyjne narzędzia Ajnów, które zaczęto traktować głównie jako element dekoracji wnętrza 
domu [Kayano 2014: 25, 119]. Shirō Kayano, syn Shigeru, uważa, że współcześnie bardzo rzadko używa się 
tasiro, do tego są one zdecydowanie krótsze niż te tradycyjne, co wiąże się z państwowymi regulacjami 
dotyczącymi ostrzy noży: posiadacze długich noży (także tasiro) musieli je oddać lub skrócić ich ostrza.  
Podobny los spotkał popularny kiedyś toporek panco-mukar, wykorzystywany do różnych celów, jak ścina-
nie dużych drzew i przygotowywanie drewna do budowy łodzi. Z użytku wyszły również duże niepraktycz-
ne (współcześnie) torby zwane c-e-oske-saranip, podczas gdy mniejsze noszone na ramieniu torby typu 
saranip są dziś wykorzystywane przez uczniów jako tornistry [inf. S. K.], a także w przemyśle pamiątkar-
skim, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Jeszcze pod koniec XX wieku używano toreb na ramię 
wykonanych z kory lipy japońskiej nipes-ni, w których tradycyjnie przenoszono sprzęt myśliwski, rybacki 
i żywność [Kayano 2014: 127]. W drugiej dekadzie XXI wieku takich toreb używają już tylko nieliczni starsi 
Ajnowie.
Narzędzia i  naczynia własnej produkcji Ajnowie traktowali „z  dużym szacunkiem, tak jakby posiadały 
swoją własną duszę. Podczas Festiwalu Kamuy-nomi, bogom inumpe-sa-us-pe ofiarowywana była sake, 
za pomocą drewnianej szpatułki iku-pasuy. Kiedy była już zniszczona i nie nadawała się już do użytku, 
umieszczano ją na ołtarzu zewnętrznym wraz z ofiarą z prosa i nasion traw, czemu towarzyszyła modli-
twa: Dziękujemy bardzo że służyłaś nam przez tak długi czas. Nasiona i tytoń są prezentem dla Ciebie. 
Prosimy, zabierz je z sobą do kraju bogów. Tam, będziesz traktowana jako najwyższe bóstwo od teraz aż 
po wszystkie czasy” [Kayano 2014: 33]. 
Stosunek do starych narzędzi ilustruje doskonale opowieść pt.: „Nie wyrzucaj użytecznych przedmiotów”, 
która mówi o poważnie chorym chłopcu. Przyczyną jego choroby było wyrzucenie przez jego ojca topora, 
który należał kiedyś do dziadka chłopca. Toporem tym wykonano liczne narzędzia, między innymi tackę 
i tłuczek. Przedmioty te zdradziły chłopcu przyczynę jego choroby i poradziły, by ojciec odszukał topór 
i naprawił go. Kiedy ten to uczynił, chłopiec wyzdrowiał. Morał: „nie należy wyrzucać niczego, co należało 
do przodków, bowiem bogowie zsyłają za to kary” [Chamberlain 2010: 71].

Rzemieślnicy – strażnicy tradycji?
W muzealnictwie i kolekcjonerstwie mamy współcześnie do czynienia z kultem oryginału, który swe 
apogeum osiągnął w XX wieku, podczas gdy w minionych stuleciach podejście do oryginału miało re-
latywny charakter. Jak zauważa prof. Dorota Folga-Januszewska, dzięki kopiom i powielaniu „kultura 
zawdzięcza trwanie i  przemiany” [2017: 44]. W  dawnych wiekach „kopiowanie dzieł było czymś tak 
naturalnym i  kulturotwórczym, jak nauka pisania i  czytania. (…) Kolekcjonerstwo europejskie XV–
XVIII wieku kwitło dzięki replikom szczególnie ulubionych obiektów, kopiom, a z czasem graficznym 
„reprodukcjom” wykonywanym najczęściej na zamówienie” [Folga-Januszewska 2017: 45]. Nie powinno 
więc dziwić, że we współczesnym muzealnictwie etnograficznym repliki wracają do łask. Prekursorem 
wykorzystywania replik obiektów ajnuskich w muzealnictwie był S. Kayano i osoby z nim współpracują-
ce, które odtwarzały nieistniejące, nieużywane już przedmioty. Wspominany S. Kayano opisuje w swojej 
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książce, jak wykonywał łodzie dla muzeów, a nie dla rybaków. Podobna sytuacja miała miejsce w przypad-
ku warsztatów tkackich attus kar-pe czy też służących do wyplatania mat itese-ni, etc.
Wspomnienia nieocenionego S. Kayano dowodzą, że wykonywanie replik dla muzeów miało już miejsce 
w połowie XX wieku. Dotyczyło to przede wszystkim przedmiotów, które wyszły z użycia. Reiko, żona 
S. Kayano, „opierając się o wywiady przeprowadzone w ciągu dwóch ostatnich dekad XIX wieku, stworzyła 
reprodukcję totta (duży worek – przyp. L.B.)” [Kayano 2014: 225]. Można się zastanawiać, czy repliki, ko-
pie mają wartość muzealną. Zapewne mniejszą niż oryginał – to oczywiste – jednak w sytuacji kiedy nie 
ma oryginałów, repliki stają się cennymi obiektami, ich wartość jest równa nieistniejącemu oryginałowi, 
zwłaszcza gdy wykonano je w dawnych technikach, pod okiem starszych ludzi, którzy jeszcze wykonywali 
i  używali oryginałów. Przykładem może być strój ze skóry łososia noszony przez Ajnów sachalińskich.  
Kiedy po II wojnie światowej usunięto stamtąd Ajnów uszyto takie stroje w opisanych przez nich tech-
nikach. Dzisiaj Ajnów na Sachalinie już nie ma, zostały po nich nieliczne przedmioty, m.in. repliki, które 
świadczą o ich kulturze i życiu codziennym. Duża ilość obiektów prezentowanych na wystawie w Sapporo 
Pirka Kotan to repliki wykonywane przez pracowników.
Turysta odwiedzający Hokkaido zauważy w wielu miejscach obecność kultury ajnuskiej, może nawet dojść 
do wniosku, że jest to zjawisko powszechne. O Ajnach informują znane przewodniki turystyczne, przed-
stawiając ich jako rodzaj atrakcji turystycznej [Rowthorn 2013: 569]. W samym Sapporo w punktach in-
formacji turystycznej można bez trudu znaleźć informacje o Ajnach, a nawet kupić drobne pamiątki. Czy 
to jest renesans kultury, czy też wykorzystywanie jej we współczesnym przemyśle turystycznym? Począt-
kowo Japończycy jedynie wykorzystywali potencjał turystyczny kultury Ajnów17. W II połowie XX wieku – 
jeszcze przed „odrodzeniem ajnuskim” – Ajnowie zaczęli wykorzystywć swoją kulturę do celów komercyj-
nych. W Muzeum Shigeru Kayano w Biratori-Nibutani znajduje się zdjęcie przedstawiające folklor ajnuski 
prezentowany turystom, w  czym uczestniczył między innymi wuj S.Kayano18. Było na to przyzwolenie 
władz, które były skłonne „tolerować ajnuskość tylko w takim stopniu, który zapewniał dochód z turystyki 
Hokkaido” [Majewicz 1991: 234]. Ajnowie próbowali przyjezdnym przekazywać wiedzę o swoich tradycjach, 
robiono to jednak głównie po to „aby przyciągnąć turystów, aby na nich zarobić” [Majewicz 1983: 21].
Jak już wcześniej zauważono, współcześnie nie chodzi się już w strojach wykonywanych z włókien wiązu. 
Nie oznacza to, że nie produkuje się już tkanin z wiązu – są on wykorzystywane do produkcji przedmiotów 
w stylu Ainu Designe19. W sprzedaży znajdują się wizytowniki, damskie torby, portfele, etc. do produkcji, 
których wykorzystuje się tkaniny wykonane z włókien z wiązu. Ich produkcja jest na tyle popularna, że 
w II połowie XX wieku pojawiły się problemy z pozyskiwaniem tradycyjnego surowca. Zawracał już na to 
wagę S. Kayano: „Ostatnimi czasy bardzo ciężko uzyskać korę drzewa at-ni (wiązu – przyp. L.B.) i jest bar-
dzo dużo tak zwanych ubrań attus z kory drzewa nipes (lipy – przyp. L.B.)” [2014: 51]. W latach 20. XX wie-
ku pojawiły się ograniczenia w pozyskiwaniu kory wiązu – do tej pory należy mieć stosowne pozwolenie, 
określające nawet miejsce pozyskania kory i dopuszczalną ilość pozyskanego surowca. Rzemieślnik może 
eksploatować rocznie 20 wiązów, a z kory jednego drzewa można wykonać maksymalnie trzy stroje [inf. 
Y. K.]. Wiąz jest pod ochroną, prowadzi się też, finansowane przez władze, nowe nasadzenia [inf. Y.O.]. 
By móc zbierać korę wiązu, rzemieślnicy zaczęli tworzyć kooperatywy. Kooperatywa w Nibutani prowadzi 
ciągłe rozmowy z władzami samorządowymi na temat eksploatacji drzew. 

17  Wcześniej Japończycy dość instrumentalnie wykorzystywali Ajnów jako atrakcję turystyczną. W. Sieroszewski wspomina o Aj-
nach wykorzystanych przez pewnego Japończyka. Zabrał ich na wystawę w Osace, „gdzie mieli ‘udawać’ wieś ajnoską i pokazywać 
‘święto niedźwiedzie’” [1961: 228]. Wspomina o tym również prof. K. Inoue w swoim artykule.
18  Nie znał on już tradycji ajnuskich ani języka, ale odpowiadał stereotypowi Ajna utrwalonemu w świadomości Japończyków.
19  Podobne zjawisko występuje w Afryce. Stroje wykonywane z tradycyjnych tkanin stały się zbyt drogie w porównaniu do tka-
nin fabrycznych. Przetrwały tylko dzięki przemysłowi pamiątkarskiemu oraz nielicznym osobom chodzącym w tradycyjnych 
strojach przy okazji dużych uroczystości. Tkaniny wykonywane dla osób sprawujących – z punktu widzenia tradycji – ważne 
funkcje muszą być wykonywane z tradycyjnych nici. Współcześnie w produkcji tkanin na tradycyjnych warsztatach tkackich 
używa się nici fabrycznych. Tkaniny wykonane z surowców fabrycznych tradycyjnymi metodami są kierowane na rynek we-
wnętrzny jak i pamiątkarski, turystyczny. 
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Jak ważny dla Ajnów jest przemysł pamiątkarski może świadczyć fakt, że na początku XXI wieku 
„akańscy Ajnowie żyli głównie ze sprzedaży swych dóbr, partery ich domów przeznaczone były na 
sklepy, przed którymi sprzedawcy głośno i w  możliwie uprzejmy sposób starali się zainteresować 
przechodniów oferowanymi towarami” [Internet 1]. Podobną sytuacje można zaobserwować w Ni-
butani, gdzie istnieje duże skupisko artystów ajnuskich żyjących głównie z produkcji pamiątek dla 
turystów.
Dzięki tradycyjnym świętom, takim jak i-o-mante (nawet jeśli mają komercyjny charakter) zaczęto wy-
twarzać tradycyjne stroje i inne obiekty niezbędne w czasie uroczystych ceremonii: nakrycia głowy (opa-
ski) zwane także w  literaturze koronami sapa-un-pe, kije modlitewne 
inaw, instrumenty muzyczne tonkori, naczynia kapar-pe-tuki, szpatułki do 
składania ofiar iku-pasuy, etc.
We współczesnym domu ajnuskim można znaleźć tylko elementy de-
koracyjne nawiązujące do ich tradycyjnej kultury: rzeźbione tace, ple-
cione i bawełniane torby z tradycyjnym ornamentem. Życie się zmienia 
i  przedstawiciele mniejszości etnicznych chcą żyć tak samo, jak człon-
kowie grup większościowych. Nie chcą być żywymi skamielinami, cho-
dzącymi skansenami. Jeden z  rozmówców zauważył, że „skansen jest 
dobry dla turystów, dla autochtonów żywa zmieniająca się kultura”. Kul-
tura Ajnów na przestrzeni wieków ewoluowała, ulegała zmianom pod 
wpływem kultury japońskiej. Współcześnie styl życia Ajnów niczym nie 
różni się od tego w jakim żyją inni mieszkańcy Japonii. Komercjalizacja 
może być negatywnie postrzegana, niemniej sprzyja ona kontynuowaniu 
„atrakcyjnych” – z punktu widzenia kultury popularnej – elementów kul-
tury tradycyjnej. Jeśli współcześnie udaje się coś z tradycji wykorzystać 
w  gospodarce, przynosi to dochód wytwórcy, chroni to ów element od 
zaniku. Przykładem mogą być pięknie zdobione tradycyjne tace ita (słu-
żące do przenoszenia i podawania jedzenia), wyroby z włókien roślinnych 
wykonywane tradycyjnymi metodami20.

 ***
W krótkim artykule nie sposób poruszyć wszystkich kwestii związanych 
ze zmianami zachodzącymi w  kulturze Ajnów na Hokkaido, która na 
przestrzeni wieków ewoluowała, ulegając zmianom pod wpływem kul-
tury japońskiej i szeroko pojętej globalizacji. Podobny proces miał miej-
sce na terenach administrowanych przez Rosjan. Tutaj pewną rolę ode-
grał Bronisław Piłsudski, który nauczył autochtonów Sachalinu solenia 
ryb, zakładania ogrodów, uprawy ziemniaków, hodowli bydła i  koni 
pociągowych. Wszystko to nie pozostało bez wpływu na ich tradycyj-
ną gospodarkę i kulturę. Przedmioty związane tradycyjnym sposobem 
gospodarowania uległy całkowitemu zapomnieniu (głównie narzędzia 
rolnicze, pojemniki do przechowywania żywności, etc.). Pozostały tylko 
nieliczne, które do dziś znajdują zastosowanie w codziennym życiu lub 
stały się elementem dekoracyjnym. Nastąpiły też zmiany w sferze sacrum – desakralizacja przed-
miotów, które otaczały Ajnów, określały ich rzeczywistość. Jeszcze w  czasach opisywanych przez 

20 Pozytywnym przykładem wpływu komercjalizacji na tradycyjne rzemiosła jest, np.: tapa z Ugandy, wpisana przez UNESCO na 
listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ten tradycyjny surowiec wraz z napływem tkanin fabrycznych odszedł w zapo-
mnienie. Używano go tylko w trakcie tradycyjnych wesel, groził mu całkowity zanik. Dzięki rozwojowi przemysłu pamiątkarskiego 
producenci znaleźli odbiorców, ratując się w ten sposób od bankructwa.

Elementy kultury tradycyjnej jako 
dekoracja współczesnego domu 
ajnuskiego (Biratori-Nibutani,  
wrzesień 2017)
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S. Kayano (w połowie XX wieku) uważano, że przedmioty posiadają dusze, otaczane były czcią, a kie-
dy były już zużyte i nie mogły już służyć człowiekowi „żegnało się je z szacunkiem za ich użyteczność” 
[Kayano, 2014: 11]. Edward B. Tylor w przedmowie do Mitów Ajnów Basila H. Chamberlaina zauważa, 
że w XIX wieku Ajnowie nie udawali, że „wierzą w treść owych opowieści, jak to ma miejsce w przy-
padku odbiorców europejskich bajek, dla nich mity wyjaśniające pewne naturalne zjawiska stanowiły 
wykładnię nauk przyrodniczych, zaś swoje legendy opowiadali tak, jakby zdarzenia w nich zawarte 
miały miejsce naprawdę” [Tylor 2010: 12]. „Ręcznie robione narzędzia miały odzwierciedlać charakter 
tego kto je wytworzył; narzędzia które zrobił dobry człowiek, zamieszkiwał dobry duch i  zły, jeśli 
zostały zrobione przez złego człowieka. Narzędzia zrobione przez złych ludzi – bez względu na to, jak 
dobrze zostały wykonane – kupowane były niechętnie; w kołysce zrobionej za pomocą narzędzi złego 
człowieka dziecko nigdy nie przestawało płakać. Narzędzia były żyjącymi przedmiotami przepełnio-
nymi duchem …” [Kayano 2014: 11]. Przedmiot choćby najzwyklejszy, najbardziej pospolity, „nasiąk-
nięty był duszą”. Dzisiejsze, fabrycznie wytwarzane przedmioty, pozbawione są duszy, są martwe. 
Co się zaś dzieje ze starymi obiektami, które znalazły się w  muzeach, galeriach, stały się częścią 
kolekcji, nazywanej często od nazwiska kolekcjonera? Wyrwane ze swojego naturalnego środowiska 
– według tradycyjnego użytkownika – „tracą duszę”, stają się bezduszne, podobnie jak te powstałe 
w fabrykach.
Co muzealnik może, powinien zrobić, by zachować „duszę przedmiotu”, trudno określić. Zasadne jest 
pytanie, czy to zadanie w  ogóle jest wykonalne? Czy ratując fizyczność obiektu, umieszczając go 
w kolekcji, możemy "uratować jego duszę". Przedmioty w swoim naturalnym środowisku mogą być 
obiektem czci, na wystawach są obiektem zachwytu ze względu na ich estetykę, a nie duchowość. 
W 2005 usiłowałem u Hadżerajów (w środkowym Czadzie, Afryce Środkowej) kupić pozostałość po 
warsztacie tkackim (nicielnicę). Nie mogłem jej kupić, bo nie zgadzał się na to właściciel, uważając ją 
za fetysz. Była to pamiątka po ojcu tkaczu i właściciel miał do niej emocjonalny stosunek. Gdybym ją 
kupił, byłaby ona w muzeum jednym z wielu obiektów tego typu. W swym naturalnym środowisku 
jest cenną pamiątką rodzinną. Lepszym miejscem dla niej jest więc „dom rodzinny”, niż magazyn 
muzealny. Tylko jak długo przedmiot ten istniał będzie w tych warunkach, biorąc pod uwagę to jak 
szybko uległ zniszczeniu kompletny warsztat tkacki? Następnemu pokoleniu pozostanie zapewne 
tylko wspomnienie o dziadku tkaczu. Muzea, chroniąc przedmioty przed zniszczeniem, pozbawiają je 
duszy. Nie ma chyba jednak innego sposobu na ich zachowanie, przekazanie wiedzy o nich (ich zasto-
sowaniu i estetyce) następnym pokoleniom.
Rzemiosłu artystycznemu łatwiej znaleźć zastosowanie we współczesnych domach ajnuskich. Obiek-
ty wykonane przez rzemieślników przetrwają dłużej w świadomości swoich właścicieli jako dziedzic-
two Ajnów. Dużą szansą na zaistnienie w  świadomości społeczeństwa japońskiego jest promocja 
ich sztuki, chętnie kupowanej przez turystów. Nie jest to bezrefleksyjne naśladownictwo – powstała 
grupa współczesnych uznanych artystów, którzy są kontynuatorami sztuki swoich dziadków i pra-
dziadków. To głównie dzięki nim udało się stworzyć „Ainu Design”, pewien styl wzornictwa opartego 
na tradycyjnych ajnuskich motywach zdobniczych, linię, serię przedmiotów użytkowych ozdobionych 
tradycyjnymi motywami ajnuskimi (koszulki, koszule, torby, torebki, portfele, tace, podstawki pod 
filiżanki, obrusy, etc.).
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W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (2018) i na okoliczność, przypadającego w 2019 
roku, stulecia nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych, Muzeum Miejskie w Żorach 
podjęło się realizacji projektu wystawienniczo-edukacyjnego, pn. „Bronisław Piłsudski, czyli piórem 
i karabinem ku niepodległości”, popularyzującego postać Bronisława Piłsudskiego – jego działalność 
niepodległościową i dokonania badawcze, a także zanikającą kulturę społeczności Ajnów, w nadziei, 
że projekt ów przyczyni się, m.in. do ugruntowania i poszerzenia kontaktów kulturalnych i naukowych 
pomiędzy Polską i Japonią – jednym z pierwszych państw, z którymi nasz kraj, po odzyskaniu niepodle-
głości w 1918 roku, nawiązał stosunki dyplomatyczne. 
Przygotowanie projektu, zainaugurowanego 27 kwietnia 2018 roku spotkaniem z prawnuczką Józefa 
Piłsudskiego – Danutą Onyszkiewicz, i Waldemarem Czechowskim – autorem filmu dokumentalnego 
zrealizowanego dla Telewizji Polskiej, pt. „Bronisław Piłsudski. Zesłaniec, etnograf, bohater” trwało 
dwa lata. Plan pracy obejmował przygotowanie wystawy etnograficznej: „Świat Ajnów. Od Bronisła-
wa Piłsudskiego do Shigeru Kayano”, w tym zakup eksponatów i wydanie towarzyszącego jej publi-
kacji; opracowanie programu edukacyjnego z ofertą wykładów i zajęć adresowanych do dzieci i doro-
słych z udziałem, m.in. artystów ajnuskich – pracowników Nibutani Ainu Culture Museum; odsłonięcie  
w Żorach trzeciego na świecie – po Sachalinie i Hokkaido – posągu Bronisława Piłsudskiego, zapro-
jektowanego przez Maki Sekine 
– ajnuską artystkę z Nibutani-Bira-
tori; a także współpracę z Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej „Mang-
gha” w  ramach przygotowań 
do  międzynarodowej konferen-
cji: Bronisław Piłsudski: W  setną 
rocznicę śmierci. W stronę niepod-
ległej ojczyzny, i  zorganizowania 
wyjazdowej sesji jej uczestników 
do Żor: konferencja odbywała się 
18. i 19 października – w Krakowie, 
i 20 października w Żorach.
Punktem wyjścia do wystawy ilu-
strującej codzienne życie Ajnów 
w  procesie zachodzących zmian 
cywilizacyjnych był przełom XIX 
i  XX wieku, kiedy to Bronisław 
Piłsudski prowadził wśród nich 
swoje badania. Z  kolei punktem 
zwrotnym w dziejach Ajnów była 

Bronisław i Józef Piłsudscy,  
czyli piórem i karabinem  

ku niepodległości, o projekcie

Joanna Cyganek

Danuta Onyszkiewicz i Waldemar Czechowski na otwarciu projektu
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działalność Shigeru Kayano – ajnuskie-
go działacza społecznego i  polityka, 
dzięki którego zaangażowaniu, w  1997 
roku Ajnowie uznani zostali w Japonii za 
mniejszość etniczną, a ich kulturę nobi-
litowano.
W  związku z  organizacją wystawy, Mu-
zeum już od jakiegoś czasu pozyski-
wało obiekty ajnuskie, co nie należało 
do łatwych, gdyż na europejskim rynku  
antykwarycznym stanowią one rzadkość.  
Muzeum Miejskie w  Żorach posiada 
obecnie największą w  Polsce kolekcję 
przedmiotów przynależnych kulturze 
ajnuskiej. Część z  nich była już prezen-
towana na wystawach poświęconych 
Bronisławowi Piłsudskiemu, krajowych – 
w Kielcach i Zakopanem, a także w Wil-
nie na Litwie i Mińsku na Białorusi.
Otwarcie wystawy w  Żorach miało 
miejsce 19 maja 2018 roku i  stanowiło 
główną atrakcję Nocy Muzeów, która 
od lat cieszy się wśród mieszkańców 
Żor rosnącą popularnością. Ten punkt 
programu poprzedziły zajęcia dla dzie-
ci, podczas których namalowały one 
i  narysowały długi, bo mierzący kilka 
metrów, list z pozdrowieniami dla dzieci 
w Biratori, który następnie wysłany zo-
stał do nich pocztą na adres Nibutani 
Ainu Culture Museum. 
„Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsud-
skiego do Shigeru Kayano” prezento-
wany był na stu metrach kwadratowych 
muzealnej galerii wystaw czasowych 
i  obejmował wnętrze tradycyjnej  
ajnuskiej chaty, scenę składania ofiary 
i  tradycyjne zajęcia kobiet ajnuskich – 
tkactwo i wyrób mat. W jednej z pięciu 
sal wystawowych eksponowane były 
najstarsze obiekty w żorskiej kolekcji aj-
nuskiej i kontrastujące z nimi współcze-
sne wyroby Ajnu Design. Scenografia 
wystawy nawiązywała do naturalnego 
środowiska Ajnów – stąd obecność na 
niej drzew i  piasku mających przywo-
ływać skojarzenia z  lasami, nabrzeża-
mi rzecznymi i  brzegami morskimi na 
Hokkaido. Tło dla eksponatów stano-
wiły ogromnego formatu powiększenia 

Moment otwarcia jednej z przesyłek z obiektami ajnuskimi, nadanej 
do muzeum w Żorach z Muzeum Kultury Ajnów w Nibutani-Biratori

Na wystawie w Żorach w trakcie konsultacji z pracownikami 
Muzeum Kultury Ajnów w Nibutani-Biratori

Korekta ekspozycji ajnuskiego warsztatu tkackiego – Maki Sekine z Biratori
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Przedstawiciele społeczności Ajnów na Hokkaido na spotkaniu w biurze Katowickiej 
Strefy Ekonomicznej w Żorach

Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Żory

Otwarcie wystawy z udziałem delegacji z Biratori
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czarno-białych fotografii wykonanych 
na początku XX wieku. Wśród prezento-
wanych eksponatów był też, zakupiony 
specjalnie na potrzeby projektu, orygi-
nalny fonograf z ok. 1900 roku. 
Program ajnuskiej Nocy Muzeów 2018 
obejmował także spotkanie publiczno-
ści z  przedstawicielami społeczności 
Ajnów w  Biratori, którzy na zaprosze-
nie Muzeum przyjechali do Żor na kilka 
dni wcześniej przed planowaną datą 
odsłonięcia posągu Bronisława Piłsud-
skiego. Umożliwiło to pracownikom 
Muzeum skonsultowanie wystawy i do-
konanie ewentualnych korekt ekspozycji, 
a  członkom sześcioosobowej delegacji 
z  Biratori, której przewodniczył Takeshi 
Shono kierujący w Biratori edukacją, spo-
tkania, m.in. z Prezydentem Miasta Żory,  
Waldemarem Sochą, i  wiceprezesem  
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, Andrzejem Zabieglińskim.
W  wieczór poprzedzający dzień od-
słonięcia posągu odbyło się spotkanie 
z  Witoldem Kowalskim – biografem  
rodziny Piłsudskich. Na spotkaniu obec-
ni byli wszyscy goście z Hokkaido, a więc 
obok wspomnianego już pana Shono 
również Kenji Morioka, Yoshihide Oga-
ta, Kenji i Maki Sekine i Koji Yamasaki, 
którym towarzyszył Teruo Matsumo-
to – dziennikarz i publicysta, od ponad 
50  lat mieszkający w  Warszawie – ich 
przewodnik i tłumacz. 
Odsłonięcia posągu Bronisława Piłsud-
skiego w Żorach dokonali 22 maja 2018 
roku Prezydent Miasta Żory i Chargés d` 
Affaires a.i. Ambasady Japonii w Polsce, 
Satoru Takahashi. Danuta Onyszkie-
wicz wzięła w  niej udział z  tatą, Janu-
szem Onyszkiewiczem – dwukrotnym 
ministrem obrony narodowej, posłem 
i  europarlamentarzystą. O  Bronisławie 
Piłsudskim, zwłaszcza o jego badaniach 
etnograficznych, które prowadził wśród 
górali podhalańskich i roli, jaką odegrał 
w historii Muzeum Tatrzańskiego i mu-
zealnictwie w  ogóle opowiedziała go-
ściom uroczystości jego dyrektor Anna 
Wende-Surmiak. Wśród zaproszonych 

Dzieci w Żorach rysują i malują list z pozdrowieniami dla dzieci w Biratori

Przed odsłonięciem posągu Bronisława Piłsudskiego, 
spotkanie w muzeum z udziałem zaproszonych gości

Noc Muzeów. Lekcja gry na mukkuri
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znaleźli się m.in. Robert Supeł i Michał 
Bronowicki z  Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w  Sulejówku. W  uroczystości 
udział wzięli także pracownicy insty-
tucji miejskich, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, przedsiębiorcy 
i mieszkańcy Żor.
Posąg stanął na posesji w bezpośrednim 
sąsiedztwie Muzeum, w pobliżu posągu 
innego działacza niepodległościowego 
i  badacza, Wacława Sieroszewskiego – 
obaj współpracowali ze sobą, m.in. pro-
wadząc badania na Hokkaido. 
Odsłonięcie posągu i  towarzysząca mu 
uroczystość była dobrą okazją, by w tak 
znamienitym gronie wręczyć prestiżo-
wą Nagrodę Muzeum Miejskiego w Żo-
rach, którą otrzymują osoby zasłużone 
placówce. Muzeona 2018 otrzymał Te-
ruo Matsumoto, który pomógł Muzeum 
w  przygotowaniu i  realizacji projektu, 
zwłaszcza w nawiązaniu kontaktów na 
Hokkaido. Statuetkę Muzeona laureato-
wi Nagrody wręczyli dyrektor Muzeum, 
dr Lucjan Buchalik i  przewodniczący 
Rady Muzeum, Andrzej Zabiegliński.
Objęte projektem wykłady i zajęcia mu-
zealne odnosiły się do historii związanej 
z  zaangażowaniem braci Piłsudskich 
w działalność niepodległościową – z jed-
nej strony i  kultury Ajnów – z  drugiej. 
Uczestnikom spotkań w  różnym wieku 
prezentowane były zagadnienia doty-
czące, m.in. ruchów niepodległościowych 
po upadku Powstania Styczniowego, 
polskich zesłańców na Syberii i Dalekim 
Wschodzie; i  kontaktów polsko-japoń-
skich, a  także Ajnów jako autochtonów 
Hokkaido, współczesnego odbioru badań 
prowadzonych przez Bronisława Piłsud-
skiego, zmieniającego się na przestrzeni 
lat kulturowego oblicza Ajnów i w rezul-
tacie zdominowania ich kultury przez 
kulturę Japonii.
Spotkania odbywały się z udziałem go-
ści z Japonii, którzy prezentowali na nich 
tradycyjne ajnuskie stroje, instrumenty, 
tańce i  wyroby rękodzielnicze. Podczas 
wizyty w  Urzędzie Miasta Żory i  roz-
mowy z  prezydentem, goście Muzeum  

Chargés d` Affaires a.i. Ambasady Japonii w Polsce Satoru Takahashi

Moment odsłonięcia posągu przez Prezydenta Miasta Żory 
i Chargés d` Affaires a.i. Ambasady Japonii w Polsce

Danuta Onyszkiewicz – prawnuczka Józefa Piłsudskiego  
i Maki Sekine – autorka projektu posągu
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zadeklarowali chęć nawiązania współ-
pracy kulturalnej z  miastem, w  tym 
opracowanie programu edukacyjnego 
opartego na wymianie dzieci i młodzie-
ży z Żor i Biratori. 
IV Międzynarodowa konferencja „Bro-
nisław Piłsudski: w  stulecie śmierci. 
W  stronę niepodległej Ojczyzny” (Bro-
nisław Piłsudski: On the Centennial of 
His Death. Towards an Independent 
Homeland), organizowana wspólnie 
z  Muzeum Sztuki i  Techniki Japońskiej 
„Manggha” miała miejsce w dniach 18-
20.10.2018. W  Konferencji wzięli udział 
naukowcy z Polski, Japonii, Rosji, Euro-
py, wybitni specjaliści Kazuhiko Sawada, 
Koichi Inoue, Alfred F. Majewicz i wielu 
innych z  różnych dziedzin nauki. Go-
ściem specjalnym był wnuk Bronisława 
Piłsudskiego, mieszkający w  Jokoha-
mie, Kazuyasu Kimura. Pierwsze dwa 
dni konferencji miały miejsce w  Kra-
kowie. 20  października jej uczestnicy 
kontynuowali konferencję w  Muzeum 
Miejskim w Żorach, gdzie zapoznali się 
z  projektem wystawienniczo-eduka-
cyjnym. Szczególną uwagę poświęcono 
tworzeniu kolekcji ajnuskiej w  Żorach, 
obejmującej obiekty od połowy XIX wie-
ku po współczesność oraz sposobowi ich 
eksponowania na wystawie.
Patronat Narodowy w Stulecie Odzyska-
nia Niepodległości objął nad projektem 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Andrzej Duda, Patronatem Honorowym 
objęła projekt Ambasada Japonii w Pol-
sce i Prezydent Miasta Żory, Waldemar 
Socha. 
Partnerem Muzeum Miejskiego w Żo-
rach w  realizacji projektu było: Mu-
zeum Sztuki i  Techniki Japońskiej 
„Manggha” w Krakowie. Projekt spon-
sorowali Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna, Japan Foundation 
i Agencja Mienia Wojskowego. 

Zdjęcia: Joanna Cyganek.

Na wystawie

Na wystawie

Na wystawie
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Pozyskiwanie
Przystępując do budowy wystawy: „Polskie poznawanie świata”, Muzeum Miejskie w Żorach podjęło 
poszukiwania odpowiednich eksponatów. Nie posiadając własnych zbiorów, rozpoczęło starania o wy-
pożyczenie obiektów z  innych polskich muzeów. W przypadku Ajnów sytuacja była o tyle trudna, że 
jedynie Muzeum Etnograficzne w Krakowie posiadało zaledwie dwie łyżki ajnuskie pochodzące z ko-
lekcji generałowej Cecylii Chrzanowskiej z  Gilewiczów. W  tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem było 
pozyskanie obiektów w terenie – w antykwariatach, z prywatnych kolekcji i na aukcjach internetowych.
Pozyskiwanie przedmiotów przez muzeum musi być poprzedzone rzetelnym przygotowaniem meryto-
rycznym. Prace nad stworzeniem kolekcji rozpoczęliśmy od analizy dostępnej literatury. Dokonaliśmy 
swego rodzaju inwentaryzacji, doprecyzowaliśmy, jakie przedmioty funkcjonowały w kulturze Ajnów. 
Bezcenne okazały się: monografia etnograficzna Ajnów, Johna Batchelora [1901], beletryzowana rela-
cja z  pobytu na Hokkaido Wacława Sieroszewskiego [1957], katalogi wystaw [Kōeki 2013; b.a., 2011; 
b.a., 2012; b.a., 2015a; b.a., 2015b; b.a., 2016], a przede wszystkim praca Shigeru Kayano poświęcona 
ajnuskiej kulturze materialnej 
[2014]. To dwutomowe dzieło, 
składające się z  części opiso-
wej i  rysunków technicznych, 
pozwalających wprawnemu 
rzemieślnikowi wykonać pra-
wie każdy przedmiot używany 
przez Ajnów, jest z  muzealni-
czego punktu widzenia szcze-
gólnie cenne.
Po zapoznaniu się z  literaturą 
pojawił się problem, jak inter-
pretować pojęcie „obiekt aj-
nuski”: czy jest to przedmiot 
wykonany przez Ajnów, czy 
też może jedynie przez nich 
używany?1. Trzeba pamiętać, 
że prowadzili oni intensywną 
wymianę handlową z Japończy-
kami, pod których wpływami 

1 Można tu zastosować wykładnię prof. Jacka Łapotta: za oryginalny uważa się ten obiekt, który „znalazł (czasem nawet tylko 
na chwilę) swoje miejsce w kulturze” [2009: 122]. Jego rozważania co prawda dotyczą handlu antykwarycznego w Afryce, niemniej 
to znalezienie swojego miejsca, zafunkcjonowanie w kulturze danego ludu wydaje się kluczowe i uniwersalne.

Kolekcja ajnuska  
w Muzeum Miejskim w Żorach

Lucjan Buchalik

Pozyskiwanie obiektów w sklepie kooperatywy rzemieślników w Biratori-Nibutani 
(czerwiec 2015)
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znajdowali się od XVI wieku. Wielu produktów nie wytwarza-
li sami (przedmiotów z  żelaza, laki, wyrobów bawełnianych 
czy jedwabnych) i zmuszeni byli je importować. Kwalifikując 
przedmiot do kolekcji ajnuskiej, zwracaliśmy uwagę nie tyle 
na miejsce jego wytworzenia (kto i gdzie go wykonał) ile na 
wykorzystanie (gdzie i przez kogo był używany). Jeśli obiekt 
pochodzący z  importu, wykonany przez Japończyków, był 
używany przez Ajnów, znalazł zastosowanie w  ich kulturze, 
zostawał włączony do kolekcji. Oto przykłady, jak chociażby: 
popularne naczynia tuki, kapar-pe-tuki wykonane z  drewna 
i  pokryte laką – rzemieślnicy ajnuscy nie opanowali sztuki 
pokrywania drewna laką, dlatego istniała konieczność na-
bywania lakowanych przedmiotów od Japończyków, również 
tych ściśle związanych ze sferą sacrum jak szpatułki iku-pasuy;  
Ajnowie uzyskiwali włókna z kory wiązu, z których tkali mate-
riał, ale bardziej szlachetne tkaniny (bawełniane i  jedwabne) 

sprowadzali z Japonii; z Chin z kolei (przez Sachalin) sprowadzali kosztowne naszyjniki tama-sai dla kobiet. 
Zadaniem kolekcji etnograficznej jest ilustrowanie kultury danego ludu. Miejsce wytworzenia obiektu 
to sprawa drugorzędna, najważniejszą kwestią jest jego zaistnienie w kulturze ilustrowanej w kolekcji. 
Taką wykładnię przyjęliśmy, tworząc kolekcję ajnuską w muzeum w Żorach. Znajdują się w niej przed-
mioty wykonane przez rzemieślników ajnuskich i japońskich z myślą o ajnuskim odbiorcy.
Następnie przyszedł czas na weryfikację zebranych informacji w  muzeach poświęconych Ajnom na 
Hokkaido. W  czerwcu 2015 roku odbyliśmy pierwszy wyjazd studyjny na Hokkaido. Jego celem była 
przede wszystkim kwerenda w muzeach oraz w miarę możliwości pozyskanie eksponatów ilustrują-
cych kulturę Ajnów2. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z muzealnikami, odwiedziliśmy ważniejsze wy-
stawy, które analizowaliśmy pod kątem eksponowanych na nich przedmiotów. Pozwoliło nam to na 
sporządzenie listy obiektów niezbędnych do przygotowania ekspozycji. Większość pokazywanych na 
wystawach przedmiotów nie funkcjonuje już w kulturze współczesnych Ajnów, a co za tym idzie, nie 
są już one wytwarzane. Zdawaliśmy sobie sprawę z postępującego procesu zaniku tradycyjnej kultury 
ajnuskiej, nie były więc dla nas zaskoczeniem problemy z pozyskaniem obiektów.
Pewna szansa pojawiła się w czasie krótkiego pobytu w Biratori-Nibutani, gdzie pracuje wielu rzemieślni-
ków ajnuskich wykonujących tradycyjne przedmioty. Nie funkconują one oczywiście w codziennym użyciu, 
w większości po prostu zaspokajają potrzeby rynku turystycznego, a czasami wykonywane są na zamó-
wienie muzeów, np. National Museum of Scotland w Edynburgu i British Museum w Londynie. Na Hokka-
ido znajduje się obecnie niewiele oryginalnych, starych obiektów ilustrujących kulturę Ajnów. Skutkuje to 
tym, że na wielu wystawach w muzeach na Hokkaido pokazuje się współczesne repliki wykonywane przez 
pracowników muzeów, a nie oryginały, które bardzo często znajdują się poza Japonią. W kontekście kupo-
wanych od rzemieślników współcześnie wykonanych przedmiotów pojawia się pytanie, co jest „prawdzi-
wym”, „autentycznym”, „oryginalnym” eksponatem. Kolejne pokolenie muzealników nurtuje szczególnie 
ten termin ostatni. [Nadolska-Styczyńska 2001: 107–109]. 
W czasie pierwszego pobytu na Hokkaido pozyskaliśmy ponad 30 obiektów. Były to głównie współcze-
sne wyroby rzemieślnicze. Latem 2015, za pośrednictwem Polki rodzinnie związanej z Japonią, w anty-
kwariacie w Tokio zakupiliśmy dwa obiekty XIX-wieczne. Dzięki staraniom dyrektora Masahiro Nomoto, 
Muzeum Ajnów w Shiraoi jesienią tegoż roku przekazało nam replikę stroju męskiego ruunpe. Pod koniec 
2015, muzeum w Żorach posiadało już 39 obiektów ajnuskich, co umożliwiało wypełnienie ekspozytora  

2 Wielką pomoc muzeum otrzymało ze strony panów Teruo Matsumoto (Warszawa), Tadayushi Kodamy (Sapporo), dyrektora 
Muzeum Kultury Ajnuskiej w Shiraoi pana Masahiro Nomoto, dyrektora Muzeum Kultury Ajnuskiej w Biratori-Nibutani pana Kenji 
Morioki oraz władz Biratori; bez ich logistycznego wsparcia pozyskanie obiektów byłoby niemożliwe.

Iku-pasuy w antykwariacie 
Patrick & Ondine Mestdagh w Brukseli 

(czerwiec 2016)
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przeznaczonego na prezentację postaci Bronisława Piłsudskiego i kultury Ajnów, na wystawie stałej: 
„Polskie Poznawanie Świata”.
Na początku 2016 rozpoczęliśmy przygotowania do wystawy czasowej: „Świat Ajnów. Od Bronisława Pił-
sudskiego do Shigeru Kayano”, przedstawiającej życie codzienne i kulturę Ajnów w procesie zachodzących 
zmian kulturowych. Naszym punktem wyjścia był przełom XIX i XX wieku, kiedy to Piłsudski prowadził 
wśród nich swoje badania. Z kolei, punktem zwrotnym w historii Ajnów jest działalność Kayano – ajnu-
skiego społecznika i polityka, dzięki którego zaangażowaniu, Ajnowie uznani zostali w Japonii za mniej-
szość etniczną, a  ich kulturę nobilitowano. Jednakże, na tym etapie przygotowań, posiadane przez nas 
muzealia, ich ilość, nie wystarczały na zagospodarowanie 100 m2 przewidzianych na wystawę. Rozpoczę-
liśmy poszukiwania obiektów na aukcjach internetowych, w antykwariatach i galeriach.
W czerwcu 2016, w na targach Cultures. The World Arts Fair 2016 w Brukseli, w antykwariacie Patric-
k&Ondine Mestdagh zauważyłem charakterystyczne dla Ajnów szpatułki iku-pasuy. Właściciel wyjaśnił 
mi, że posiada u siebie pewną ilość przedmiotów ajnuskich, stanowiącą pozostałość kolekcji zmarłego 
Josepha G. Gereny (1949–2012) – znanego marszanda, właściciela galerii Joseph G. Gerena Fine Art w No-
wym Jorku, który od roku 1969, podróżując po świecie, skupował obiekty sztuki i przedmioty handlu 
antykwarycznego. Miał szerokie zainteresowania, kolekcjonował między innymi obiekty ajnuskie. Jego 
klientami były największe światowe muzea i znani na całym świecie kolekcjonerzy. I tak, w 2016 zaku-
piliśmy w brukselskim antykwariacie dziewięć XIX-wiecznych obiektów pochodzących z  jego kolekcji. 
Niektóre z nich opisywano w prasie fachowej [Geoffroy-Schneiter 2014].
Zdając sobie sprawę, że w „terenie” nie można kupić starych obiektów, poszukiwaliśmy ich na aukcjach 
i za pomocą Internetu. W połowie 2016, w jednym z katalogów zamieszczonych na francuskim portalu 
internetowym „Drouot” pojawiły w ofercie dwa tradycyjne stroje Ajnów (męski z ery Meiji i kobiecy z ery 
Taishō). Skonsultowaliśmy się z muzealnikami w Shiraoi, którzy wyrazili wątpliwość co do oryginalności 
stroju kobiecego. Próba zakupu stroju męskiego nie powiodła się, na przeszkodzie stanęły zbyt skrom-
ne środki, jakimi dysponowało muzeum.
Latem 2017 natknęliśmy się w Internecie na kilka ofert sprzedaży obiektów ajnuskich. I tak, w dwóch 
antykwariatach japońskich zakupiliśmy dwa przedmioty pochodzące z połowy XX wieku. Jednocze-
śnie prowadziliśmy rozmowy z rzemieślnikami w Biratorii-Nibutani w sprawie zakupu przedmiotów 
ajnuskich. Rzeczowa korespondencja możliwa była dzięki książce S. Kayano, która ułatwiła nam pre-
cyzyjne określenie poszukiwanych przez nas obiektów.
Drugi studyjny wyjazd na Hokkaido miał miejsce we wrześniu 2017, jednym z jego celów było pozyskanie 
kolejnych eksponatów: w Biratorii-Nibutani – współczesnych wyrobów wykonywanych przez rzemieśl-
ników, a w  antykwariatach Sapporo i  Asahikawy – obiektów starszych. W  trakcie dwutygodniowego 

Ninkari w antykwariacie w Sapporo (wrzesień 2017) Torba c-e-oske-saranip 
w antykwariacie Tanukijo-Kottou-
Jidai-Mura w Sapporo (wrzesień 2017)

Sintoko w antykwariacie  
Tanukijo-Kottou-Jidai-Mura  
(wrzesień 2017)
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pobytu na Hokkaido zakupiliśmy kilkanaście obiektów w Biratori-Nibutani i 10 (w tym trzy komplety wi-
dokówek) w antykwariacie w Sapporo. Po powrocie do kraju zamówiliśmy kolejne przedmioty. W rezul-
tacie pobytu na Hokkaido pozyskaliśmy łącznie 32 obiekty. Dodatkowo, w grudniu 2017, we wspomnia-
nym już antykwariacie w Brukseli, kupiliśmy cztery XIX-wieczne przedmioty z kolekcji wspomnianego 
już J. G. Gereny. Ostatnich zakupów dokonaliśmy jeszcze na początku 2018 roku. 

Opis kolekcji 
Rozpoczynając pracę nad scenariuszem wystawy, jej autorzy mieli do dyspozycji ponad sto obiektów, 
w tym: siedem z później ery Edo (poł. XIX w.), 28 z ery Meiji (XIX–XX w.), osiem z ery Taishō (początek 
XX w.), osiem z ery Shōwa (połowa XX w.) i  największa grupa 58 obiektów z  ery Heisei (początek 
XXI w.). Ta ostatnia, najliczniejsza grupa składa się przede wszystkim z replik przedmiotów używa-
nych w tradycyjnej kulturze Ajnów oraz przykładów Ainu Design. W maju 2018 dokonano ostatnich 
zakupów powiększając kolekcję ajnuską żorskiego muzeum do ponad 120 muzealiów.
Można się oczywiście zastanawiać, jaka jest wartość replik w kolekcjach muzealnych, czy powinny się 
one znaleźć w inwentarzu, czy też stanowić mogą jedynie element scenografii wystawy. Wszystkie 
obiekty ajnuskie posiadane przez nasze muzeum – tak XIX-wieczne, jak i współczesne – są muze-
aliami i stanowią część kolekcji. Postanowiliśmy o tym po zapoznaniu się z praktyką stosowaną przez 
muzealników na Hokkaido. W tamtejszych muzeach znajdują się repliki dawnych obiektów i wyroby 
współczesnych artystów-rzemieślników. Szczególnie widoczne jest to w Muzeum Kultury Ajnuskiej 
w Biratori-Nibutani, gdzie na wystawie oprócz starych obiektów prezentowane są dzieła współcze-
sne. Autorzy wystawy zaznaczają w ten sposób pewną ciągłość w kulturze Ajnów, od XIX-wiecznej 
tradycji po współczesność. Dużym zainteresowaniem obecnych wytwórców cieszą się tace do po-
dawania posiłków. Na wystawie można zobaczyć stare oryginały i  ich współczesne odwzorowania 
w sztuce (Ainu Design), także pamiątkarskiej.
Na wystawach w  muzeach na Hokkaido można spotkać wiele replik dawnych obiektów. Prawie 
wszystkie prezentowane na nich tradycyjne lampy ratcako, które wyszły z użycia wraz z elektryfika-
cją (1946), stanowią wierne kopie oryginałów. Powstawały, gdy przystępowano do budowy wystaw, 
czyli wiele lat po tym, jak ich pierwowzory wyszły z użycia. Twórcy wystaw zmuszeni byli do korzysta-
nia z replik rozumianych właśnie jako wierne kopie przedmiotów wykonanych przez dawnych użyt-
kowników. Jak już wspomniano we wcześniejszym artykule (Przedmiot jako świadek zmian w kultu-
rze), autorami tych replik byli Ajnowie, którzy pamiętali sposoby ich wykonania i wykorzystywania 
poszczególnych przedmiotów3. Różnią się one od obiektów tradycyjnych, oryginałów, tylko tym, że 
nie zostały użyte, nie noszą śladów pracy, nie zdążyły pokryć się patyną. Na wystawach muzealnych 
poświęconych Ajnom, obok nich prezentowane są współczesne wyroby artystyczne. Rzecz jasna, 
większym zainteresowaniem muzealników cieszą się obiekty stare, wykorzystywane jeszcze w kul-
turze tradycyjnej, niż współczesne repliki czy też Ainu Design.
Etnografowie zachodni stosują różnego rodzaju podziały inwentarza przedmiotów używanych w tra-
dycyjnych społecznościach. Najprostszego podziału dokonać można w  myśl starego schematu roz-
graniczającego kulturę materialną, duchową i społeczną, co jednak rodzi szereg wątpliwości, dlatego 
współcześnie etnolodzy badający tradycyjne kultury dokonują własnych podziałów. W przypadku Aj-
nów mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją. S. Kayano, będąc Ajnem wychowanym w tradycyjnej 
kulturze, w swojej pracy poświęconej dawnym sprzętom też dokonał ich podziału. Rozpoczął od omó-
wienia narzędzi do obróbki i produkcji przedmiotów oraz produkcji tkanin – z punktu widzenia autora 
absolutnie podstawowych kwestii egzystencjalnych – posiadanie surowca i narzędzi pozwala przecież 

3 W tej konkretnej sytuacji nie ma mowy o wykonywaniu przedmiotów na użytek turystów. Z kopiami czy nawet fałszerstwami 
często spotykamy się w przypadku sztuki afrykańskiej. Z fałszerstwami mamy do czynienia wtedy kiedy jego autor, wprowa-
dzając w  błąd nabywcę, chce osiągnąć korzyść majątkową. W  przypadku replik obiektów ajnuskich występuje inna sytuacja,  
owszem sprzedawano je, ale na potrzeby wystawiennicze [Kayano 2014]. W przypadku odbiorców indywidualnych możemy mówić  
o kopiach, które nie udają starych przedmiotów, są to wyroby wykonywane współcześnie przez rzemieślników.
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na wytwarzanie przedmiotów chroniących przed zimnem i  wiatrem, szycie strojów, rozpalanie ogni-
ska, budowę domów, przechowywanie. Dopiero później przechodzi do pozyskiwania żywności w bardzo 
interesującej kolejności: polowanie, rybołówstwo, zbieractwo, rolnictwo4. Następnie omawia sposoby 
przygotowywania posiłków (obróbkę surowca, gotowanie i parzenie) oraz czas wolny (rozrywki). Rzecz 
ciekawa, na samym końcu swojej pracy, jej ostatni rozdział S. Kayano poświęca składaniu ofiar. Nie 
oznacza to, że sfera sacrum była dla niego mniej ważna – opisując poszczególne przedmioty we wcze-
śniejszych rozdziałach bardzo często pisał o ich znaczeniu religijnym. 
W kolekcji muzeum w Żorach można wyróżnić cztery grupy przedmiotów, trzy związane z kulturą tradycyj-
ną (narzędziami i pozyskiwaniem surowców, strojami, przygotowywaniem i podawaniem posiłków, napo-
jów) oraz współczesne wyroby Ainu Design, z których niektóre to po prostu turystyczne pamiątki. Do innych 
ciekawych przedmiotów zaliczyć można te związane z  uprawą ziemi i  transportem, przechowywaniem, 
rozrywką i składaniem ofiar. Uzupełnieniem kolekcji są trzy komplety widokówek pochodzących z początku 
XX wieku. Łącznie 122 obiekty.

Narzędzia i surowce
Podstawową bazę surowcową Ajnów stanowiło drewno, wykorzystywane do wyrobu naczyń, narzędzi, 
a także włókien, z których tkali materiał, torby, worki, splatali sznury, etc., do czego nawiązuje pierwsza 
grupa obiektów w żorskiej kolekcji ajnuskiej: narzędzia do obróbki materiałów, głównie drewna (noże, 
dłuta), tkania i wyplatania (przykłady różnych rodzajów mat oraz półprodukty związane z wytwarza-
niem włókien z kory wiązu). Grupa ta liczy łącznie 25 obiektów.
Dużą grupę obiektów stanowią noże wykorzystywane m.in. w gospodarstwie domowym i w trakcie po-
lowań. Jednym z nielicznych stosowanych do dziś tradycyjnych narzędzi jest nóż tasiro – uważany przez 
Ajnów za najbardziej użyteczny, używany przez drwali, myśliwych, do krojenia mięsa i obrony przed niedź-
wiedziami. Około połowy XX wieku bywał on zastępowany przez tępo zakończoną japońską siekierkę 
zwaną nata. W kolekcji ajnuskiej muzeum żorskiego znajdują się dwa noże tego typu, jeden z połowy 
XX wieku kupiony w antykwariacie, drugi z XXI wieku zakupiony od pośrednika. Ten drugi ma skrócone 
ostrze – to ciekawy przykład żywotności tego narzędzia. Jego użytkownik – wskutek zaostrzenia prawa 
dotyczącego długości ostrzy noży – zmuszony został do jego skrócenia. Gdyby tego nie zrobił, musiałby 
oddać to cenne narzędzie.
Jednym z  elementów charakterystycznych 
dla kultury Ajnów są tkaniny wytwarzane 
z  kory wiązu at-ni (Ulmus lacinata Mayr). 
Aby uzyskać włókno, z  którego się je tka, 
należało najpierw zebrać korę, co można 
robić o każdej porze roku z wyjątkiem zimy. 
Odpowiednie drzewo obdzierano z  kory 
na miejscu. O  tym czy drzewo nadaje się, 
czy nie decydowały: grubość pnia (drzew 
o  średnicy pnia poniżej 20 cm nie brano 
pod uwagę), ilość sęków i  gałęzi. Drzewu 
– potencjalnemu dawcy – odcinano nie-
wielki, o  szerokości około 3 cm, kawałek 
kory i poddawano go testowi na „lepkość” 
– kora zbyt „lepka” nie nadawała się do 
produkcji włókien. Jeśli okazywała się od-
powiednią, podcinano ją delikatnie nożem 

4 Takie następstwo można tłumaczyć osadzeniem w tradycji poszczególnych sposobów gospodarowania od zbieracko-łowieckiej 
po rolnictwo.

Nóż zakupiony w atelier rzemieślnika w Biratori-Nibutani 
(wrzesień 2017)
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tasiro u dołu, blisko korzeni drzewa, chwytano nadcięty kawałek obiema rękami i pociągano w górę. Jeśli 
robiono to właściwie kora schodziła gładko. Drzewa nigdy nie obdzierano z kory „do naga”, by nie umar-
ło. Zdejmowano ją z około jednej czwartej obwodu pnia. W podziękowaniu, z prosa i tytoniu składano 
drzewu ofiarę, i odmawiano modlitwę: „Mam kawałek twojego ubrania, boże tego stojącego drzewa. 
Proszę zregeneruj swój ubiór, jako że jesteś bogiem. Aby pokazać moją wdzięczność za twoje uprzejme 
przekazanie mi twojego ubrania daję ci te dary” [Kayano 2014: 36]. Obdzieranie drzew było trudnym 
i niebezpiecznym zajęciem, gdyż groziło upadkiem z drzewa, ale zbieranie kory miało charakter sakral-
ny, bowiem, w przekonaniu Ajnów, drzewa były boskie, odzież z kory była więc swego rodzaju darem 
bogów. Latem zebraną korę, by zmiękła, przez tydzień moczono w stawie. Jeśli zbiór miał miejsce wio-
sną lub jesienią, najpierw ją wysuszano, a następnie przechowywano aż do lata. W procesie pozyski-
wania z niej włókien codziennie sprawdzano czy kora się rozwarstwia – jeśli tak, płukano ją i suszono 
ponownie, czynności te powtarzano. Powstałe w ten sposób włókna – zwijano w kłębki, a następnie 
darto na nitki. Później nitki łączono w długie nici, które na ostatnim etapie produkcji ponownie zwijano 
w kłębki [Kayano 2014: 35–37].

Stroje i dodatki
Druga grupa to stroje (kaftany, kamizele, nakrycia głowy, buty), a także elementy strojów takie jak: 
miecze, damskie torebki, ozdoby. Grupa ta liczy 24 obiekty – jednym z nich jest niewielki koszyczek  
do przechowywania ubrań – przedmiot rzadko spotykany w ofertach antykwariatów.
Elementem wyróżniającym Ajnów od otaczających ich ludów były bogato zdobione oryginalnymi mo-
tywami stroje. Fascynowały one japońskich twórców, którzy wykonywali ryciny przedstawiające życie  
Ajnów [b.a. 2015a]. Później ta fascynacja udzieliła się fotografom, którzy na licznych pocztówkach 
przedstawiali Ajnów w odświętnych strojach. Strój ajnuski był zdobiony w motywy i wzory silnie zwią-
zane z naturą i wierzeniami religijnymi. Tego typu stroje wykonywały kobiety, wzory haftów i aplika-
cji były przekazywane w linii żeńskiej. Zanik tradycyjnych strojów ajnuskich rozpoczął się pod koniec 
XIX  wieku wraz z  postępującym procesem japonizacji i od lat 30. XX wieku nie funkcjonują w  życiu 
codziennym. Ciekawym przykładem w żorskiej kolekcji jest wykonany w połowie XX wieku strój kobiecy 
z tkaniny z wiązu, i fabrycznej. To jeden z ostatnich przykładów praktycznego zastosowania tkaniny 
z wiązu. Współcześnie stosowana jest ona głównie przy produkcji strojów dla zespołów folklorystycz-
nych, stanowi też turystyczną ciekawostkę. Wacław Sieroszewski na początku XX wieku pisał o wyglą-
dzie Ajnów: „białe, długie kimono, wyszyte czarno-niebiesko-czerwonymi ajnoskimi deseniami. Nogi 
miał bose, potężne łydki, okryte podartymi, brudnymi nogawicami” [1957: 26].
Istotnym elementem stroju męskiego była broń, służąca raczej do ozdoby niż do walki. „Generalnie nie 
ma w nich ostrzy, może to dlatego, że są na pokaz, lub dlatego, że Japońscy sprzedawcy tychże mieczy 
stwierdzili, że zaopatrywanie wroga w broń to nie jest najlepszy pomysł, ale tego nie wiemy” [Starr 
1904: 26]. Ostrze miecza w  kolekcji żorskiej wykonane jest z  drewna, podobnie jak miecz zakupiony 
przez Bronisława Piłsudskiego w 1906, z kolekcji petersburskiej Kunstkamery [Kōeki 2013: 88].
Na okoliczność ważnych uroczystości religijnych, np. i-o-mante (święto niedźwiedzia), mężczyźni zakła-
dali odświętne ceremonialne nakrycia głowy, nazywane w literaturze koronami sapa-un-pe. Obiekt znaj-
dujący się w kolekcji muzeum w Żorach wykonany został ze zwiniętych spiralnie cienkich pasków drewna, 
zwieńczonych drewnianym naczolnikiem (zdobionym często figurką niedźwiedzia)5. Końce niesplecionych 
wiórów wiązane są z tyłu głowy tak, by rozmiar nakrycia odpowiadał wielkości głowy noszącego. Niektó-
re sapa-un-pe zdobią skrawki materiałów w kolorze granatowym i czerwonym, zwane santa-sarampe. 
Sieroszewski tak opisuje owe korony: „Na czolnikach koron błyszczały amulety: pazury niedźwiedzie, orle 
dzioby, rzeźbione z drzewa, kości lub rogu, głowy lisie, wilcze, wyobrażenia ryb i żółwi” [1957: 51]. Sapa-un-
pe nakładano również niedźwiedziom podczas ceremonii i-o-mante, by „rozluźnić” jego umysł, co miało 
zapobiegać agresji zwierzęcia. Noszenie sapa-un-pe nobilitowało – nie można było skalać owej korony 

5 Na terenie Nibutani można spotkać również inne motywy rzeźbionych figurek, np. lisa lub orlej głowy.
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niedpowiednim zachowaniem, nie wolno było wdawać się w kłótnie i bójki. Była to też oznaka przynależ-
ności do Ajnów. W czasie jednej z uroczystości Piłsudski i  Sieroszewski zostali przyjęci do lokalnej społecz-
ności: „Ekastepa podniósł się i zdjąwszy koronę z własnej głowy włożył ją na głowę Bronisia. Spańram to 
samo uczynił ze mną, po czym w długiej przemowie Ekastepa oznajmił nam, że jesteśmy ich braćmi, że 
zostaliśmy przyjęci do plemienia” [ Sieroszewski 1957: 64].

Przygotowywanie i podawanie posiłków, napojów
Trzecia grupa muzealiów w kolekcji muzeum w Żorach odnosi się do czynności związanych z przygo-
towywaniem posiłków, napojów i  ich podawaniem. Należą do nich tace do rozcierania ikry i krojenia, 
a także misy i tace do podawania dań. Grupa ta liczy 31 obiektów. Szczególnie piękne są tace – cieszą 
się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów i są często spotykanie w ofertach antykwariatów. Rów-
nie piękne są naczynia do napojów i  towarzyszące im szpatułki iku-pasuy, tuki-pasuy6, w  literaturze 
początku XX wieku zwane także podnośnikami [Batchelor 1901: 136, Starr 1904: 64–65] lub widelcami  
do wąsów [Sieroszewski 1957]7. 
Iku-pasuy w  Żorach to rzeźbiony w  drewnie ceremonialny patyk, szpatułka zdobiona rzeźbionymi  
figurkami niedźwiedzi, używana do ofiarowywania bogom sake. Centralny odcinek iku-pasuy zdobiono 
najczęściej motywami zwierzęcymi lub kwiatowymi. Często wykorzystywanym wzorem była misternie 
rzeźbiona od góry do dołu „rybia łuska”. Górna zaostrzona część iku-pasuy nazywana jest „językiem” 
– to nim szpatułka „komunikuje się” ze światem bóstw, którym przekazuje prośby Ajnów. Rzeźbiarz 
kończył pracę nad iku-pasuy, po tym, jak na środku spodniej strony szpatułki umieścił symbol rodziny, 
do której należała inaw-sirosi. Ajnowie wierzyli, że pomaga to bogom w identyfikacji tych, którzy skła-
dali ofiarę. Jeśli iku-pasuy przechodził w ręce innej rodziny jej symbol ryto poniżej lub powyżej starego. 
Podczas rzeźbienia iku-pasuy należało przestrzegać wielu zasad. Jako surowca używano wyłącznie ga-
łęzi klonu tope-ni (Acer mono) lub trzmieliny kasup-ni (Euonymus sieboldianus Blume). Drewno musiało 
pochodzić z części drzewa, która jest „zdrowa”, bez sęków i pęknięć. W trakcie pracy rzeźbiarz musiał je 
trzymać w odpowiedni sposób: koniec z korzeniami w prawej ręce, a drugi koniec zawsze skierowany ku 
górze – przecież był to swego rodzaju łącznik Ajnów ze światem bogów. Ajnowie, w przekonaniu, że ję-
zyk ludzki nie jest wystarczająco doskonały, powierzali iku-pasuy zadanie przekazywania bogom swoich 
modlitw i próśb. Wierzyli, że jest to przedmiot, który ma duszę. Podczas ceremonii „język” iku-pasuy 
zamaczali w czarce z sake, a następnie skrapiali nią ognisko i przedmioty kultu, wypowiadając słowa 
modlitwy lub prośby. Ważne było, by czarka trzymana była zawsze w lewej ręce, a szpatułka w prawej. 
Podczas ceremonii, iku-pasuy znajdowało również zastosowanie w dyscyplinowaniu zebranych. Jeśli  
jakiś mężczyzna – najczęściej młody – stawał się nieznośny wskutek wypicia zbyt dużej ilości sake,  
starszy mógł go uderzyć iku-pasuy w głowę, by go uciszyć. Uderzony nie mógł zareagować ani gnie-
wem, ani agresją, gdyż takie zachowanie uważane było za znieważające.
Wspomniałem już, że w wielu książkach traktujących o kulturze Ajnów przedmiot ten jest zazwyczaj 
przedstawiany jako narzędzie służące do podnoszenia wąsów w trakcie ceremonialnego wypijania sake, 
ale też ochrony czarki przed upadkiem z wysokiego spodka oyusape. Na tenże aspekt zastosowania 
iku-pasuy zwracał uwagę Sieroszewski, który w 1903 roku wraz z Piłsudskim odwiedził wioski ajnuskie 
na Hokkaido. „Dobyto więc znowu z wielkiej stojącej pod północną ścianą skrzyni-skarbnicy, wspania-
łą starożytną czarę z czarnej laki, umieszczono ją we wschodnim końcu ogniska, napełniono wódką, 
przed nią postawiono pięć miseczek z czarnej laki z czerwonozłotym wnętrzem. […] Na każdej czarce 
położono „ochraniacz wąsów” iku-pa-sin, drewniany mieczyk, pięknie rzeźbiony i malowany” [1957: 48]. 

6 Szpatułki określane są dwoma terminami bardziej ogólny iku-pasuy lub tuki-pasuy odnoszący się do szpatułki kładzionej na 
czarce tuki.
7 „Podnośnik do wąsów to ciekawy przyrząd, używany tylko przy piciu. Są dwa zastosowania tego urządzenia. Mężczyźni nie-
zmiennie używają go podczas składania ofiar i pod koniec ofiarowują krople wina bogom, do których wznoszą modły. Ponadto 
używane są by trzymać wąsa z dala od kubka podczas picia. Uznawane jest za niestosowne i nieuprzejme gdy czyjś wąs wpadnie 
do kubka z winem podczas picia. Jest to zniewaga dla obecnych osób i bóstw” [Batchelor 1901: 136].
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Polskim badaczom posługiwanie się iku-pasuy sprawiało początkowo pewne trudności: „Jednej rzeczy 
nie umieliśmy zrobić: podnieść dostojnie naszych wąsów rzeźbionymi ‘ochraniaczami’, co nam zresztą 
łaskawie wybaczono”. Później jednak doszli do wprawy: „Przemawiało jeszcze kilku ‘czcigodnych’… Po 
każdej mowie krzyczeliśmy: paresekoro lub chotara! (Niech żyje! Hurra!) i piliśmy podnosząc uroczyście 
wąsy ‘ochraniaczami’. Już żeśmy się nauczyli tej operacji!” [Sieroszewski 1957: 51, 63].

Ainu Design
Czwarta grupa naszych obiektów jest zdecydowanie odmienna od wcześniejszych, gdyż ilustruje współ-
czesną twórczość artystyczną Ajnów, najczęściej wykorzystywaną w przemyśle turystycznym. Obejmuje 
ona różnego rodzaju figurki, haftowane tkaniny, drobiazgi wykonywane z tradycyjnych surowców, wśród 
których największą popularnością cieszą się wyroby z drewna i tkanin z wiązu. Grupa ta liczy piętnaście 
obiektów. By spopularyzować kulturę ajnuską we współczesnym społeczeństwie japońskim, ale także 
za granicą, grupa uznanych artystów skupiona wokół Ajnuskiego Stowarzyszenia Hokkaido stworzyła 
styl Ainu Design8. Stowarzyszenie czuwa nad ciągłością tradycji, wydaje doroczny katalog prezentujący 
artystów, nadaje markę Ainu Design. Pracuje nad tym, by Ainu Design sprawiało radość twórcom i od-
biorcom, by użytkownicy rozumieli wagę, znaczenie i autentyczność nabywanych przedmiotów. Styl ten 
bazuje na tradycyjnych wzorach i motywach ajnuskich (koszulki, koszule, torby, torebki, portfele, tace, 
podstawki pod filiżanki, obrusy, etc.). Wyroby Ainu Design to pięknie wykonane przedmioty nawiązujące 
do kultury Ajnów poprzez zastosowanie odpowiedniego surowca do ich wykonania, a także tradycyjne 
zdobienia. Przedmioty wykonywane z różnych surowców, drewna, tkanin, szczególnie haftowane, pre-
zentowane są na wystawach tak w muzeach, jak i galeriach sztuki współczesnej, co przyczynia się do 
popularyzacji kultury Ajnów [b.a. 2012; b.a. 2015a; b.a. 2015b; b.a., 2016].
Ainu Design, współczesny wizerunek tradycyjnej sztuki Ajnów, traktowany też jako sztuka pamiątkarska, 
przyczynił się do zachowania niektórych tradycyjnych technik. Współcześnie już nikt nie nosi na co dzień 
strojów wykonanych z tkanin z włókien z wiązu at-ni. Mimo to nadal się je wytwarza, pojawiły się na-
wet nowe kolory, na bazie barwników roślinnych, nieznane tradycji. Wykorzystywane są one do produkcji 
damskich torebek, ozdób, strojów, rzeźb, etc. cieszących się zainteresowaniem turystów. Nie wszystkie 
przedmioty w stylu Ainu Design przeznaczane są na sprzedaż. Rzeźbiarz Kiyotoshi Tae pochodzący z kota-
nu Kutcharo (prezentowany w katalogu Ainu Design 2017) nadal pracuje, stosując tradycyjne noże, mimo 
iż współcześnie większość rzeźbiarzy używa dłut. Jego wyroby można podzielić na te ze sfery sacrum i te 
z profanum. Te ostatnie, stanowiące większość oferty, przeznaczone są na sprzedaż9, pierwsze zaś tylko do 
tradycyjnych obrzędów religijnych, które współcześnie praktykuje jedynie garstka ludzi. By przedmiot mógł 
znaleźć zastosowanie w obrzędowości, musi zostać wykonany w odpowiedni sposób, tzn. tradycyjnymi 
narzędziami, z zastosowaniem tradycyjnych procedur. „Kiyotoshi mówi, że każdy aspekt tego rytuału, włą-
czając w to użyte narzędzia, wypowiadane słowa i wykonywane tańce służy bóstwu kamuy” [b.a. 2017: 11].
Tworząc kolekcję muzealną, nie można koncentrować się tylko na tradycyjnych wyrobach. Kultura Ajnów 
jest żywa i podlega zmianom, należy więc pokazywać również współczesne wyroby Ainu Design. Najczęściej 
prezentują one nowe trendy w sztuce10 Ingo Hessel, przedstawiając twórczość Inuitów z Kanady, obok 
przykładów tradycyjnej sztuki, pokazuje także jej współczesne przejawy goszczące w renomowanych 
galeriach i muzeach [1998]. W opracowaniu dedykowanym ich sztuce sporo miejsca poświęca procesowi 

8 Tworzący go artyści są kontynuatorami sztuki swoich dziadków i pradziadków Przykładem może być Tohru Kaizawa, który 
w swoim atelier ma zdjęcia swojego dziadka, rzeźbiarza z początku XX wieku, do którego twórczości bezpośrednio nawiązuje. 
Artystami tworzącymi w stylu Ainu Design są też Japończycy zafascynowani kulturą tego ludu, zamieszkujący Hokkaido.
9 Praktyczne zastosowanie tego podziału można zobaczyć w Biratori-Nibutani, gdzie w tamtejszym pawilonie handlowym ofe-
rującym wyroby lokalnych twórców, oprócz przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży znajduje się (w wydzielonym miejscu) 
duża ilość kapar-pe-tuki, które nie są przeznaczone na sprzedaż.
10 W II połowie XX wieku pojawiła się grupa artystów ajnuskich wpisująca się w zachodnie rozumienie sztuki. Wywodzą się 
z kultury ajnuskiej, lecz ich dzieła wychodzą poza rodzimą kulturę. Przykładem może być Bikky Sunazawa, który w swoich 
dziełach połączył dwa światy japoński i  ajnuski, dlatego nie można go analizować w  wąskiej kategorii twórców ajnuskich 
[Dubreuil 1999: 341–351].
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przemian i nowym trendom. Współczesna sztu-
ka Inuitów wywodzi się z tradycji, nadal stoso-
wane są w niej dawne surowce: kości, kamień, 
rogi karibu zastępujące kły mamuta. „Punktem 
wyjścia dla artysty jest ludzkie lub zwierzęce 
ciało, które kieruje wprost do fizycznego lub 
duchowego świata, a nie do abstrakcyjnych, po-
litycznych czy filozoficznych idei” [Hessel 1998: 
71]. Starsi wytwórcy określają siebie angielskim 
terminem „carvers” (rzeźbiarz-snycerz), młodsi 
wolą określenie „artist” (artysta). W tradycji nie 
znano bowiem terminu „sztuka”, używano raczej 
określeń: wyrzeźbić, wykonać podobiznę11. Inuici 
podobnie jak Ajnowie chętnie używają narzędzi 
z importu, ci pierwsi – dłuta pochodzenia europejskiego, Ajnowie zaś – dłuta produkcji japońskiej [Hessel 
1998: 74–75]. Analizując sztukę Inuitów, I. Hessel zauważa, że jeśli wyobrażenia przeszłości nadal będą 
atrakcyjne dla inuickich artystów i zewnętrznego rynku, sztuka ta będzie się zmieniać bardzo powoli. Jed-
nym inuicka kultura będzie się wydawała przestarzała, mało atrakcyjna, drugim wręcz przeciwnie – dla 
nich tradycja nadal będzie miała siłę. Generalnie rzecz ujmując, młodsi artyści przywiązują mniejszą wagę 
do tradycji, dla jednych tradycja będzie więc błogosławieństwem, dla drugich przeklęństwem. Pierwsi  
artyści współczesnej sztuki inuickiej brali udział w  kreowaniu nowego typu sztuki. Musieli dokonać  
wyboru, który zdeterminował rozwój ich sztuki. Nowe pokolenie też musi dokonywać wyborów, pójść dro-
gą tradycji czy innowacji, będzie tworzyć nowe idee czy tylko odtwarzać [1998: 189]. Powyższe dotyczy 
co prawda Inuitów, ale bardzo celnie charakteryzuje zjawisko Ainu Design, wykorzystanie tradycyjnych 
surowców, idei i kierowanie ich na nowe tory.
Eksponaty w stylu Ainu Design w muzeum żorskim są uzupełnieniem kolekcji ajnuskiej, swego rodzaju 
dopełnieniem zbioru obiektów XIX-wiecznych. Z  jednej strony pokazują kontynuację niektórych ele-
mentów tradycyjnej kultury, z drugiej stanowią ilustrację zachodzących zmian. Ainu Design, podobnie 
jak sztuka współczesna Inuitów, jest wizualnym zapisem współczesnego życia. Dobrym przykładem 
wykorzystania tradycyjnych motywów w stylu Ainu Design są popularne, małe tacki używane jako pod-
stawki pod filiżanki. Nawiązują one do tradycyjnych tac ita, zdobionych charakterystycznymi dla Ajnów 
motywami, wielkość jednak dopasowana jest do wymiarów współczesnych filiżanek. Można je nabyć 
w sklepach z pamiątkami, warsztatach wytwórców czy za pośrednictwem stron internetowych, jest to 
chętnie kupowana przez turystów pamiątka z pobytu kraju Ajnów.
Kolekcja ajnuska Muzeum Miejskim w  Żorach powstała w  odmienny sposób niż to miało miejsce 
w  przypadku żorskich zbiorów afrykańskich. W  znakomitej większości są one wynikiem wieloletnich 
badań etnograficznych prowadzonych w Afryce Zachodniej. Kolekcja ajnuska powstała w odwrotnej ko-
lejności, najpierw powzięliśmy plan zorganizowania wystawy, która zrodziła potrzebę pozyskania obiek-
tów. W trakcie ich gromadzenia pojawiało się zainteresowanie historią Ajnów. Szczególnie interesujący 
wydaje się proces zmian zachodzących w ich kulturze w ciągu ostatnich 150 lat. Począwszy od drugiej 
połowy XIX wieku od epoki Meiji, poprzez kulturalne odrodzenie się za sprawą działalności S. Kayano 
w drugiej połowie XX wieku, aż po początek XXI wieku, który w kulturze Ajnów można określić epoką 
Ainu Design. Proces zmian, który można obserwować przez pryzmat tradycyjnych przedmiotów jest 
częścią procesu wchłaniania kultury Ajnów przez dominującą kulturę Japończyków. Żorska kolekcja jest 
muzealnym zapisem zaniku jednej z ciekawszych kultur autochtonicznych tej części świata.

11 W kulturach wielu ludów nie występuje termin „sztuka”, dotyczy to szczególnie tak zwanych „pierwszych”, autochtonicznych.

Skrzyneczka na chusteczki ozdobiona tradycyjnymi 
motywami – przykład wyrobu Ainu Design, atelier 
rzemieślnika Biritorii-Nibutani (wrzesień 2017)
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私は樺太アイヌの長老（エカシ）バフンケの姪チュフサンマ
一九一八年五月 雨の朝 パリ芸術橋（ポンデザール）からセーヌ川に
身を投じて死んだ夫、ブロニスワフ・ピオトル・ピウスツキを
恋うて 慕って 恋うて 偲んで歌う、私の ひりつくような白鳥の歌。
ニシパ、あなた 聴こえますか？ 果てしない 情動の歌、
ニシパ、聴こえていますか？

故国ポーランドの過酷な政治の歴史から押し出されて
あなたは流刑人としてこの地にやってきた。
この樺太（サハリン）に。私たちの島に。私たちの恩寵の、
長く先祖の守り続けた厳しい 愛しい この島に。
あなたは絶望し荒廃した他の流刑人の誰とも違った。
神から 授かった 生を生き切ろうという意志を
凛然と額に結んで輝きを放ちつづけていた。亡国の不安の、
その黒 と々した暴力の記憶を背負いながら ニシパ あなたは違った。
あなたは 他の誰とも 誰とも違った。崇高だった。
世界の不条理、歴史の苛酷さのなかで、
あなたの精神の発条（バネ）は頑丈だった。あなたは ニシパ
そのために この島にやって来たかのように、私たち先住民族に
臆せず親愛をこめて近づいた。あなたの心の底から
こみあげてくるような人懐っこい微笑みを
私達 樺太アイヌの誰もが忘れない。決して忘れない。

ニシパ あなたは比類ない 慈しみをたたえて 私達の
村にやって来た。あなたは熱い情熱と深い畏敬をこめて
私達のエカシに言った。

「私はあなた達を深く知りたい。そして深く学びたい」と。
ロシア学士院の依頼で、私達 民族のことを
学究的に知りたい、調べたいのだ と申し入れた。
学究的なことは 皆目 私には 分からないし、いらない。
私達、私達アイヌは 天の恵みを得て ここを原郷と信じて、

盲いたチュフサンマ
の絶唱
～ その悲歌、哀歌、
そして挽歌 ～

作 長屋 のり子

長屋のり子（尾形芳秀撮影）
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美しい原始の慣習を、慎ましく 清楚に この地で 生きつづけてきた。
森羅万象を 神と崇めて 此処で 生きつづけてきた。
神と共にある暮し レラ（風）アンチュプ（月）と共にある暮し
単純な楽器と 精緻な旋律の 神謡のある暮し。
人間の営みへの深い肯定と悲哀との調和を豊かに生きて
私達がどこからきたものであるか、そのルーツなど
考えもしないことだった。私達には不必要だった。
樺太こそが 私達の生命、私達の精神の美しい原郷。
私にはただ 日々エカシのもとに通いつづける
あなたの 不屈の、勇武の精神が ひたすら ひたすら 眩しかった。
今も 私に 真実大事なのは、あなたにはじめて抱かれた日の
白鳥湖の あの美しい 峻厳の 湖畔の、風が
ピキピキと割れた 二月の夕暮れのことだけだ。
霏 と々舞いつづけた 雪（ゆき）が ぴたりと予感のように止んだ
あの日のことだけが 身を捩じるほどに 懐かしい。
直角に真冬の夕陽が落ちて、
分厚い 雲の切れ目が遠く 薄赤く染まっていた。
白鳥湖の水は 半分凍りついて キシキシ 鳴っていた。
対岸の岩山は 雪に覆われて氷山のようだった。
水際には 四十五億年前、地球が固まった当時
そのままのように 黒っぽい岩の断層面が 荒 し々く
むきだして 凍っていた。太古そのままに 荒涼と
張りつめる 極寒の静寂の中に 二人立ちつくして、
そして ニシパ あの日、あなたは私を不意に抱き寄せた。

あなたは激しく 優しく 私を抱いた。
あの暗く 深い 夕暮れ、あなたは湖の波だった。
波のように 私は 抱かれた。私の魂の肌にまで
しんしんと染み透（とお）ってくる 不思議な波。
それは霊気とさえ言って いいもの。
この寒冷の地で孜々営 と々、生命を繋ぎ 紡ぎつづけた
私達 先住民族への畏敬を込めて
白鳥湖のほとりで、二月の夕暮れ
私を 聖なるものを抱くように、愛おしく 狂おしく
そして大事に 本当に大事に ニシパ、あなたは 私を抱いた。
私の天（てん）に向かって 放つ声を
世界一 美しい音楽を湛える声と讃え、
愛しい 愛しいと 叫びつづけ、美しい神秘のアイヌとさえ
あなたは あの夕べ 私に囁いた。あの日、あなたが
ポーランド人の強い魂の力の比類ない証として、私の体内に注いだ
熱いものは、あれは一体 何だったのでしょう。あの熱源は
年老い 盲いた今も 私の身体の奥で つんざく悲鳴のように疼きます。
あの夕暮れ、あなたも 私も 自分の魂の 働きに 本当に素直でした。
あの湖の辺りの あの、あなたのバルサムの匂いのする
息が優しく吹きつけられた夕暮れを思うと
私の心は今日も生 し々く 垂直に立つのです。あの夕暮れは
生命以前の 原始地球の風景の中にもあったもの、
宇宙全体で ひそかに波打ち続けていたもの、と今は思えます。

静かな 激しい宇宙の慈悲として 私の魂に
しみ入り、注がれたあなたの血は、やがて
一九〇四年、長男、愛しい 助造の誕生に結びました。
助造は きわめて鋭敏な ニシパ あなたの感受性を
そのまま引き継ぎました。賢い 聡明な男の子です。
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一九〇五年まで続いた 私達の琴瑟の営み、蜜月の日々。
サハリン東海岸、相浜の海辺、相川と呼ばれた小川のほとり。
アイハマ アイカワ、其処は その地名さえ
愛（アイ）に縁どられた場所。神秘な光耀のかがよった場所。
今も見えない眼から 涙がにじむほどに
懐かしい 感覚が 身の内を走ります。ニシパが私に
触れた場所の全てが かなしく今も 燃えたちます。

日露戦争のあと、あなたが、独立戦争の絶好の機と 勇躍、
祖国を奪い返すために 鳥が翔つように ポーランドに帰国して、
私はその冬、一人寂しく あなたの面影を深く映す、
娘キヨを生んだのでした。
それから いくつもの春が巡って、駒鳥は群れなして、
私の頭上を 飛び交い 囀ったけれど
ニシパ あなたは帰って来なかった。
祖国を奪い返してから、祖国の独立を果たしてから

「必ず迎えに来る」という ニシパ！ あなたの
疑（まご）うことない真摯な言葉を信じて 私は待った。
あなたの残した識字学校の教師を勤めながら、
私は働きづめ 働いて 待って 待って 待って 待ちつづけた。
湖がさざ波たてるたび、小川がサラサラ流れるたび、
春の小鳥達が鳴き交わすたび、私の心はムックリの音のように
トンコリの音のように さざめいた。

一九一八年、一二三年ぶりに ポーランドが独立を果たしたと、
樺太（サハリン）の白樺林を吹き抜ける薫風が 私に喜 と々伝えたけれど、
それで私の血は激しく躍ったけれど、あなたは ニシパ 帰って来なかった。
あゝ  その年に あなたがパリでセーヌ川に身を投じ、ミラボー橋の袂で
発見されたと 知らされたのは 一九二五年の、
凍った海を裂くように 激しく太陽の昇った日のことです。
呆然と海をみつめていた私に、あなたの弟、ポーランド革命の指揮者
ユゼフ元帥の使者から 丁重に 悲痛にそれはもたらされました。

その朝の海のように 私は真っ二つに切り裂かれました。
その日、私と助造とキヨは 永遠に夫を 父親を 失ったのです。
泣いて 泣いて 溺れ死にでもするように泣いて世界が崩れ落ちました。
これまで屹立しつづけた対岸の氷山が 一瞬にして砕けおちました。
与謝野晶子の詩のように「旅順の城は滅ぶとも
滅びずとても 何ごとぞ……」です。
女には 革命はいらない、大義など、いらないのです。
あれから涙の乾く間なく 悲しみの月日は流れて 今日は一九三四年、
夕暮れのアイハマの海には 赤い波光がきらめいて
私の耳底でザザザザと鳴り出します。ニシパ！
交わした たくさんの睦ごと、あなたの振動、私の振動、が鳴ります。
私はあなたに焦がれて 焦がれて 泣きつづけて
今はもう盲となりました。盲いた私には 今、
宇宙から降るこの世のものならぬ澄んだ音が
本当に 聞こえつづけるのです。
涯ての 涯てから 遥かなるものの呼ぶ声が 本当に聴こえるのです。
私は今、やっと 気付くのです。
十六年前、あなたがパリで不慮の死を遂げた日、
私は夥しい白鳥が まるで天地の運行のように
悠久に ひたすらに アイコタンの
夜穹（よぞら）を流れるのを見ています。
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一羽の鳳の鋭く 切なく 親しく、懐かしく
鳴くのを聞いているのです。クォォー クォォ
幻聴ではなく あれは まさしく まさしくニシパ あなたでした。
あなたの かなしい 切り裂く ペウタンケでした。
命賭した 革命を終えて パリから あなたの魂は
真っすぐに 一目散に 私と、あなたの潔い血を継ぐ あなたの
子供達 愛しい愛しい助造とキヨの待つ 樺太（サハリン）に
帰って来てくれたのです。アイハマに、アイカワに

ニシパ！ ニシパ！
あなた聴こえますか？
あなた聴こえていますか？

もうすぐ　もうすぐ チュフサンマは ニシパ
あなたのもとに赴（おもむ）きます。
私も亦 白い鳳となって ニシパ！ あなたの今過ごす場所
目指して 飛び翔ちます。
ニシパ あなたが愛でてやまなかった アイヌの
美しい旋律で、トンコリのように、ムックリのように
優美にクォォークォォと 鳴きながら 空に舞います。
天国（ハライソ）の小鳥たちの囀る岸辺で
もう一度 あなたに抱かれるために。
もう一度 あなたに 神秘のアイヌ！と優しく囁いて貰うために。

あなた 聴こえますか？
樺太アイヌ、チュフサンマの声が
あなた 聴こえていますか？
あなた、あなた、聴こえていますね。

-------------------------------------------------------------

この悲痛な絶唱の翌年、一九三五年、チュフサンマ没。ポーランド革命の雄 ブロニスワフ・ピオトル・ピウスツキ
にその清らかな一生を、全生涯を捧げて、チュフサンマ逝く。
因みに、チュフサンマの樺太アイヌ語の意味は「月から降りてきた女」だそうです。そのことにも胸衝かれます。

ブロニスワフ・ピウスツキ没後百年記念の集いにて朗唱
2018年7月29日、北海道大学学術交流会館小講堂にて

（動画）https://www.youtube.com/watch?v=DnPPiKPVVjc&feature=youtu.be

＊本稿は、朗読会「午後のポエジア」７:没後百年記念〈詩劇〉ピウスツキ、2017 年5 月
27 日、ドラマシアター「ども」にて朗唱した初版の改訂新版です。
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はしがき

2018年はポーランドとポーランド人にとって、独立回復100周年を祝う特別な年である。“ピウスツ
キ”という名前を聞けば、ポーランド人はごく自然に独立回復を連想するが、その名前と極東に住
むアイヌと何の関係があるのだろうか。このたび、ジョルィ市立博物館が中心となり、プロジェクト「
ブロニスワフとユゼフのピウスツキ兄弟 – 独立を目指したペンと剣」が実現した。このプロジェク
トおよび今回の出版の目標は、ユゼフ・ピウスツキの独立回復までの活動を紹介することはもちろ
ん、同様に特別な存在である兄ブロニスワフがどのような人物であったかを広く知らしめることに
ある。ブロニスワフ・ピウスツキの人生は、サハリンおよび蝦夷1／北海道地域のアイヌとともに過
ごした日々から生み出された驚くべき学問的業績が象徴している。
本事業は、特に教育を目的とした展示において、ポーランドの有名な兄弟を題材として、同国の独
立までの長く険しい道を辿っている。その一人は再興ポーランド共和国の立役者であり、もう一人
は研究者として世界に名を馳せた。本書は、この展示事業の一環で発行されている。2018年5月22
日には、ジョルィ市でのアイヌ歌謡の録音の際に、ポーランドで初めて建立されたブロニスワフ・ピ
ウスツキ像の除幕式が執り行われた。2018年の全国博物館夜間開放イベント中は、5月18日から
19日にかけて、『ブロニスワフ・ピウスツキから萱野茂の時代にかけてのアイヌの世界』と題した展
示が催された。また本事業では、日本美術技術博物館（マンガ館）と国際ブロニスワフ・ピウスツキ
シンポジウム『その没後百年と祖国独立百周年に向けて』を共催した。
上にあげた企画展では民族学に焦点を当て、アイヌの日々の暮らし、伝統および近代文明との接
触により徐々に変化していったその文化を紹介する。また、彼らの生活の社会的・歴史的な側面を
広く取り上げる予定である。企画展の目的はアイヌに関する知識を広め、ブロニスワフ・ピウスツキ
という人物、また彼の独立に向けた活動、学問的業績を多くの人に周知することである。時代が19
世紀から20世紀に変わった時期が企画の出発点となった。まさにその時期ブロニスワフは極東地
域での研究を始め、またアイヌの歴史にとっても、20世紀の後半にはアイヌ文化のルネサンス（ア
イヌデザインのコーナーで紹介する）と言われる重要な時代だった。このルネサンスはアイヌ出身
の活動家・政治家であった萱野茂によって始められ、その活動によりアイヌは日本において少数民
族として認められ、彼らの文化は尊重されることになった。
アイヌは18世紀まで本州北部、北海道、サハリン、千島列島、カムチャッカ半島南部2に居住してい
た先住民である[Majewicz 1991: 17]。日本列島の土着民に関する最初の言及は9世紀の中国の
文献に残されている。その文献には以下のように記されている。「日本の地は東の境界線に長大な
山脈があり、その向こうに毛むくじゃらの人々の国が広がっている」[Tylor 2010: 9]。体毛の濃い彼
らの見た目から、当時は人間の亜種とみなされていたようである。古代エジプトにおいてファラオ
の宮殿に娯楽目的で連れてこられたピグミーのように、アイヌも見世物として中華皇帝に献上され
ていた。彼の見た目とその習慣は多くの国で興味の的となった[Tylor 2010: 9]。当初は、このよう
に単なる好奇の対象でしかなかったが、その後学術研究の対象となっていった。20世紀初頭に北
海道を訪れたアメリカ人フレデリック・スタールはこう述べている。「アイヌは日本の先住民族であ
り、日本最南の九州にまで勢力を持っていたようだ。アイヌ語の名前は日本全国に残っており、“富
士山”という名称さえアイヌ語のように聞こえる。日本民族の祖先が南部から日本に入ってくるのに
伴い、アイヌ人はしぶしぶ北方へ移った」[1904: 75]。

1  蝦夷（えぞ） – 北海道の旧名。アイヌモシリ（アイヌの土地）の表記も見られる。
2  アイヌが居住していた地域はアイヌモシリ（アイヌの世界）と呼ばれる。

ルツィアン・ブハリク
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アイヌは狩猟採集生活を営み、日本人商人との交易も行っていた。社会秩序に反する行為は、チャ
ランケと呼ばれる原則を用いて共同体により裁かれた。「それぞれの集落は、戦争を含む統治およ
び祭事に責任を持つ長老によって統率されている」[Takakura 1966: 18]。アイヌ社会はコタンと
呼ばれる集落単位で個別化され、各コタンは独立した統治者を有しており、一人の長老が全アイヌ
の長というわけではなかった。北海道アイヌは中央集権的な長を置くことはなく、日本民族との戦
いなど、外部からの危険の際にのみ団結していた。彼らが用いたのは他言語と近縁関係のないア
イヌ語で、さらに19の方言があった[Internet 1]。20世紀初頭の文献では、アイヌは石器時代の人
間とされ、「みすぼらしい家の前で粘土の皿を捏ね、森の湿地帯や平原で、動物や植物の皮ででき
た服を着て、鉄ではなく鹿の角で作ったナイフで雑草を刈り取っていた」[Radliński 1901: 180]。
アイヌが居住していた地域は、北はロシア人、南は日本人に支配されていた。北海道に入植した日
本人の圧力で、二つの共同体の間に経済的・政治的軋轢が生じた3。入植者である北海道の松前
藩はアイヌを抑圧した。特別な税を課し、彼らの交易を制限した。「ワジニにおける商人・入植者と、
アイヌの部族間での緊張は、その後長く続く損失につながることになった。1660年代、アイヌの首
長シャクシャインは渡島半島の東、日高地方4のアイヌ部族の指導的地位を得た。1669年、彼は武
装した反乱集団の先頭に立って蜂起を起こした。松前藩がこの蜂起を鎮圧し、沿岸部の支配を取
り戻すまでに3年を要した」[Totman 2009: 285]。これは日本民族に対して起こされたアイヌによ
る武装蜂起の一部にすぎない。その後も多くの衝突があったが、アルフレド・マイェヴィチ教授が
指摘するように、アイヌは戦いには勝ったが、戦争では日本人に負けたのだ[1991: 30]。日本人と
の争いに敗れたアイヌには新しい君主のために重労働が課せられた。日本人からの圧力は常に
高まりつつあったものの、1850年頃までには「アイヌの生活への影響はほとんどなくなっていた」
[Majewicz 1983: 64]。実際、アイヌに関する問題が顕在化するのは19世紀の後半になってからで
ある。明治時代（1868-1912）に入ると、アイヌは屈服し、そこからアイヌの存在そのものに決定的な
変化がもたらされることとなった。明治新政府は、北海道を本州に吸収し、経済的に結びつける政
策を実行に移した。北海道は豊かな天然資源の源であると考えられていたからである。当時の政
策は、無差別の土地搾取としてアイヌの記憶に刻まれている。「森は見境なく伐採され、野生動物は
住む場所を失い、姿を消した。熊や鹿は鉄砲により絶滅寸前になった」[Kayano 2014: 177-178]。
北海道におけるアイヌ民族は19世紀から20世紀にかけて日本人に抑圧され、支配されていた
が、1945年以降、当時サハリンおよび千島列島を占領していたソヴィエト連邦により、これらの島
からほぼ完全に排除された。アイヌは、過去彼らの文化が日本人から強制された同化政策の結果
破壊されたことを忘れていない。彼らの多くが差別され、貧困化した。結果としてアイヌの文化は大
きく後退することになったが、それでも完全に消滅したわけではない。現代のアイヌは伝統的な生
活を送っているわけではないが、父祖の伝統に則って文化を保護しようと努力している。
18世紀には約8万人のアイヌがいた[Shelton 2005]が、1868年では北海道に約1万5千人、サハ
リンに約2千人、千島列島に100人ほどだったとされている[Howel 1997: 614]。F. スタールによる
と、「1874年の蝦夷には14万4千69人の人口があり、そのうちの1万6千人がアイヌだった。1899年
には全体で85万9千534人が暮らしており、アイヌはそのうちの1万7千人だった。この日本人の“
洪水”は主に入植者によるもので、アイヌの人々は小さな集落でこの“洪水”に不安を感じている」
[1904: 54]。2013年の各機関の調査では、北海道には現在自身をアイヌだと称する人々が1万3千
人居住している。しかし、アイヌと日本人との婚姻関係にある人など、その数倍の人々が自身をアイ
ヌだと認めていないと言われる。白老のアイヌ民族博物館の展示では、北海道には2万4千人、東
京にも2千700人ほどのアイヌが居住しているとされている。
アイヌ文化の保存およびアイヌに関する知識伝達の観点から言えば、19世紀おわりから20世紀
初頭にかけて行われた調査5が非常に重要な意味を持っており、なかでもブロニスワフ・ピウスツ
キの業績は際立っている。当時、アイヌは世間の大きな関心の的となっており、万国博覧会6でも
何度か紹介されていた。萱野茂も自身がルーツを持つアイヌのための活動を展開させた。ピウス
ツキ、萱野とも高等教育を受けたわけではないため、形式上は民族学者ではない。しかし、アイヌ

3  日本人の入植は南からはじまり、その土地はその後ワジニ（日本人の土地）と呼ばれた。文献では南北海道のアイヌの土地
に入植した日本人を指す言葉として用いられている。
4  北海道の南東部に位置する山脈。
5  当時、多くの研究者がアイヌの調査を行った。ロシアや日本の研究者はもちろんだが、アイヌ研究の第一人者はイギリス
人宣教師ジョン・バチェラーである[1901]。
6  1873年ウィーン、1900年パリ、1904年セントルイス。セントルイス万博に関連して、アイヌ文化を紹介する一般向けの本が
書かれるようになった[Starr 1904]。
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の文化や日常生活の実態を誰よりも知っていた彼らは、自身のルーツや家族の存在によって、い
わゆるキャリアの道を外れて研究に打ち込んだ。“鼻が利いた” – 並みの民族学者にはない彼ら
の貴重な能力はこのように説明することができるかもしれない。いわゆる“研究室づきの民族学
者”が理論に固執するあまり、現実と乖離しまうのはよくあることだ。日々の実践と理論を結びつけ
るためには、研究対象となっている文化に暮らす人々と交わることで、まさに鼻を利かせて感じ取
り、本物の人間関係、知識や友情を研究に盛り込む必要があった。萱野やピウスツキがまさにそう
であったように。
ブロニスワフ・ピウスツキ（1866-1918）は独立運動の士であった。1887年、独立運動組織「人民の
意志」のアレクサンドル3世暗殺計画に関わったが、この計画は失敗に終わった。この陰謀が発覚
したのち、死刑を宣告されたが、のちに15年のシベリア流刑に変更された。ロシア極東のサハリン
に送られたピウスツキはそこでアイヌ出身のチュサンマと二人の子供をもうけた。学問の世界で
は、民族学、博物館学、極東地域の先住民（ニブフ、オロッコ）、サハリン、北海道内のアイヌ研究、
ポーランドのポトハレ地方のグラル人研究で知られる。長年、ポーランド独立回復の父である弟ユ
ゼフ（1867-1935）の陰に隠れて取り上げられないことが多かった。しかし、ザコパネ、キェルツェ、
リトアニアのヴィリニュス、ベラルーシのミンスクで、ブロニスワフを扱った企画展が開催されてい
ることからも分かるように、近年より注目を集めているのはもっぱら兄ブロニスワフの方である。
サハリンに到着したブロニスワフは、アイヌの悲劇的な運命を目の当たりにし、なんらかの行動を
起こすことを決意する。学問研究と並行して、アイヌの生活向上、新式農業の導入などに取り組ん
だ。1909年、パリ民族学会においてブロニスワフは、サハリンの土着の民アイヌに関する論文を発
表し、最後にこう呼びかけた。「彼らは次々と生き絶え、消滅しつつあります。今この瞬間にも、侵略
者との接触により自身の個別性を失いつつあります…」[Zawistowicz 1930: 31]。自身でも研究を
行い、他の研究者の業績にも明るかったブロニスワフは、国外でポーランド人が行った膨大な研究
をよく理解していた。1912年、雑誌「アピール」にブロニスワフはこう記している。「非常に価値のあ
る生涯をかけた仕事が、私たちの社会にとって何の意味もなさないままに消えつつある…」。そうい
った思いを抱きながら、スタニスワフ・ヴィトキェヴィチに宛てた手紙では以下のような夢を語って
いる。「ポーランド人の学問的業績を収めた立派な博物館を作ろうではないか」。またブロニスワフ
は、はるか極東の民にかんする研究もまた重要な課題だと自負していた。「異質なものを知ること
は自身にとって必要なだけではなく、計り知れないほどに私たちの地平を開き、自身をより正確に
観察するための視点を与えてくれる7」[Kuczyński 2016: 165, 68, 166]。
萱野茂（1926-2006）は社会運動家で、最初にして唯一のアイヌ出身の国会議員であった。彼の
活動は20世紀におけるアイヌの歴史の転換点になった。彼の活動によりアイヌ文化は尊重され
るようになり、その功績はアイヌ文化のルネサンスともよばれるべきものである。1972年、萱野は
自身が生まれた平取二風谷にアイヌ文化博物館を開館した。またアイヌ語学校も15カ所作られ
た[Internet 2]。当初政府は日本語以外での学問は禁じられているとしてこの動きに反対してい
た。加えて、アイヌの人々自身が日本語は文明にアクセスできる言語と考えていたこともあり、アイ
ヌ語の消滅に拍車がかかった。アイヌ語学校の開校により、この消滅を止めるもしくは、少なくと
も進行を遅らせることができるようになった。1977年、萱野主導のもと、数十年ぶりに観光客向け
ではないイオマンテ8（ヒグマの魂を神々の世界に送る祭り）が行われた[Majewicz 1991: 234, 
153]。民族学への最大の貢献は、20世紀中頃のアイヌ文化に関する著作である[Kayano 2014]。
国会議員は1984年から98年まで務めた。任期中、委員会などにおいてアイヌ語で発言を行い、周
囲の議員を驚愕させたことでも名高い。A. マイェヴィチ教授が述べているように、彼は日本人のア
イヌに対する態度を変えさせたのである。1997年、アイヌ文化の保護・振興に関する法律（アイヌ
文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律）が可決された。
この法律の第1条には以下のように謳われている。「この法律は（中略）…アイヌの人々の民族とし
ての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与すること
を目的とする」。

7  この問題にかんして、ブロニスワフははっきりとした確信を持っており、異文化を自身の国の文化を知るための方法の一つ
として扱っていた。残念ながら、遠い国の“エキゾチック”な文化をそのように敬意を持って扱える人は少なく、蔑みの目を向け
る人 も々少なくない。20世紀中頃、デンマークの作家カレン・ブリクセンは自身の著作『アフリカ農場 – アウト・オブ・アフリカ』
の中でこう記している。「夜のアフリカでは他の場所よりも遠くまで見える」。この文学的なメタファーは、自国から遠く離れるこ
とで、物事がよりよく見え、現実を明敏に観察することができるようになることを示している。異文化は自文化を映す鏡であると
いうことができるだろう。
8  イオマンテにおけるヒグマを殺す方法（二本の丸太で首を挟む）は日本人によって残虐であるとされ、禁止されていた。
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今回の出版の目的はB. ピウスツキの業績およびアイヌ文化の普及である。冊子は二部構成で、一
部は研究者の論文が収録されており、二部にはジョルィ市立博物館にあるポーランド最初のアイヌ
コレクションが紹介されている。優秀な研究者の記憶に相応の敬意を表すため、冊子はピウスツキ
の妻チュサンマを讃える長屋のり子氏の詩から始まっている。前半ではピウスツキの業績に明るい
井上紘一教授、A. マイェヴィチ教授が彼の人生と学者としての活動を紹介している。ポーランドで
はまだ知られていないもう一人の主人公、アイヌ文化のルネサンスを指導した活動家の萱野茂に
ついては、彼の子であり、萱野茂二風谷アイヌ資料館の館長である萱野志朗氏および、ワルシャワ
在住でジャーナリスト、評論家でありポーランド・日本関係史研究家でもある松本照男氏に執筆を
お願いした。一風変わって興味深いのは、流刑者の島であったサハリンにおけるピウスツキの人類
学者としての側面を紹介した尾形芳秀氏の記事である。これはポーランド人のシベリア流刑をコン
テクストの中心に据えつつ、複雑なポーランド史に対する日本人の視点が描かれている。尾形氏は
サハリンで少年時代を過ごし、ポーランド流刑者の子孫とともに学校に通った。以後長らくそういっ
たポーランド人およびその子孫のその後について研究に取り組んできた。はしがきにおいて、筆者
はアイヌ文化における変化のプロセスを、伝統文化で用いられ、そして廃れていった民具の分析に
基づいて描写した。第二部には、ジョルィ市立博物館が所蔵するコレクション全体が収められてい
る。このコレクションには19世紀の中頃、つまり江戸末期から明治初期頃のものから、21世紀の0
年代に生み出された「アイヌデザイン」も含まれている。
井上教授とA. マイェヴィチ教授の論文は以前に発表されたものだが、最新の研究成果を踏まえて
改訂が加えられている。上に述べた国際会議は、ピウスツキの遺稿の豊富さ、それらがもたらすイ
ンスピレーションの証明の場となる。論文執筆者の方々が様々な形で私たちに語りかけてくれるこ
とだろう。編集作業の際、膨大な修正を行い、テキストの独自性を保つよう努力したつもりである。

本稿のポーランド語原文は、西尾地平 が日本語に翻訳した。 
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波蘭の志士ブロニラウ、ビルスドスキー氏なる人あり、郷里ウヰルナ市の中學校を卒へて聖彼得堡
の法科大學に入り修學中、露國革命派と意氣相投じ、資を擲て其擧を助け、遂に露國警察の探知
する所と爲りて捕はれたるは十九歳の時なりしが、樺太北部の寒村に流謫せられて、居ること十二
年、土人ギリヤク及びアイヌと交わりて能く其言語風俗に精通し、ギリヤク考を草して露國地學協
會記事に掲載されたり、後西伯利大陸に轉任するを許され、浦鹽斯德に移り地學協會博物舘管理
の任に當り、傍ら新聞事業に從事中、露國大學院設置の亜細亜研究會より樺太南部在住「アイヌ」
の實地調査を託され、樺太南部に渡りてアイヌの事情を調査研究すること三年有半、其間我が北海
道アイヌの事情をも調査せんとして、同道に渡航したること二囘、、日露開戰の危機に迫りて去りた
りしが、戰後より本邦に渡來し、東京に滯在すること五箇月、普く知名の人類学士に就きて研究を遂
け、去月二十四日を以て歸國の途に就きたり……1。

一八六六
　グレゴリウス暦十一月二日（ユリウス/旧露暦では十月二十一日）2、ロシア帝国ヴィルノ県にある
母の相続領地ズーウフ（現ザラヴァス）にて出生。ユゼフ・ピョトル・ピウスツキ（1833～1902）と、ビ
レーヴィチ家出身のマリア・ピウスツカ（1842～1884）の第三子で長男、ピウスツキ家の嫡嗣。両家
ともリトワニアでは由緒正しい貴族の家柄であった。

一八七五
　七月四日、「ズーワフ」の大火で屋敷がほぼ全焼。県都ヴィルノ（現リトワニア共和国首都ヴィルニ
ュス）へ一家を挙げて移住する。

一八七七
　九月、年子の弟ユゼフ（のちの再興ポーランド共和国初代元帥）とともに、ヴィルノ第一ギムナジ
ヤに入学。

一八六二
　春、次々弟のアダムを入れたピウスツキ三兄弟は、同世代の若者らと語らって自主教育サークル

「スプイニャ」を組織した。最初の非合法活動に従事する。

一八八三 
　六月一四日、六年次の学年末試験に失敗し、落第が宣告される。
　七月十日、新設されたヴィルノ第二ギムナジヤへの転校を強いられる。
　十一月四日、母マリアの手術が執行されて、深く落ち込む。 この頃、バニェヴィチ家の娘ゾフィア
に恋をする。初恋であった。

1 露國ビルスドスキー氏寄稿「樺太アイヌの狀態」(上）――『世界』二十六號所収、東京：京華日報社、明治三十九（一九〇
六）年六月十日発行――所載の「編者序」（57㌻）より抜粋引用した。「ブロニラウ、ビルスドスキー」はブロニスワフ・ピウスツ
キを指しており、同記事は彼のアイヌ関係処女作である。原文はロシア語。邦訳者は上田將であることが判明している。「編者
序」はあるいは訳者による「著者紹介」か。いずれにせよ、ピウスツキ本人が記したメモか口頭で述べた略歴を、上田が邦訳し
た文章であろう。一九〇六年六月には頗る正確なピウスツキの略歴が邦文で公表されていたわけである。但し、末尾の「去月
二十四日を以て歸國の途に就きたり」との記載だけは正確でない。ピウスツキが帰国の途に就いたのは、後述のように一九
〇六年八月三日である。
2 筆者はできるだけ一次資料に忠実に日付を特定するため、ロシアでの出来事（1866年11月2日～1903年6月4日および
1903年9月24日～1905年12月7日）はユリウス暦に、ロシア以外での出来事（1903年8月7日～1903年9月19日および1906年
9月1日～1918年5月29日）はグレゴリオ暦にしたがって記録している (編集より)。

ブロニスワフ・ピウスツキ年譜

井上紘一編
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一八八四
　三月三日、ゾフィア・バニェヴィチの許でピアノのレッスンを受ける。恋語らいの間、就寝中の母親
を騙すべく、妹の マリアがピアノを弾きつづけた。 春、双子の幼い末子（第十一、十二子）が風邪をこ
じらせて亡くなる。
　九月一日（露暦八月二十日）、母マリア・ピウスツキが永眠する。享年四十二才。
　
一八八五 
　四月末、ゾフィア・バニェヴィチは、母親の差し金でペテルブルクへ遣られ、鉄道関係事務所に就
職。
　八月三日、追試を経て七年次を無事修了するも、ヴィルノ第二ギムナジヤを退学。
　八月十九日、ゾフィアを追って帝都サンクト・ペテルブルクに到着。翌二十日には彼女と再会する
も、二人の仲は母親によって引き裂かれた。その後、傷心のブロフスワフを慰めたのが、母親ととも
に上京した年子のマリア・バニェヴィチであるが、その詳細は詳らかでない。
　八月二十七、ペテルブルク第五ギムナジヤの八年次編入学。

一八八六
　六月、同ギムナジヤ卒業。七月二十九日、サンクト・ペテルブルク帝国大学法学部入学手続きを済
ませる。
　十二月末、クリスマス休暇をヴィルノで過ごすため帰省する。ブロニスワフにとっては「最後の」帰
郷だった。

一八八七
　二月一日、休暇を終えてペテルブルクに戻る。
　三月三日、ペテルブルク市内で三月一日に起きたロシア皇帝アレクサンドル三世暗殺未遂事件
の容疑者として拘束され、ペトロパヴロフスク要塞の独房に収容される。
　四月十五～十九日、元老院に特設された法廷で審理が実施されて、ブロニスワフを含む全被告
15名に死刑宣告。
　四月二十三日、皇帝の特赦により、ブロニスワフは懲役十五年とサハリン流刑に減刑された。
　五月八日、レーニンの兄アレクサンドル・ウリヤノフら５名の死刑囚に対し、シュリッセルブルグ要
塞で絞首刑が執行された。
　五月二十七日、父ユゼフが遠くから見守る中で、ブロニスワフを乗せた護送列車はペテルブルグ
を出発、これが父子の「今生の別れ」となる。護送列車は、モスクワを経由して六月六日、オデッサに
到着した。
　六月九日、ロシア義勇艦隊社の「ニージニー・ノヴゴロド」号は、５２５名の既決囚を載せてオデッ
サ出港。
　八月三日、同号はスエズ運河、コロンボ、シンガポール、長崎を経由して、この日に北サハリン西海
岸のアレクサンド ロフスク哨所（現アレクサンドロフスク・サハリンスキー）に入港。
　八月九～十二日、ティモフスク管区ルィコフスコエ村（現キーロフスコエ）の監獄まで徒歩で護送
される。
　八月～十二月、懲役囚に科される通常作業に従事する。加えて、役人や入植囚の子弟の家庭教師
も務めだし、近在のギリヤーク（現ニヴフ）たちとの交流が始まる。

一八八九
　ティモフスク管区警察所事務部で勤務開始。

一八九一
　一月、ルィコフスコエ村を訪ねたリェフ・シュテンベルグと出会い、友情は終生維持された。これを
機にシュテルンベルグと協力してニヴフ研究を推進する。

一八九三
　七月、ルィコフスコエ測候所での勤務開始。

一八九六 
　五月十七日、父ユゼフの嘆願書が功を奏し、五月十四日付皇帝戴冠特赦令が適用されて、刑期の
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「３分の１」が削減される。父親は九二年四月、九四年十一月にも同様な嘆願書を提出したが徒労
に終わっていた3。
　七月～八月、コルサコフスク管区（日本統治下の「南樺太」にほぼ該当）へ派遣されて測候所の設
営に従事する。コルサコフスク哨所シヤンツィなどでアイヌの人たちと初めて出会う。

一八九七 
　二月二十七日、軽減された刑期の十年が満了し、強制労働から解放されて、ティモフスク管区ルィ
コフスコエ村に流刑入植囚として登録された。
　五月二十三日、ロシア帝室地理協会プリアムール支部傘下のアムール地方研究会（以下ではＯＩ
ＡＫと略記）4は、同研究会附設博物館5にブロニスワフを採用するべく、居住地のウラヂヴォストク
移転を求める嘆願書提出。しかし事態が紛糾して、中々結着しなかった。
　九月～十二月、アレクサンドロフスク哨所にて、サハリン島医務局主任Ｌ・Ｖ・ポドゥプスキー医師
の下で文書係を務める。勤務は翌九八年四月まで継続された。

一八九八 
　四月二十日、民族学関係処女作　「樺太ギリヤークの困窮と欲求」擱筆、論文は『ロシア帝室地理
協会プリアムール支部紀要』（４巻４分冊、一八九八年、ハバロフスク刊）に掲載された。
五月～八月、ルィコフスコエ村の測候所に勤務。夏には父ユゼフが再び嘆願書を提出して、息子の
ウラヂヴォストク移転への高配を求めた。
　十一月二十八日、プリアムール総督はブロニスワフのウラヂヴォストク居住を許可する。
　十一月～十二月、ＯＩＡＫ運営委員会はニヴフ民族資料の収集をブロニスワフに託し、２００（十一
月半ばに１４０、十二月末に60）ルーブリを送金した。

一八九九 
二月、ウラヂヴォストクにおける一年間の在住許可証が発給された（但し、警察の監視下に置か
れる）。
三月初旬（十二日頃）、ウラヂヴォストク到着、ＯＩＡＫ博物館の物品管理人（年俸６００ルーブリ）とし
て館内に住みこむ。
十月二十八日、パリ万博への極東地方関連出展品が、ロシア義勇艦隊社の「ヘルソン」号で艦出さ
れた。これはＰ・Ｐ・セミョノフ・ロシア帝室地理協会副総裁がＯＩＡＫ博物館に託した事業。出展コレ
クションの構築はブロニスワフが担当、自らが収集したサハリン・ニヴフ資料１５８点も含まれてい
た。十九〇〇年のパリ万博ではこの極東コレクション展示が高く評価されて、国際審査員賞の銀牌
がブロニスワフに授与される。

一九〇〇 
　この年、ブロニスワフはＯＩＡＫ博物館主事を務める。
　三月十七日、自らの年俸を半減して、減額分では館に必須の標本製作者を雇用するよう申し出る。

一九〇一 
　この年、ブロニスワフはＯＩＡＫ博物館の司書を務め、沿海州統計委員会とも雇用契約を結ぶ。委
員会書記のＮ・Ｖ・キリロフ医師に協力して、同委員会の活動にも積極的にかかわる。
　二月二十三日、Ｎ・Ａ・パリチェフスキーＯＩＡＫ運営委員会副議長と連署で作家チェーホフへ、「サハ
リン島と極東の旅」に関する著作の寄贈を求める書簡を送る。作家からは当該著作が寄贈された。
　三月十五日、ＯＩＡＫ準会員に選出される。
　五月十七日、ＯＩＡＫ博物館退職が承認される。ブロニスワフは衰弱した健康を養生すべく、より乾
燥したブラゴヴェシチェンスクへの転地を願い出て、博物館での有給勤務も辞退することを申し出
ていた。その背景には、パリチェフスキ―副議長との確執があった。
　夏、ニヴフ少年のインディンがサハリンからウラヂヴォストクに到着。ブロニスワフは、サハリンの
教え子で最も聡明だったインディンを勉学継続のため州部に呼び寄せることに成功する。
　八月二十七日、ＯＩＡＫ博物館は月俸50ルーブリでブロニスワフを臨時雇用する。

3 特赦されても爵位は回復されなかったため、のちにブロニスワフは農民として登録されていた(編集より)。
4 Общество Изучения Амурского Края (編集より)..
5 Императорское Русское Географическое Общество (編集より).
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　十月十八日、プリアムール総督からブラゴヴェシチェンスク居住が許可されたが、転地療養の着
手は急がなかった。この頃からサハリン出張をめぐって、ロシア帝室科学アカデミーから打診があっ
たからであろう。

一九〇二 
　二月十七日、科学アカデミー副総裁6がブロニスワフへ電報を送り、民族資料収集を目的とする南
サハリン出張を要請。
　四月二日、父ユゼフ・ピウスツキがペテルブルグで永眠。享年六十九才。
　五月五日、沿海州知事はサハリン島知事へ、「ピウスツキの行動に瑕疵はなく、州行政府に勤務し
ている」と報告。
　五月三十一日、プリアムール総督は、アカデミーの委嘱によるブロニスワフの南サハリン出張を
許可する。
　七月八日、東清（中東）鉄道会社の汽船「ゼーヤ」号でウラヂヴォストク港を出発、樺太島へ向か
った。
ブロニスワフに託された任務は、アイヌとオロツコ（現ウイルタ）の民族標本とフォークロア資料の
収集。彼はこのとき旅行許可証、１０００ルーブリの出張費、ＯＩＡＫ運営委員会から託された民族標本
購入の前金５０ルーブリ、そしてカメラと（恐らく）エディソン式畜音器も携えていた。また肺結核を発
病したインディン少年も、故郷の島で養生させるべく帯同していたであろう。
七月十一日、コルサコフ（大泊）に到着。十三日シヤンツィ村（落合、現ドリンスク）を訪ねる。
七月十六日～八月六日、西海岸のマウカ（眞岡、現ホルムスク）地区に滞在して、アイヌ資料の収集
や人口調査に従事し、蓄音器でアイヌの歌も収録する。
　八月六日、セミョノフ＝デンビー商会の漁船に便乗して函館へ向かう。マウカ・コルサコフ間の便
船が得られぬため、函館を経由してコルサコフへ戻ったもので、函館には３週間滞在した。その間は
Ｇ・Ｐ・デンビーの屋敷に逗留して、子息や森高夫妻（メリ夫人の弟伊助とその配偶者）の案内で市
民や近郊を見物する。但し、これは日露両国にとって非合法の「初来日」だった。
　八月三十日、函館よりコルサコフに帰着。
九月十日から十二日までの一日、コルサコフでＭ・Ｎ・リャプゥノフ・サハリン島武官知事と懇談。知
事はアイヌの人口調査を委嘱し、アイヌ子弟の識字学校へ支援金（１５０ルーブリ）を約束する。十三
日以降はオタサン（小田寒、現フィルソヴォ）、セラロコ（白浦、現ヴズモリエ）の両村を訪ね、熊祭り
に参加した（論文「樺太アイヌの熊祭りにて」参照）。
　十月八日、コルサコフに戻る。同日、リャプゥノフ知事の裁定でティモフスク管区在住農民身分に
編入される。シヤンツィ、マウカなどで発注してあった民族標本を梱包して、月末にオデッサへ向かう
ロシア義勇艦隊社の「ヤロスラヴリ」号へ引き渡し、ペテルブルグへ向けて送出。
　十一月半ばから２週間、タコエ村に滞在。その後二十三日までシヤンツィ、オタサンを歴訪し、それ
ぞれの村でアイヌ子弟のための識字学校開設に尽力する。両校はいずれも冬場に開設、前者では
十八才のインディン、後者では二十七才のタロンヂ（千徳太郎治）が教師を務めた。
　十一月二十四日～十二月十日、東海岸のルレ村（魯礼）を訪ねて聴取り調査に従事、「ハウキ（英
雄詞曲）」を初めて採録する。
　十二月十日、シヤンツィ村に戻る。
　十二月十四日、アイ（相濵）村に移動、アイ・コタンのバフンケ酋長（木村愛吉）のロシア式丸太小
屋に止宿して越冬。　バフンケ宅はブロニスワフの定泊となる。

一九〇三 
　年初、ペテルブルグのシュテルンベルグから電報受領。ブロニスワフの希望通り、南サハリン調査
の継続を認めるとの内容で、前年に創設された「中央・東アジア研究国際協議会ロシア委員会」7が
以降の調査金を提供することになった。
彼は同委員会の調査助成第一号として、一九〇三年度に７００ルーブリ、一九〇四年度は７５０ルー
ブリを受領する。一九〇五年度は１０００ルーブリと算定されたが、調査は六月に中継されたから半
額を受け取る――但し主著『アイヌの言語・フォークロア研究資料』では総額で「２２５英ポンド」を受
領した（VIII㌻」と記している。

6 Императорская Aкадемия Наук (編集より)..
7 Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии (編集より).
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　二月一日～十五日、アイ村にてアイヌ語学習。採録したアイヌ語テキストの逐語訳も試みる。「バフ
ンケ酋長の愛姪チュフサンマ（チュフサンマ）」との恋物語は、この頃に始まったであろう。
　二月十五日～三月一日、ルレ村にて昔話や「ハウキ」の翻訳に従事。
　二月二十八日、インディンの肺結核が重篤化して入院、シヤンツィでの授業は中継を余儀なくさ
れた。彼は四月初めにコルサコフの病院で息を引き取る。
　三月一日～四月二十三日、アイ村に腰を据えてアイヌ語学習などに励んだ。その際、チュフサンマ
はブロニスワフの最良のアイヌ語教師であったと推測される。
　四月二十四日、一九〇二／三年の冬にシヤンツィ、オタサンの両村で実施した識字学校の活動
報告を擱筆。この頃、前年十一～十二月のルレ村滞在までを記載する「ロシア委員会」宛「復命報
告１」（「一九〇二～一九〇三年の樺太アイヌへの旅の予報」）も執筆したと想定される。
　四月三十日～五月十六日、アイヌの丸木舟で東海岸伝いに南下し、オブサキ（負咲）オチョㇹポカ
　(落帆、現レスノエ)、トゥナイチャ（富内、現オホーツコエ）、アイルポ（愛郎、現スボヴォドナヤ）を歴
訪。トゥナイチャでは山邊安之助らから「ハウキ」や「オイナ（神謡）」を採録した。
　六月六日、北サハリン踏査のため多来加湾へ向かう便船を確保するべくコルサコフへ赴き、そこ
でＷ・シェロシェフスキの手紙に接する。五月五日（グレゴリウス暦で同十八日）付の手紙は「交通
丸が来函したら、あなたと一緒か、たとえ　あなた抜きでも直ちにピラトリ（平取）へ出立する」と追
記していた。四月半ば（グレゴリウス暦で五月初旬）に函館入りを果たしていたシェロシェフスキは、
遂に痺れを切らして、この最後通牒に及んだわけである。ロシア地理協会が派遣した北海道アイヌ
調査の顛末は、シェロシェフスキの旅行記「毛深い人たちの間で」（本書収録）を見られたい。ところ
でブロニスワフの方は、直ちに北サハリン行きを中止、便船の契約を解除してナイブチ（内淵、現ウ
スチ・ドリンカ）へ赴き、日本語通訳（千徳太郎治）を雇い入れたが、サハリン島知事が出国を許可せ
ず、２週間余り足止めを食らった。
　六月二十四日（二十日？ 8）、エディソン式蓄音器一式を携えたブロフスワフは、千徳太郎治を伴っ
てコルサコフを出港し、海路函館へ向かった。
七月八～十日頃（グレゴリウス暦 9）、ピウスツキ一行は函館港に到着したと推定される。かくて発足
したロシア地理協会調査団―シェロシェフスキ団長、ピウスツキ団員、千徳通訳―は、直ちに調査
計画を策定する。
　七月三十日、函館にはすでに「教週間」滞在しており、千徳と協力してアイヌ語テキストの露訳を
完成させて、今は弟姉との面会にサハリンへ赴いたシェロシェフスキの帰函を待機中、とシュテルン
ベルグへ報告している。シェロシェフスキは七月三十一日か八月一日に帰函したと推測される。
八月二日頃、ピウスツキは函館で路頭に迷うアイヌたちと遭遇する。和人に騙されて、大阪から辛う
じて函館までたどり着いた、白老のノムラ・シパンラム（野村芝蘭）ら一行であった。調査費から５円
を捻出して野村らの帰郷を支援した。これが機縁で、調査隊はまず白老村を訪ねることとなる。
　八月四日夜半、シェロシェフスキ、ピウスツキ、千徳の３名は「肥後丸」に乗船して室蘭港へ向かう。
　八月五日早朝、「肥後丸」が室蘭港に入港。一行は室蘭から鉄道で白老駅に至るも出迎えはなく、
線路北側の和人集落の小旅館に荷物を預けて、南側のアイヌ・コタンへ赴く。散策中の３名はシパ
ンラムの姉妹イシュウチ、妻ネンタシク、兄らと遭遇し、シパンラムの広壮な「チセ」に案内される。シ
パンラムは賓客に鮮魚を振る舞うべく出漁して不在だった。 シパンラムの兄（名前不詳）はその後、
彼らを海辺へ案内する。３名は夕刻に旅館へ戻って就寝。
　八月六日の朝、就寝中の彼らの部屋をシパンラムが訪ねて、アイヌ式挨拶「カラプテ」を交わし合
う。その後、アイヌ・コタンでの宿泊をめぐる交渉が展開されて、（白老郡各村戸長役場の）「各村戸
長」から了解を取り付けることを条件に、シパンラムが自宅への受入れを同意するや否や、当の各
村戸長（当時の各村戸長の名は佐伯茂治）が登場して「許可」を与えた。同日夕刻、調査団の３名は
シパンラム宅に転がり込んで食客となる。
　八月七日朝、シパンラムは即席の五右衛門風呂をしつらえさせて、客人に朝風呂を提供する。旅
の疲れと汚れを洗い落とした３名は、心機一転して、白老での調査研究に着手した。
　八月十二日正午前、白老コタンの野村芝蘭宅にさしかかった「青森の人」飯島桂と友人の生田
は、ピウスツキに呼び止められて、そのままチセ内へ連れ込まれる。飯島は、シェロシェフスキもピウ
スツキも「上着をぬぎ、日本の単衣を纏ひ、ポンチ絵の如き姿にて研究し居たり」（飯島「北海道紀行
其二」36㌻）と記している。早くも午後一時には、調査団の３名と日本人２名が連れ立って社台へ赴

8 ピウスツキの「復命報告５」はコルサコフ出発を「六月二十日」と明記するも、在コルサコフ日本領事館が発行した「蓄音機
等搬出許可書」の日付は「七月七日」（露暦「六月二十四日」）であった。本「年譜」では後者を採用する。
9 露暦では六月二十五～二十七日頃。以降、北海道滞在中はグレゴリウス暦を採用する。
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き、顕著に和風化された田村弥吉宅で休息する。彼らは夕刻に野村宅へ戻り、風呂をつかい、アイヌ
料理に舌鼓を打ったのち、ピウスツキの蓄音機から流れる「樺太アイヌの諺歌」に耳を傾けた（前掲
記事、36～37㌻）。この夜は、彼ら５名とシパンラム夫妻が大きなチセで雑魚寝した。
　以降八月末前後まで、調査団一行は白老に滞在する。シェロシェフスキの「毛深い人たちの間で」
は、白老とその周辺の風物やアイヌの生活をつぶさに記録するが、正確な日付を欠くため「年譜」へ
の収録は不可である。詳細は、本書に収録されている同旅行記の記載に譲りたい。
　八月末前後のある日の正午、平取を目指す調査団一行は、白老駅頭でアイヌらが見送る中、列車
で白老を発って早来駅へ向かった。早来では乗馬数頭と道案内を雇い、小さな旅籠に一泊する。
　翌日、日高地方の原生林を騎乗踏破し、鵡川で一泊。平取までの行程は白老から鵡川までが30㌔
、鵡川から平取まではさらに30㌔、併せて60㌔である。鵡川では、ジョン・バチェラーの布教で長老
派教会に帰依した「プロテスタントのアイヌたち」がバチェラー師の札幌からの指示で調査団を出
迎えた。
　翌々日、調査団一行は日高山麓の山道を走破して沙流川の河岸に達し、同日午後には平取（ピラ
トリ）コタンに到着した。
　村で唯一の旅籠に止宿する。九月初旬のことと推定される。シェロシェフスキの「毛深い人たちの
間で」における平取の件は白老に比して精彩を欠くが、一週間余りの滞在と想定されるからやむを
得まい。シェロシェフスキが記す波乱万丈は、とみに険悪化してゆく日露関係をもろに反映してい
た。調査団は、函館のロシア領事を介して伝えられた、在京ロシア大学使館の調査中止命令には抗
えなかった。とはいえ、ピウスツキが平取で遂行した調査は、短期間とはいえ頗る実り多いものだっ
た。のちに執筆する学術論文では、平取で聴取した情報にかなり言及していたからである。
　九月十日頃、調査団一行は騎乗で平取を後にして最寄りの鉄道駅――やはり早来であったと想
定される――に至り、一両日中には札幌に到着したであろう。
　九月十二日前後、シェロシェフスキ、ピウスツキ、千徳の３名は札幌入りを果たしたと推定される。
バチェラーの「珍客来る」（『ジョン・バチラー自敍傳』289㌻）によると、彼らは「二三日」札幌に滞在
し、ピウスツキはバチェラー宅に「少時く」宿泊したとある。一方、シェロシェフスキは「一昨日」――即
ち九月十五日（⁉）――、豊平館に投宿し、道廰に出頭」した（小樽新聞九月十七日付記事「波蘭人の
土人研究」）。札幌での彼らの動静は概して不明であるが、唯一知られるのは、シェロシェフスキが「
博物館」を訪ねたという事実である。恐らく札幌農学校の博物館であろう。千徳が通訳としてこれに
同行したのは確実ながら、ピウスツキの参加は不詳である。
　九月十五日早朝(？)、調査団一行は、札幌駅のホームでバチェラーに見送られて札幌を後にした
(バチェラー「珍客来る」289㌻)。室蘭到着後、ピウスツキ（と千徳？）は、そのまま連絡船に搭乗して
同日中に函館に至るが、シェロシェフスキの函館帰着は九月十七日だった。別行動の経緯は不明
である。
　九月十九日、ロシア地理協会調査団が函館で解散し、ピウスツキと千徳は「半月ほど」（⁉）日本に
滞在したあとサハリンのコルサコフへ向かった。
　九月二十四日 10、ピウスツキと千徳がコルサコフに帰着。
　九月二十八日、アレクサンドロフスクのリャプゥノフ知事から同日付の私信が届く。知事は、コル
サコフスク管区のア　イヌ実態調査と、「異族人統治法」改正にかかわるサハリン案の起草を懇願し
ていた。ピウスツキは南サハリンでの民族資料収集に加えて、これらの２課題も請け負うこととなる。
　九月二十九日、アイ・コタンの定宿に戻る。
　九月下旬、ブロニスワフとチュフサンマは、バフンケ酋長の「取り計らひで [...] 全部落民が集ま
つて盛大な結婚式を擧げた」（樺太日日新聞一九三四年一月十日付記事「愛し夫よ何處？」、本書
ⅹⅹ㌻）11。
　十月十四日～十一月二十九日、コルサコフに長期滞在して、ナイブチに開設する識字学校のため
に資金や現物（学用品・図書）の寄付を募るフォン・ブンゲ知事代行からは支援金（２００ルーブリ）の
約束を取りつけた。なおこの頃、一九〇二年十二月までの調査報告として、「ロシア委員会」宛「復命
報告１」（「一九〇二～一九〇三年の樺太アイヌへの旅の予報」が擱筆されたと推定される。十月末、
ロシア義勇軍艦隊社の「ヤロスラヴリ」号にて、東海岸で買い付けた標本類を収録する蠟管、そして
右記の「復命報告１」が収められた）がサンクト・ペテルブルクへ向けて送り出された。
　十月二十九日、この年最後の日本船がコルサコフ港を出航したあと、コルサコフを発ってナイブ

10 グレゴリウス暦では十月七日。これ以降、露暦に復帰する。
11 但し、記事に「年」の記載はなく、編者の状況判断で同項を「一九〇三年」に編入する。
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チ村に到着。
　十二月二日、ナイブチに開設された寄宿制学校では、千徳太郎治が教師を務める傍らで、ピウス
ツキも教鞭を執った。 特に瞠目されるのは、アイヌ語をキリル文字で表記する形での作文指導であ
る。自然発生的に「アイヌ文語」が成立してゆく。 千徳らは一九〇六年に滞日中のピウスツキとの間
で、まさにこの「文語」を駆使して手紙を交換しあった。
　十二月十八～二十日、生徒たちを引率してアイ・コタンへ赴き、バフンケと共催の「狐送り」の儀式
に参加した。

一九〇四 
　一月二十一日、ロシア帝室地理協会は、学術研究への顕著な寄与に対してピウスツキに銀牌を
授与。特に評価されたのは、人類学民族学博物館のために収集した樺太アイヌ資料とその整理分
析、地理協会が派遣した北海道アイヌ調査への参加協力、ＯＩＡＫの博物館主事および書記としての
業績などである。
　一月二十九日（グレゴリウス暦二月十日）、日露戦争勃発。 ナイブチの寄宿制学校では、開戦の報
に怯えた父兄が先を争
ってわが子を引き取りだして、予定の三月末を待たずに閉校を迎えた。
　二月十二日、チュフサンマがピウスツキの長男木村助造を出産 12。
　三月三十一日～十一月十三日、戦時下にもかかわらず、前年六月に急遽中止したサハリン踏査を
敢行する。 犬橇で出発したピウスツキは東海岸を北上して、四月五日に最北端の村ナイェロ（内路、
現ガステロ）、翌六日にはタライカ（多来加）地方のチフメネスク哨所（敷香、限ポロナイスク）に至る。
　四月六日から六月十二日、タライカ地方に逗留してアイヌ、ウイルタ調査に従事（北サハリン踏査
の詳細は「復命報告３」「復命報告５」を見られたい。）
　六月二十五日～七月十七日（グレゴリウス暦七月八日～三十日）、弟のユゼフ・ピウスツキが来日
して東京に滞在する。
ユゼフは、日露戦争で捕虜となったロシア軍将兵からポーランド人を選抜して戦闘部隊を組織し、
満州戦線へ投入する案を以て外務省や参謀本部と掛け合うが、成就しなかった。
　六月十三日～十月七日、ブロニスワフの方はチフメネスク哨所からポロナイ川を舟で遡上した
のち、陸路でティミ川上流部へ至り、近在する河谷に立地するニヴフ集落（ウスコヴォ、ハリジヴォ、
スラヴォ、コムルヴォ、チルヴォ、プロヴォ、ウルンクルヴォ）を舟で巡回して、ニヴフ調査に従事した

（七月十三日～八月九日）。その前後にはティモフスク管区のロシア人村落オノール（六月二十四
日～七月八日、九月二～二十五日）や、刑期を勤めたルィコフスコエ村（八月十日～九月一日）にも
滞在する。当初はオノール村で越冬する心積もりだったが、予定を変更し、九月二十五日には同村
を去って帰途に就く。
　八月、一九〇三／四年の冬にナイブチで実施した識字学校の活動報告をルィコフスコエ村にて
擱筆。
　九月二十六～二十八日、ポロナイ川を下り始めるや猛烈な台風と遭遇、アブラモフカ村に避難
する。
　九月二十九日、増水したポロナイ川に漕ぎ出したところで、「水面に突き出た倒木の切り株に」舟
が激突して、あわや沈没という修羅場を体験する。
　十月七日、チフメネスク哨所を経てナイェロ村に到着。当初の予定では同村で熊祭りに参加し、ま
たナイブチから千徳も呼び寄せて、ナイェロのアイヌやチフメネスクのウイルタの子弟のために識
字学校を開設する筈だったが、戦時下の混乱でいずれも実現せず、４名の少年に対して識字教育
を試みた。同村には十一月一日まで留まる。
　十一月二～三日、古丹岸（現ゴリャンカ）泊、四日にヤンケナイ川付近の海岸で野宿、五～十日は
フヌップ（斑伸）、フレチシ（婦禮）、アカラ（赤浦）、モトマリ（元泊）泊。十一日にセラロコ（白浦）、十二
日はオタサン泊。
　十一月十日付で「復命報告３」を（恐らく元泊で）擱筆。、
　十一月十三日、妻子の待つアイ村に帰着。
　十一月十六日、コルサコフに赴く。これ以降は一九〇五年二月十日まで活動拠点を同地に移し
た。戦時下での人心の動揺、飢餓、物価高騰を目の当たりにしたピウスツキは、予定していた西海

12 子息木村和保氏の御教示によると、昭和三十八年九月十四日付で作成された戸籍謄本では、父上の生年月日が「明治三
十六年二月十二日」と記載されているとのこと、生年は一九〇三年である。 しかし、編者はそれを一年遅らせることを余儀なく
された。



95

岸調査を断念し、離島して大陸に戻ることを真剣に考え始める。
　十一月末、オタサン、セラロコを訪ねて熊祭りに参加する。
　十二月頃～翌年二月頃、戦時下で識字学校の開設が叶わぬため、希望者を対象に「訪問授業」を
実施。訪問教師を務めたのは千徳太郎治と、インディンの教え子である十八才のトゥイチポ。前者は
ルレ、ナイブチ、アイ、オタサン、セラロコの５村、後者は自分のシヤンツィ村をそれぞれ担当した。
　十二月二十日（グレゴリウス暦では一九〇五年一月一日）、旅順要塞が陥落。この事件がピウスツ
キに樺太島脱出の決意を固めさせたようである。

一九〇五
　一月二十七日～二月九日(？)、シヤンツィ、ナイブチ、アイ、オタサンを歴訪。
　二月十～二十三日、最後のコルサコフ滞在。離島を控えての残務整理――収集した民族標本の
発送と保全措置、採録したテキストの翻訳、統計データの収集、標本を製作したアイヌらとの決済な
ど――に奔走する。
　二月二十三～二十六日、ウラヂーミロフカ（豊原、現ユジノ・サハリンスク）に滞在。旅の携帯食料
を辛うじて確保することができた。
　三月一～五日、アイ村にて身辺整理。五日にアイを発ち、妻のチュフサンマ、息子の助造と離別
する。
　三月六日、オタサン村にて友人のシャマンが「別れの巫儀」を執行してくれた。
　三月十日、ピウスツキは七日にマグンコタン（馬群潭、現プガチョヴォ）に至り、犬橇の到来を待機
していたが、この日に北へ向けて出立。ナイェロ（十一日）を経由してチフメネスク哨所へと向かう。
　三月十二～二十三日、チフメネスク哨所に滞在。折しも感冒（インフリュエンツァ）が猖獗を極め
て、ピウスツキも罹患したため、出発に大幅な遅延が生じた。
　三月二十八日～四月十三日、オノール村に滞在。
　三月、リャプゥノフ知事に委嘱された「アイヌの生活整備と統治に関する規程草稿（トムスク手稿）
」をオノール村にて擱筆。
　四月十三日～五月十二日、ルィコフスコエ村に逗留。同村滞在中には「サハリン島の個別アイヌ村
落に関する若干の情報」、「アイヌ統治に関する規程草案」――リャプゥノフ知事に提出された改訂稿

（ウラヂヴォストク手稿）――を、この順序で擱筆したとピウスツキは記している。
　四月二十八日、一九〇四／五年の冬に実施した識字学校の活動報告をルィコフスコエ村にて
擱筆。
　四月三十日、一九〇四年八月十一日付特赦令にもとづき、首都を除く帝国全域の希望する場所に
居住も可なり、とのリャプゥノフ知事の裁定がピウスツキに通達された。念願のヴィルノ県（現リトワ
ニア共和国）への帰郷が可能となる。
　五月十二～三十日、デルビンスコエ村（現ティモフスク）に滞在。
　六月十一日、小型舟艇「ウラヂヴォストク」号でアレクサンドロフスク港を発ち、樺太島を脱出した。
　六月十二日、アムール河口のニコライェフスク（尼港）に到着し、十日ほど滞在する。ハバロフスク
へ赴く途上ではマリインスクに立ち寄り、アムール地方に在住するアイヌたちの消息を訊ねた。
　七月初旬、ハバロフスクに到着。
　七月十四日、中央・東アジア研究ロシア委員会のＷ・ラドロフ議長宛近況報告を擱筆（「復命報告
４」）。ハバロフスクで接した同委員会シュテルンベルグ書記からの手紙で、約束された「[欧州部]
ロシアまでの無料乗車券」は送付できぬと通告されて「悲嘆に暮れています」と訴えている。
　八月初め、３年ぶりにウラヂヴォストクに戻る。
　八月五日と十二日、「ピウスツキＯＩＡＫ準会員によるサハリン調査の成果討論会」と銘打つＯＩＡＫ
主催の連続講演会が実施される。プログラムは（１）異族人の許への旅、（２）サハリン異族人の歴史
的過去、（３）異族人をめぐる学術協会の課題を謳っていたものの、十八日に予定されていた第三回
討論会は、開会の１時間前に日露講和の知らせが届いて流会となる。
　八月二十三日（グレゴリウス暦九月五日）、日露間のポーツマス講和条約が締結される。
　九月中旬(？)、日本占領下の南サハリンを訪ねて、アイ村で家族（チュフサンマ、助造）と会う。家族
の引取り交渉は、バフンケ酋長の峻拒に遭って不首尾に終わる。家族との永久の「訣別」。
　十月初旬、神戸を訪ねてニコライ・ラッセル（スヂロフスキー）の事務所を手伝う。
　十一月五日、ハバロフスクの全市民集会で演説、「市民ビューロー」設立を提案して１００ルーブリ
を寄付。
　十一月の十日間、ＯＩＡＫの委嘱により、アムール流域のトロイツコエ村でナーナイの民族資料収
集に従事する。
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　十二月五日（グレゴリウス暦十二月十八日）、友人のＮ・Ｐ・マトヴェイェフ（詩人としての筆名ニコ
ライ・アムールスキー）、彼の十一歳の娘ゾーヤとともに、ウラヂヴォストクを出港して日本へ向かう。
この日以降、ピウスツキがロシアの地を踏むことはなかった。
　十二月七日（グレゴリウス暦十二月二十日）前後、ピウスツキら一行の乗船は、恐らく敦賀港か門
司港に入航して、脚部疾患治療のため入院するゾーヤを、ピウスツキも福岡医科大学病院まで送り
届けたと推測される。
　十二月八日、ピウスツキの長女木村（結婚後の姓は大谷）キヨ、アイ村で誕生。

一九〇六
　一月初め前後13、ピウスツキ上京。
　一月六日頃、報知新聞記者の取材を受ける（報知新聞一月七日付記事「浦鹽よりの二珍客」）。 記
事にはピウスツキが築地の「セントラルホテルに投宿」とある。 同記事は一月十日付の北海タイムス
と馬關毎日新聞にも、ほぼ同じタイトルで転載された。
　なお、７ヶ月半に及んだ日本滞在中の彼の動静は、澤田和彦作成の「ブロニスワフ・ピウスツキ日
本暦」が詳述しているので参照されたい。本「年譜」では重要事項を摘記するに留める。
　一月下旬～七月初旬、京橋区尾張町の箱館屋裏二階に居を定める。 ピウスツキが在京中に親し
く付き合ったのは二葉亭四迷（長谷川辰之助）、横山源之助、上田將、宮崎民蔵・寅蔵（㴞天）兄弟、
福田秀子、橘糸重らである。 坪井正五郎、鳥居龍蔵、關場不二彦（理堂）、小谷部全一郎、神保小虎、
村尾元長などアイヌ研究者、また黄興、宋教仁など民報社系の中国人革命家、そして亡命ロシア人
たちとも交流があった。 新聞に掲載された関連記事は「露國人類学者」（東京朝日新聞、二月八日
付）、「日本婦人の研究」（報知新聞、三月九日付）、「外人の日本婦人研究」（北海タイムス、三月二十
日付）など。
　三月十五日（露暦三月三日）、ロシア交通省官房がウラヂヴォストクのピウスツキ宛に、サンクト・
ペテルブルグまでの無料鉄道乗車券（一等車二席分）を送付する。２席目はチュフサンマ用だった
かも知れぬが、余りにも遅すぎた。
　六月十八日頃、本郷の中黒写真館で二葉亭と記念撮影を行う。
　六月、肉親がパリ経由の電信為替で、長崎の「ヴォーリャ」社気付として送金した５００～６００ル
ーブリ（帰国旅費）が到着する。 しかし長崎では受け取れず、結局、発信地のクラクフで受領するこ
ととなる。
　七月、東京を後にして長崎へ赴く。 長崎では稲佐の志賀親朋宅に居を定めた。
　七月十日、アイヌ関係処女作の「樺太アイヌの狀態」(上)が、上田將の翻訳で京華日報社の月刊誌

『世界』26号で公刊される。 これは、ピウスツキがルィコフスコエ村で擱筆した「樺太アイヌの経済
生活の概況」の縮約稿邦訳である。
　七月三十日、米国の大北汽船会社の「ダコタ」号に搭乗して長崎を離れる。
　八月一日、七月三十一日に神戸に寄港した「ダコタ」号が同日、横浜に入港する。
　八月三日、「ダコタ」号が横浜港を出航し、太平洋上を一路シアトルへ向かった。
　八月十日、ピウスツキの「樺太アイヌの狀態」（下）が『世界』27号に掲載された。
　八月十六日頃、「ダコタ」号がシアトルに入港。 以降は大陸横断鉄道で米国を東進、シカゴを経由
してニューヨークに到着。さらに大西洋を横断して欧州に至り、ロンドン、パリを経て、オーストリア
統治下のポーランド（ガリツィア）に到着する。
　十月二十一日頃、ポーランドの古都クラクフに着き、弟ユゼフの滞在する保養地ザコパネへと向
かう。十九年半ぶりの兄弟再会。
　十一月七日頃、クラクフに戻り、翌年の五月末までこの町に居を据える。
　十一月二十日（露暦十一月七日）、サハリン島知事は、一九〇五年十月二十一日付特赦令にもと
づき、ピウスツキに対する警察の監視と、首都での居住制限を解除し、また裁判で喪った諸権利も
復活させる、との裁定を通達する。 遅まきながらピウスツキ家の領地・資産の相続権が回復され、首
都にも住めるようになった。
　十一月二十一日、二葉亭四迷宛書簡に「すでにこちらで私に許嫁が用意されていて、たぶん結局
は結婚することになるでしょう……。 私は彼女と二十年も会っていませんけれど」と記した。 これは、
マリア・ジャルノフスカに関して確認できる最も早い言及である。 彼女は旧姓バニェヴィチ、ブロニス
ワフの初恋の相手（ゾフィア・バニェヴィチ）の年子の妹で、彼にとっては単なる幼馴染に過ぎなかっ

13 露暦では十二月中旬に当たる。 これ以降はグレゴリウス暦を採用し、必要の際は露暦も括弧内に併記する。
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た。 一八八六年の秋、姉のゾフィアとの仲を引き裂かれて落ち込むブロニスワフに同情するうちに、
二人は相愛の仲になった模様である。 マリアは一八八九年にペテルブルグで、かなり年上の資産家
ヤン・ジャルノフスキと結婚したが、この当時は、一人息子のヤンを夫の許に残して別居中であった。
　クリスマス週間、ヴィルノに在住する末妹ルドヴィカや叔母のステファニア・リプマンが、相次いで
ブロニスワフを訪ねる。 ルドヴィカは一九〇三年の秋、サハリンを訪ねることを計画するも、日露関
係の紛糾で断念していた。 積もる話に花が咲いたであろう。
　年末、ペテルブルグ在住の弟カジミェシュがマリア・ジャルノフスカの住所を、兄の求めに応えて
手紙で伝える。

一九〇七
　一月二十一日頃、ペテルブルグのジャルノフスカ宛に「懐旧」の文を記すも発送しなかったが、四
月十六日には第二信を執筆する。 いずれでも、彼女が一九〇三／四年のクリスマス週間に、サハリ
ンのブロニスワフへ電報を送った事実に言及しており、それへの返信との心算が窺える。 第二信で
は「夏にザコパネへ行きます。 [そこで]会うのはどうでしょうか。 いずれにせよ蒸し暑いピーテルを、
数週間は後にされるでしょうから」と記していた。
　五月十七日、マリア・ジャルノフスカがクラクフに到来する。 二十年ぶりの再会であった。
　六月初め～七月後半、ジャルノフスカとともに現チェコの保養地カールスバード（カルロヴィ・ヴァ
リ）で静養する。
　八月、カールスバードからクラクフへ戻り、ほどなくガリツィアの保養地ザコパネへ居を移す。その
後８ヶ月間、同地が拠点となる。ブロニスワフとマリアは当初、学生用ホステルに投宿するが、十一月
以降はクルプフキの食餌療養ペンション「ヴィラ・ヒュゲア」で愛の巣を営む。
　夏、ピウスツキ家の４兄弟がタトラ山中――ユゼフの山荘であろう――で家族会議を催す。出席し
たのは、ヴィルノから訪れていたヤンとその妻マリア、ユゼフとその妻マリア、ペテルブルグからのカ
ジミェシュ、そしてブロニスワフとその同棲者マリア。 奇しくも女性たちはすべて母親と同名だった。
　九月九日、二葉亭四迷宛書簡に「あなたにまずお伝えしたいニュースは、私の結婚です。 妻の写
真を送ります。妻は私の幼馴染です」と記した。
　十月二十二日、マリア・ジャルノフスカは５ヶ月の同棲生活を切り上げて、ザコパネを後にする。 彼
女はクラクフ、ワルシャワ、ヴィルノを経てペテルブルグに戻った。 ブロニスワフは、その直後から十
二月にかけて、心情を吐露する情熱的な手紙三十余通をマリア宛に執筆する。 そのうちの17通はヤ
ン・スタシェルが二〇〇三年に公刊しているが、十一月二十三～二十四日付の手紙では、フィンラン
ドを希望するマリアの意向にもかわらず、ルヴフで共同生活を開始する提案を伝えていた。
　この年、「樺太アイヌの経済生活の概況」と「サハリン島の個別アイヌ村落に関する若干の情報」
がウラヂヴォストクで公刊された（ともに『アムール地方研究会紀要』10号所収）。 前者は一九〇六
年の夏に東京で上梓された「樺太アイヌの狀態」のロシア語原典に当たる。

一九〇八
　一月後半、マリア・ジャルノフスカがザコパネに再来。彼らは「ヴィラ・ヒュゲア」に逗留する。
　三月頃、ブロニスワフとマリアは、ガリツィアの都市ルヴフ（現リヴィウ）へ転居する。一年余りに
及んだルヴフ期のブロニスワフは、マリアという伴侶を得て充実した至福の時を過ごしたであろう。
それは、以降の数年間にポーランド、ロシア、ドイツ、イギリス、フランス、スイス、アメリカの学術雑誌
に発表された夥しい数の論文からも覗える。マリアは声楽のレッスンに通って、生計を支えるべくプ
ロの歌手を目指した。しかし、彼女は発病して乳癌と診断される。

一九〇九
　春、マリア・ジャルノフスカは乳癌手術を受けるべく、ペテルブルグの「法律上の夫（ヤン・ジャルノ
フスキ）」の許に戻る。
　五月、マリアの手術が執刀された結果、乳癌はかなり重症で転移もあることが判明する。しかる
に、小康を得たマリアは、翌年の初めに再びブロニスワフの許へ走ることとなる。
　八月～一九一一年一月、ブロニスワフは18ヶ月間、ルヴフの有力紙「クリエル・ルヴォフスキ」の通
信員も兼ねて西欧諸国を遍歴した。その際は売却用にアイヌの工芸品や、フォークロア・テキストを
収録した蠟管も携えていた。
　十一月～翌年五月、パリに７ヶ月滞在する。大学区の周辺で転々と居を移しながら図書館通いを
続け、ソルボンヌ大学の聴講生でもあったらしい。マリー・キュリーなど、フランス在住のポーランド
知識人たちとも交際する。
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一九一〇
　二月、とんぼ返りでクラクフへ赴き、マリア・ジャルノフスカをパリに連れてくる。キュリー夫人が発
見したラジウム線を用いての放射線治療も試みられた。
　四月、病状が悪化して再手術が必至となるや、マリアは自らの意思でパリを離れた。パリに到来し
た「法律上の夫」が、彼女をペテルブルグに連れ戻したという情報もある。
六月初め～翌年一月、ロンドンに滞在する。 日英博覧会で「アイヌ村」を実演する沙流アイヌ（男女
各４名と子供たち）と会って、聴取り調査を試みることが目的だった。 博覧会の通行証を入手するま
でに７週間を要したものの初志は貫徹して、50篇以上の物語を採録する。 若干のアイヌ工芸品や
蠟管の売却にも成功したらしい。
　この年、「アイヌ」と題する辞典項目が、Ｆ・Ａ・ブロックハウス、Ｉ・Ａ・イェフロン共編『新百科辞典』

（第一巻、サンクト・ペテルブルグ刊）に収録される。

一九一一
　一月末、パリを経由してクラクフに戻る。
　五月十二日、マリア・ジャルノフスカがサンクト・ペテルブルグにて永眠。
　夏～翌年四月、ポトハレ地方の大地主ザモイスキ伯爵に招かれて、クゥジニツェの屋敷に滞在す
る。同伯爵と語らって、郷土誌研究会の設置計画をぶち上げることで元気を取り戻してゆく。
　七月十八～二十二日の一日、クラクフで開催された第十一回「ポーランド医師・博物学者大会」で

「ギリヤークにおけるハンセン病について」と題する報告を行う。
　十一月二十五日、ブロニスワフの発議で、郷土誌研究会はタトラ協会の民族学部門として発足す
る。彼はその議長に就任し、地元ポトハレ地方の郷土誌研究を組織する。剰え、収集品を収蔵・展示
する施設として、タトラ博物館新館の建設までも構想する。

一九一二
　五月～十二月、ブィストレにあるコルニウォヴィチ医師の持ち家に居を定める。それはクゥジニツ
ェとザコパネの中間に位置していた。三十年後には、まさにこの家の屋根裏部屋で、ピウスツキの
残した蠟管が発見されることになる。
　十月、博物館事情視察のためプラハへ向けて旅立ち、（恐らく）現スロヴァキアのマルティン、そし
て現チェコのヴィノフラディを訪ねた。
　十二月、ブロニスワフはクラクフとザコパネを駆け抜けて、スイスのヌシャテルへ向かった。その
前に、民族学部門の議長職辞任を唐突に申し出るも受け入れられず、彼は国外から送付する手紙
によってその職責を全うし続けることになる。
　この年、主著『アイヌの言語・フォークロア研究資料』（英文）がクラクフのポーランド人文科学アカ
デミーから上梓される。

一九一三
　一月三日～五月、ヌシャテル大学の聴講生。その間に論文「ギリヤークとアイヌにおけるハンセン
病」を擱筆する。
　五月初め～七月十日、パリに滞在。
　六月二十五日、タトラ協会宛に書簡を執筆するが、そこには「ギネット=ピウスツキ（Ginet-
Piłsudski）」という署名が初めて見出される。ギネット家はリトワニア大公家に連なる由緒ある家
柄で、ピウスツキ家の本家筋に当たる。 ブロニスワフはこの頃、己をリトワニアとポーランドの狭
間に立つ者、ないしは両者を統合する者と見做す境地に達したものと忖度される。遂にはGinet-
Piłsudzkiと古風に綴るに至る。
　七月十日～十月、ベルギーのブリュッセルに滞在、ソルヴェー研究所で仕事をする。
　八月三日、ザコパネではタトラ博物館新館の起工式典が挙行されるも、ブリュッセルに滞在中の
ブロニスワフは欠席した。
　十月、ザコパネ郊外のブィストレに戻り、民族学部門議長として、郷土誌研究の組織化と推進に
本腰を入れる。守備範囲は地元のポトハレからオラヴァ、スピシュ地方へと広がっていった。加えて、
彼はタトラ協会の幹部でもあり、また創刊が決定された『ポトハレ年報』の編集主幹も務めた。
　十一月末、論文「樺太島のオロッコへの一九〇四年の旅より」を擱筆。

一九一四
　三月、クラクフのポーランド人文科学アカデミーが民族学委員会を新設し、ブロニスワフはその書
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記に任命される。このポストは、同委員会で唯一の有給職員（年俸６００クローネ）だったとはいえ、彼
が７年間の欧州生活で手にした初めての定職・定収入だった。彼はザコパネもしばしば訪れて、『ポ
トハレ年報』創刊号の編集作業を完了させている。ゲラ刷りまでは目を通したものの、印刷された本
冊を目にする機会はなかった。『年報』創刊号は一九二一年にようやく刊行されて、巻頭にはシェロ
シェフスキの手になるブロニスワフの追悼文が掲げられている。
　六月末頃、ブリュッセルに滞在する。石川三四郎が｢十年前に日本にて懇親を結んだ｣「ピルスヅ
スキイ」と、同地で遭遇したと伝えるからである。ブロニスワフは一九〇六年二月二十五日、神田小
川町の「牛屋」で催された新紀元社の晩餐会に招かれたとき、石川と会っていたようである。
　八月五日、オーストリアがロシアに宣戦布告、第一次世界大戦が勃発する。
　十二月初め、ロシア軍のザコパネ進駐が現実味を帯びてきてウィーンへ逃れる。当地には翌年の
四月まで４ヶ月余り滞在する。
　ブロニスワフはロシア国籍者であるが、米国横断中にロシア旅券を紛失しており、再発給の手続
きを進めるも捗 し々い結果は得られなかった。加えて、ロシアに入国するとシベリア送りにされかね
ぬ、という牢乎たる信念を堅持していたとも伝えられる。したがって、ポーランド内を走る墺露国境の
越境は執拗に逡巡し、故郷のヴィルノはおろか、ワルシャワですら訪ねることがなかった。
　開戦後の欧州では概してポーランド人三会派（①ロシア統治下のワルシャワを拠点とする民族
主義志向の親露派、②ローザンヌに結集して保守主義を標榜するポーランド人亡命者らの親西欧
派、③ユゼフ・ピウスツキをリーダーとするポーランド社会党系の親墺派）が、それぞれの思惑で国
家や社会の再建を果たすべく鎬を削っていた。 戦時下のブロニスワフ・ピウスツキは、弟のユゼフ
と政治信条を共にするとはいえ、まったく不得手な政治に手を染めて、独自の政治的役割を果たす
ことになる。 それはいわば敵対する二者を仲介し、和解を模索し、統合を志向するという役回りであ
るが、彼が生涯を通して追求した役割でもあった。
　その嚆矢が、亡国ポーランドの実情を世に知らしむべく編集・公刊された『ポーランド百科事典』
にまつわる一件である。当時は同趣旨の百科事典編纂がウィーンのみならず、ワルシャワやローザ
ンヌでも別途に進行していたが、いずれも在米ポーランド人から寄せられる募金を当てにしていた
ため、３件の統合が焦眉の急となる。その纏め役としてブロニスワフに白羽の矢が立てられた。

一九一五
　三月三十一日、ウィーンでオーストリア旅券が発給された。
　四月、バンドゥルスキ14派（バンドゥルスキ・ウィーン司教の率いる親墺派）はブロニスワフを、同派
の百科編纂グループの正式代表としてローザンヌへ派遣した。彼は激烈な論戦が交わされる中で
公正な仲介役に徹して、数ヶ月後には統合を成し遂げる。『ポーランド百科事典』(仏文)は一九一九
～一九二〇年にスイスのフリブールとローザンヌで上梓された。
　この年、ロシア帝室地理協会の『ジヴァヤ・スタリナ』誌が、彼の白鳥の歌「樺太アイヌの熊祭りに
て」を遂に公刊する（同誌発刊23年度Ⅰ／Ⅱ分冊、サンクト・ペテルブルグ刊）。

一九一六
　この年の初頭、ローザンヌに設置された「ポーランド・リトワニア委員会」の議長に就任する。ポー
ランド国家再興におけるリトワニアの処遇が主要な議題だった。ブロニスワフは、自分と志を共にす
る旧リトワニア大公国復興主義者と、リトワニアの分離独立を主張する民族主義者との和解を求め
て奔走するも折合いをつけられず、結局、リトワニア人民族主義者らは委員会を後にした。彼はその
後もポーランド・リトワニア合同に拘りつづけて、死の直前まで、三国分割以前の両国の緊密な関係
を証する歴史文献集の編纂に携わっていた。
　その後の数ヶ月は中立国スイスで戦火を逃れて、己の担当する『百科事典』項目の執筆に専念す
る。かなり長期に及ぶラペルスヴィルのほかに、ローザンヌ、ヴェヴェイ、チューリヒ、ジュネーヴ、フ
リブールにも滞在したことが知られている。フリブールには『ポーランド百科事典』編集局があった。

一九一七
　二月、ローザンヌとジュネーヴで「シベリアにおけるポーランド人」と題する一連の講演を行う。こ
の講演稿は翌年、フランスのルピュイで印刷されて、販売益は全額が慈善事業に寄付された。
　六月、チューリヒのポーランド協会の協力を取りつけて、戦場となったガリツィアの子供たちをス

14 リヴィウ大司教区補佐司教ヴワディスワフ・バンドゥルスキ(1865-1932)(編集より).
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イスへ避難させる救援事業を立ち上げる。ブロニスワフはプラテル・ツィベルク伯爵（欧州の貴族で
は最高ランクに属する高名な慈善事業家）と連名で在米の著名な音楽家パデレフスキへ電報を送
って、米国での基金構築を要請した。ところがパデレフスキは、全米から寄せられた募金５万スイス・
フランを、ポーランド協会に断りなく、ピウスツキとツィベルクの連名銀行口座に振り込んでしまっ
た。この醜聞は「チューリヒ事件」と喧伝されて、協会幹部らはブロニスワフを強く非難し、剰え彼の
高潔さや愛国心を疑い、学術業績までも嘲笑の的にした。「チューリヒ事件」は彼の心を深く傷つけ
ることになる。
　八月十五日、「ポーランド国民委員会」がローザンヌに創設される。 連合国側は直ちに同委員会
を、ポーランド人の政治的願望に応える唯一の代表機関として承認する。 議長に就任にしたのは親
露派の保守政治家ロマン・ドモフスキで、ユゼフ・ピウスツキの政敵であった。 当時のユゼフはドイ
ツ軍に身柄を拘束されて、マグデブルグの監獄に収監されており、政治生命の危機に瀕していた。
国民委員会はこれを奇貨とみて、パリに設立した委員会代表部における常勤ポストをブロニスワフ
に提示する。後者はそれを受け入れた。
　十一月半ば、ブロニスワフはパリに到着し、同代表部の有給職員となって、公館内の一隅に居を
構えた。 彼が国民委員会から託された仕事は広報関係で、とりわけ編集者として多忙であった。 
また誰とでも話ができる才能が買われて、委員会外の重要人物との応対もしばしば任された。

一九一八
　春、ポーランド人将兵捕虜の多くが抑留されているルピュイを短期訪問する。同地ではポーランド
語隔週刊誌『イェニェツ・ポラク（虜囚のポーランド人）』が発行されており、同誌別冊として、彼の『シ
ベリアにおけるポーランド人』の印刷が進められていた。ルピュイから戻ると、ブロニスワフは同誌
の読者たちを対象とする新聞の発刊を具申する。
　四月二十七日、パデレフスキ宛に長い手紙を書き、「チューリヒ事件」における自らの関与を改め
て釈明している。
　五月三日、敵対する諸会派の和解を訴える覚書を擱筆し、多くの知友の間に自ら届けて回った。
これは、いわば彼の遺書であったろう。ブロニスワフの病状は目に見えて悪化し、寝室の空気が蒸
し暑くて重過ぎると訴えだす。友人らが田舎での静養を勧めると、同意したかのようにも見えた。さ
らには、委員会での己の政治的役割に対する疑念や、誰かが自分に毒を盛るか、謀殺するのでは
ないか、という恐怖を周囲に洩らすこともあった。
　五月十六日、友人らが手配してあった診察時間に医師を訪ねたブロニスワフは、放心状態で戻っ
てきた。
　五月十七日、早朝に起床して友人を訪ねるも不在だったため、「この世とおさらばすべく、注射し
てもらいにやって来た。私にかけられた二つの嫌疑は、そのいずれでも私は潔白だ……」との書置
きを残した。芸術橋（ポン・デザール）の守衛は午前十一時四十五分、橋の上で上着を脱いでセー
ヌ川へ抛るや、己の身もそこへ投じた男を目撃する。ブロニスワフはこのとき満五十一才五ヶ月半
であった。
　五月二十一日、午前八時十五分、ブロニスワフの遺体がミラボー橋（ポン・ミラボー）の袂で発見
される。
　五月二十九日、ノートルダム寺院で計画されていたブロニスワフ・ピウスツキの葬儀は急遽中止
されて、遺骸はパリ郊外モンモランシーのポーランド人墓地へ運ばれた。 埋葬儀式を執行したのは
地元の教区司祭だった。
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私は一九五八(昭和三十三)年四月、父・茂、母・れい子との間に三番目の子として生を受けた。小学
校三年生の時に私の家が新築され、兄と私の共同部屋そして姉の計二部屋が新たに用意された。
しかし、姉の部屋の一部分と押入にはアイヌ民族のエムシ　(儀式用の刀)、シントコ　(行器)、トゥ
キ　(高坏)、トマ　(ガマの茎で編まれた茣蓙)など様々な民具が収められていた。これらアイヌ民具
の収集主は父・萱野茂であった。子供心に《これらのアイヌ民具や道具を集めてどうするのであろう
か》と思ったものだった。が、 これらの資料をもとに一九七二(昭和四十七)年六月、二風谷アイヌ文
化資料館として結実され一般公開されることになった。
この館の初代館長は貝澤正氏、 副館長が萱野茂であった。父・萱野茂は一九五四(昭和二十九)年
頃から身銭を切って収集を始めている。父は《アイヌの民具はアイヌ民族自らが買い集めて、後世の
アイヌ民族にこれらの宝を受け継がせなくてはいけない》という考えのもとに集め始めたと言って
いる。当時の一部の人々による《萱野さんはお金を出してガラクタを買い集めている》という陰口も
あったと聞く。誰もアイヌ民具などに価値を認めていない時に、父・萱野茂の《将来的にはアイヌ民
族の宝になる》という先見の明には敬服させられる。
アイヌ民具の収集保存、古老からウエペケレ (昔話) やカムイユカㇻ (神謡) などの聞き取りを行い、
それらを録音テープへ記録したこと。かつてＳＴＶラジオが行っていた「イランカラㇷ゚テ」というアイヌ
語講座の講師を務めたり、更に自前で二風谷アイヌ語塾を開設しアイヌ語の伝承を図るとともにア
イヌ語教室の基礎を築くなど、損得を抜きにした地道な活動を父・萱野茂は行ってきた。
しかしながら私は、「燈台下暗し」のことわざのごとく、一番身近にいながら父の行ってきた様々な活
動に対する社会的意義を充分理解していたとは言い難い。例えば《アイヌ関係の仕事をするよりも、
何らかの会社を設立しお金儲けをした方がいいのではないか》と考えていた時期もあった。
一九八七(昭和六十二)年、私はカナダへ旅行した際、同国の先住民族であるクワクワカワク（クワギ
ュールス）と交流することによって価値観の転換をみた。すなわち、お金を儲けることよりも、もっと
重要なことがあることに気付かされた。この海外研修旅行団（主催：平取町教育委員会）の団長は
父・萱野茂が務めており、団員は平取町民がほとんどであったが、札幌市や旭川市に住んでいるひ
とたちも数人参加していた。当時、私は大学卒業後、そのまま東京で会社勤めをしていたが、父の誘
いを受け旅費は自前で妻と二人で参加させてもらった。
バンクーバー島の北側に位置する小さな島・アラート＝ベイという所に住んでいるクワクワカワクは、
日常会話では英語を使い、自分たちの独自の言葉であるクワクワカワク語は八十歳以上の人でな
ければ話せない、という状況であった。クワクワカワクの人たちが運営する「ウミスタカルチャーセン
ター」（博物館の機能を持つ建物）では、儀式の際に使用するお面やマント等が展示さてれおり、地
元の子どもたちを対象に週２回程度クワクワカワク語を教えている、ということであった。　この状
況を目の当たりにして、北海道に居住するアイヌ民族も日常会話は日本語であり、アイヌ語を話せ
る人はその当時で七十歳以上の一部の人たちだけであった。この時に、アイヌ民族自身が自分たち
の言葉を学ぶとともにアイヌ文化を受け継ぐ必要性を痛感した。この時初めて、長年にわたりアイヌ
文化の伝承保存に尽力してきた父・萱野茂の偉大さと「本当の価値」に気付かされた。
　これをきっかけに私は、二風谷アイヌ語教室の事務局として、「萱野茂二風谷アイヌ資料館」の副
館長・学芸員として、アイヌ語の伝承ならびにアイヌ民族の民具等の展示や解説を通じて来館者な
らびに修学旅行生へ「アイヌ民族への正しい理解」を得るべく頑張っている。　父・萱野茂は、息子
の私を外国へ連れ出すことによって、アイヌ語伝承の後継者あるいは同アイヌ資料館の担い手育
成に成功したと言えるだろう。
　「第三十二回北海道功労賞」受賞、誠におめでとうございます。

父・萱野茂の先見の明

萱野志郎(「萱野茂二風谷アイヌ資料館」副館長)
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1926年6月15日（大正15年） – 北海道平取町二風谷において、父貝沢清太郎と母ハツネの長男と
して、萱野茂誕生。アイヌ語を使用する祖母に育てられたため、母語はアイヌ語であり、日本
語は小学校で身につけた1。

1939年3月（昭和14年） – 平取二風谷の学校卒業後、林業の仕事を得る。
1952年（昭和27年） – 層雲峡2の土産物屋でアイヌの手工芸品と出会う。、木彫りのアイヌ民具を

保護していくことを決意。
1953年（昭和28年） – アイヌ民族の集落であるコタンから伝統具が離散、消滅していくことに危機

感を覚え、アイヌ民具の収集と民話の記録に着手。
1959年4月（昭和34年） – 彫刻家としての活動を開始。
1960年（昭和35年） – 金田一京助3の影響から、アイヌ語の記録を始める。知里真志保4ともこの頃

知り合う。
1961年4月（昭和36年）～1967年12月（昭和42年）–現在は登別温泉ケーブル株式会社が所有する

「ユーカラの里」5立ち上げ。自身の木彫りの民具も販売。
1965年11月（昭和40年）–「文化財保護の分野での貢献」により、北海道知事表彰を受ける。
1972年4月–執筆活動を開始。
1972年6月（昭和47年）～1981年3月（昭和56年）–アイヌ民族に対する工芸伝承を目的として、二

風谷アイヌ資料館を創設し、副館長を務める（館長は貝澤正）。
1975年4月（昭和50年）～1992年7月（昭和4年）–平取町議会議員に当選し、以後5期務める。
1975年11月（昭和50年） –菊池寛賞6を受賞。『おれの二風谷』出版。
1976年11月（昭和51年） –「教育分野での貢献」により、平取町長賞受賞。
1977年（昭和52年）–国立民族博物館に収蔵する民具の製作を依頼される。
1978年11月（昭和53年）–「文化奨励の功績」により北海道県知事賞を受賞。『アイヌの民具』（すず

さわ書店）を出版。
1981年4月（昭和56年）～1991年10月（平成3年）–二風谷アイヌ資料館の館長を務める。
1983年4月（昭和58年）–平取アイヌ文化保存会の会長に就任。
Marzec 1989年3月（平成元年）–「国際文化交流」の分野で北海道知事表彰を受ける。

1 婿入りして姓を萱野に改めた (編集より)。
2  層雲峡 – 北海道大雪山国立公園内にある、峡谷、滝および温泉で知られる風光明媚な地域（全ての脚注は訳者による
もの）。
3  金田一京助（1882-1971） – 日本の言語学者、詩人。日本語辞書の編集・出版を行い、アイヌの口承叙事詩であるユカラ

（ユーカラ）の日本語への翻訳を多数行った。
4  知里真志保（1909-1961） – アイヌ語を専門に研究した日本の言語学者。金田一京助に師事し、アイヌ語辞書およびアイ
ヌ語に関する論文を残した。
5  「ユーカラの里」 – 北海道登別クマ牧場内にある、アイヌコタンを再現した野外博物館。
6  菊池寛賞 – 文学雑誌「文藝春秋」における賞。菊池寛の提唱で1938年に創設され、46歳以上の作家が表彰対象とされ
ている。

萱野茂　来歴

萱野志朗
松本照男
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1989年（平成元年）–「文化」分野で吉川英治賞7を受賞。二風谷ダム建設に反対し、貝澤正とともに
行政訴訟を起こす（判決は1997年）。

1992年4月（平成4年） – 萱野茂二風谷アイヌ資料館の館長に就任。
1993年11月（平成5年） –「文化」分野で北海道知事表彰を受ける。
1994年8月（平成6年）–参議院8選挙に出馬・当選し、アイヌ民族最初の国会議員となる（任期終了

は1998年）。
1996年（平成8年） – 『萱野茂のアイヌ語辞典』（三省堂）を出版。
1997年3月（平成9年）–「地域文化」の分野で山本有三賞を受賞。
1998年11月（平成10年）–「文化」の分野で毎日出版文化賞9を受賞。
2000年7月（平成12年）–室蘭工業大学の客員教授に就任。
2000年10月（平成12年）–アイヌ民族の文化保護活動により、北海道社会貢献賞を受賞。
2000年11月（平成12年）–平取町名誉町民となる。
2000年11月（平成12年）–アイヌ文化の保護および発展活動により、北海道新聞賞を受賞。
2000年11月（平成12年）–日本博物館協会会長賞を受賞。
2001年（平成13年）–総合研究大学院大学より博士号を授与される。勲三等瑞宝章10受賞。
2002年（平成14年） –50年にわたって収集した民具1121点（そのうち202点がアイヌ資料館の所蔵

品）が「国家にとって重要な民族文化の財産」と認められる。
2003年（平成15年）–アイヌ文化の研究・振興活動により、アイヌ民族文化財団より表彰を受ける。
2006年5月6日（平成18年）–パーキンソン病による急性肺炎のため療養中の札幌市東区の病院で

逝去、享年79。

本稿は、『萱野茂の生涯』にもとづく（著者：萱野れい子、２００８年、東京）。

7  吉川英治賞 – 1967年に創設された「文化」「文学」「新人作家」のカテゴリーで行われる表彰。
8  参議院 – 242議席からなる日本の上院。（英：The House of Coucillors）
9  毎日出版文化賞 – 1947年に創設された文学・文化の分野における優れた出版物に対して贈られる賞。
10  勲三等瑞宝章 – 天皇の名で授与される勲章の一つ。現行の正式名称は瑞宝小綬章。
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ブロニスワフ・ピウスツキ（1866–1918）は、元帥ユゼフ・ピウスツキの1歳年上の兄である。彼は、
母マリア（旧姓ビレヴィチ）と、父ユゼフ・ヴィンツェンティの間に、12人兄弟の3番目、7人の男兄弟
の長男として生まれた。出生地は現在のリトアニアで、もともとギニアトヴィチと名乗っていたリト
アニア・シュラフタの家系だった。ギニアトヴィチ家はピウスディにあった地所からピウスツキとい
う苗字をつけた。彼が生まれたのはズウォヴォ（リトアニア名：ザラヴァス）村周辺にあり、マリアに
よって相続された荘園ズウフであった。そして、ロシア帝国ヴィルノ県ポウィエヴュルカ（パヴォヴェ
レ）村の、現在も残る緑色の小さな木造教会で洗礼を受けた。最寄りの“少々大きい”町は、シフィエ
ンチャヌィ地方の人口5千5百万ほどのポブロヂェであった（現在は5千人が居住するシュヴェンチ
ョニース地方ポブラデ）。シフィエンチャヌィおよび60キロほど離れたヴィルノも、兄弟たちの子供
時代にははるか遠い町であった。
民族的には、ブロニスワフは自身をリトアニア人、もしくはジュムチ1人（サモギティア人）と称し、こ
のアイデンティティをしばしば強調していた。苗字にこれを加えることもあり、1916年から“ブロニス
ワフ・ギネット＝ピウスツキ”として署名を行い、リトアニア人としての民族性を強調してきた。彼の
初期の著作も“我がリトアニアの愛国者たち”に捧げられている。しかし、彼は同時にポーランドへ
の深い愛情、慈しみ、献身と熱烈な愛国心を宣言しており、二つの民族への思いはいかなる場合も
矛盾しないと考えていた。彼のアイデンティティは専門家が“入れ子のアイデンティティ”と称するも
のであった。彼はリトアニア人であり、同時にポーランド人であったのだ。
実際、ピウスツキ家のルーツは、ジェマイティア（低地リトアニア）における、ピルスーダイやピルス
ーダス2といった地名に求めることができる。今日、ザラヴァスを訪れると、1937年に植えられたカ
シの木や、近年設置された石碑を見ることができるが、これらはどちらも元帥ユゼフの出生地を記
憶するためのものである。
ズウフから適当な距離には学校がなかったため、子供達には外国人（ドイツ人およびフランス人）
家庭教師がついて教育が行われた。“元帥ピウスツキの少年時代”という牧歌的なイメージは、ゾフ
ィア・ザヴィシャンカの『偉大な日の夜明け』などの数々の文学作品によって、ポーランド人の心に
染み付いている。ブロニスワフ（指小形はブロニシ）も時折登場する。「とにかく、彼はジウク（ユゼ
フの指小形）とほぼ同い年の兄弟だった。そのため、彼らが少年時代を共に過ごしたのは運命だ
った」。そして、いつものんびりとした時間が流れていたわけでもないようだ。「少年たちと未来の
元帥を乗せたボートが“雷”（Piorun, Perunas）と名付けられた“赤水”湖の真ん中で沈み始めた。
周囲は森に囲まれ、年上の男の子たちが岸から、やはり穴の空いたボートで助けに向かい、不幸
な少年たちを救った」。この物語では、ブロニスワフがしゃにむに叫んだことで助けがきたとされて
いる（少なくともヨーロッパの未来を変えたできごととして、[Kowalski 2002:44ff.]にも引用されて
いる）。ザヴィシャンカの物語は、ピウスツキの荘園が火事になった場面で終わっている。

1  （訳者注）各言語での本地域の呼び名は以下のとおり：ジェマイティア（リトアニア語）、ジュムチ（ポーランド語）、サモギテ
ィア（英語）
2  今日、これらの村および地所の所在地について混乱が生じている。地図によると、ピルスーダイは、スカウドヴィレの2、3
キロ西にあることになっているが、地図上の村にある道路標識には、ピルスーダスと記されている。2001年から翌年にかけ
ての地名語源の特定作業に用いた地図（Pietų Žemaitija 1:130000, Vilnius: Leidykla Briedis, 2001）には、二つのピルスーダ
イが存在していた。一つはスカウドヴィレの近くで、ピルスーダスであると判明した場所にあり、もう一つはかつてピルスーダ
イと呼ばれていた場所から7キロほどいったところにあり、ギルディシュケという町の近くにあった。二つ目のピルスーダイを
示す道路標識は皆無で、農家が3、4軒存在しているだけであった。どちらも現在はソヴィエト時代に導入された隣り合わな
い異なった行政区に属しているものの、かつてはどちらの地域も一つの荘園に属しており、人為的に行政区分が引かれたこ
とは明白である。

ブロニスワフ・ピウスツキとその遺産について
の一考察

アルフレド F. マイェヴィチ
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1875年7月の火事でズウフの荘園が荒廃すると、一家はヴィルノ（ヴィルニュス）に移り住み、アパ
ートを転 （々おそらく5箇所）とした。兄弟は男子校のヴィルノ第一ギムナジウムに入学したが、そこ
での教授言語はロシア語であった。非ロシア人の生徒に対する疑いと警戒に包まれた校内の雰囲
気が、あらゆる非ロシア的な要素の迫害と根絶を目的として作り上げられていた。授業外の私的
な会話においてもポーランド語の使用は禁止されていた。ポーランド人生徒に対するこうした迫害
は、1831年11月および1863年1月の反ロシア蜂起に対する、国をあげての報復であった。これらの
蜂起には多くの若者が参加した。そのため、ロシアは国内の各機関に対し、強硬な態度を取らせる
策を取り、敵対する民族には個人レベルでの敵対視を続けていた。したがって、ブロニスワフとユ
ゼフは自学サークル”Spójnia”「きずな」に身をおいていた。このサークルは、主にポーランド語で
書かれた本をワルシャワから取り寄せるためのものだったが、やがて彼ら自身の手書きパンフレッ
トを発行するようになる。もちろんこの行為は違法であったが、彼らは違法な集会を企画し、さらに
危険な公開抗議デモにまで参加するようになった。この環境の中で、「何かを頼まれたら、理由を尋
ねるな。援助を拒否するな」という姿勢が育まれた。おそらく、この態度や振る舞いが、“少しの不運”
と相まって、ブロニスワフの後世に決定的な影響を及ぼすことになった。
これは「きずな」メンバー四人の集合写真である。この写真は何度も公開されているが、たいてい
は個人の特定が誤ってなされている。写真には、右からブロニスワフ（ブロニシ）、ユゼフ（ジウク）
のピウスツキ兄弟、そして二人の学友が写っている。座っているのはヴァツワフ（ヴァチョ）・ブシュ、
その隣に立っているのがヴワディスワフ（ヴワディシ）・シュヴェングルベン3（のちにヴィルノで内
科医として、また博愛主義者として名声を博した）である。
ブロニスワフの運命を決める一つの要因となったのは、彼のあまりにナイーブな恋心であった。彼
がペテルブルクに法律を学ぶために旅立ったのは、彼の初恋の女性であるゾシャを追いかけるた
めの口実だったとされている。ゾシャはバニェヴィチ家の娘で、ズウフの荘園のほど近くに住んで
いた。この恋はクラクフの有名なアーキビスト、ヤン・スタシェルによって軽妙な言い回しで記録さ
れている。スタシェルは、後述するゾシャの姉マリアにあてたブロニスワフの手紙も自身の解釈で
紹介している。
1886年9月、ブロニスワフはサンクトペテルブルク大学の第一年次に入学したが、履修単位のリ
ストからは削除されていた。結局彼はローマ法と政治経済の講義に出席した。しかしながら、彼は
理想を追求し、学生団体の中に友を探すことをやめず、急進的な「ナロドヴォルツィ」（団体名“ナ
ロドナヤ・ヴォリャ”「人民の意志」から取られた名）によって組織される団体に加わった。この団体
は、1881年、皇帝アレクサンデル2世の治世に起きた「三月一日を再び」を標榜していた。実際、ブ
ロニスワフは、ナロドナヤ・ヴォリャの暗殺を目論む一部の“テロ分子”には関わっていなかった。結
局、暗殺計画は実行されなかったものの、1887年3月14日、ブロニスワフは「テロリストへの協力」
の罪で逮捕された。

ブロニスワフは、暗殺計画に関わったとして死刑を宣告された（ともに死刑を宣告された者として、
レーニンの兄アレクサンドル・ウリヤーノフがいた）。 彼自身の意見では、これは偶発的で様々な側
面を含んだ関与だったようだ。この極刑は15年のサハリン流刑に変更された。サハリンは極東の監
獄島で、ロシア支配下のポーランド領内では、その名を口にすることもはばかられるほどだった。ブ
ロニスワフは、モスクワ、オデサを経由し、その後海路でスエズ運河、アデン、シンガポール、香港、
長崎、ウラジオストクを通過した。彼の移送に使用されたのは囚人移送に特化したロシアの艦船「
ニジニ・ノヴゴロド」であった。ウリヤーノフを含む、極刑を宣告された5人が絞首刑になった。ハリ
コフ大学の学生だったユゼフ・ピウスツキは審理にかけられることはなく、ブロニスワフの家族で
あるから“念のため”という理由で5年間のシベリア流刑となった。彼はレナ川とキレンガ川の河口
が交わるキレンスクおよび、ブリヤート地方のトゥンカという村で合わせて5年（1888–92）を過ごし
た[裁判についてはSziłow 1927, Łukaszewicz 1981を参照のこと]。

1887年8月3日、アレクサンドロフスキー（現在はアレクサンドロフスク・サハリンスキー）港の桟橋
から、ブロニスワフは初めてサハリンの土を踏んだ。一週間後、彼は自身の監獄があるティモフス
ク地方ティム川渓谷のリコフスコイェ（現在、キロフスコイェ）村まで4日間徒歩で移動した。
最初の数ヶ月間、ブロニスワフは“監獄一般業務”と呼ばれる単純作業、監獄に併設されていた厩
舎での業務をこなし、その後大工や錠前師としてリコフスコイェのカザン聖母マリア教会や気象
観測施設の建設に携わり、最終的に気象学者としてそこで勤務した。後半二つの業務はともにオ

3  括弧内にあげた愛称はブロニスワフが残した日記（1882–85）にあるものである。
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デサ～サハリンの船旅をしたもう一人の政治犯と行っていたが、それは詩人、散文作家で哲学者の
イヴァン・ユヴァチョフだった。彼は卓越した詩人であるダニイル・ハルムスの父である。ユヴァチョ
フのサハリン紀行は「サハリンの八年」というタイトルでポーランド語に翻訳され、新聞“Dziennik 
Poznański”「ポズナン新聞」に連載された。また、1902年から翌年にかけては、増補版として単行本
が数巻に分けて出版されている。そして、ユヴァチョフの2巻本『サハリン日誌』がサハリンから世に
出たのは2014年のことである。ブロニスワフの名前は、どちらの本にもよく出てくる。『日誌』の場合
では、全800ページ中228ページで登場している。また、ユヴァチョフの詩のいくつかはピウスツキ
に捧げられたものである。
一部の“高等教育を受けた”囚人の一人としてピウスツキは、気象観測所での仕事の傍ら、警察署、
病院での事務などをこなしていた。また、シベリア流刑を取り仕切る官吏や自分の意志で移民して
きた人々の子弟の教育を行い、さらには古くから当地に住む民族の子供にも自身の学校で教育を
施した。ついには、皇帝に命じられ、サハリン軍管区司令官ミハイル N. リャプノフから資金を得て、
サハリンにおけるアイヌの人口調査を行うまでになっていた。2008年からアクセスが可能になっ
た、ブロニスワフのサハリン時代に焦点を当てたヴラディスラフ M. ラティシェフによる伝記を読み
解けば、ブロニスワフの活動と達成を詳細に知ることができる。

ブロニスワフの最初の印刷テキストは、奨学金申請のための「1895年および96年度リコフスコイ
ェ村の気象観測レポート」であり、“Sachalinskij kalendar”「サハリンカレンダー」にそれぞれ96
年、97年に掲載された。しかし、その内容はサハリン、北海道、アムール川下流域に住む少数民族の
言語、習俗、文化、人口などであった。どの民族も現在は存在しないか、急激な文化変容を経て消
滅の危機に瀕しているため、彼の業績は世界の学術研究の歴史において燦然と輝いている。この
レポートに記録された民族は、ニヴフ（当時はギリヤークとして知られていた）、ウィルタ（オロッコ
とも）、ウリチ（オルチャ、マングンとも）、ナナイ（当時はゴルディ）などのサハリン以北に居住する民
族、そして、北海道アイヌである。
土着の民族に対する彼の関心がどこから生じたものかを明らかにする資料として、1912年9月初
めにクラクフで出版された『アイヌの言語とフォークロアに関する研究資料』がある。270ページ
におよぶ客観的な観察を記し、その名声を普遍のものとしたこの著書でピウスツキ自身が語っ
ている。

「私が極東に滞在した丸18年以上の日々は、私が望んだものではなかった。私は常に故郷に戻り
たいと願っていたし、私が流刑民であり、最もかけがえのないすべてのものから切り離され、シベリ
アに縛り付けられてるという痛ましい気持ちを取り除こうと努力していた。それゆえ、私はサハリン
の地元民たちに自然と惹かれるようになった。彼らは自身の土地、古くからの居住地に真の愛情を
注いでおり、監獄島を作った人々から憎まれていた。全く違う文明の侵略に人々は戸惑った。そうし
た子供たちに接して、あらゆる権利を奪われ、人生最悪の数年の真っ只中にあった私も、いくらか
慈悲の気持ちと力が湧いてきた。（中略）私はいつでも、個人や民族の権利を侵害する憎むべき侵
略者の一部にだけはなるまいと努めてきた。さらに、異なる人種の人々と彼らの言葉で会話するこ
とに、私は大きな喜びを感じていた。（中略）ますます困難な生活を余儀なくされ、頭を悩ませてい
る罪なき土着の民たちの心に、いくらかの楽しみと未来への希望を与えることは私にとって喜ばし
いことだった。子供たちの心からの笑い声、優しい女性の瞳に光る涙、病床にある男性の感謝の微
笑み、賛同の雄叫び、喜びを友に伝えるため肩を軽く叩くこと…それらが私の運命の困難に対す
る慰めであった」[VI-VIIページ]。

以上を引用した著作は、その研究結果が“最終形態”であり、改良も反駁もできないと考えられる希
少な例である。ピウスツキの記録に疑問を投げかけることは不可能で、今後もサハリンアイヌの言
語と口承文学に関する一番信頼のおける情報源になるだろう。この研究の貴重で、優れている点
を以下に挙げる。
サハリンアイヌが固有の生活を営んでいた時代の記録であり、習慣、儀式、言語と口承民話全体が
フィールドワークに基づいて記されている。特に、口承民話は独特の古語を用いて若い世代に伝え
られるため、現在ではほとんど知られていない。
ピウスツキ自身が、アイヌ研究を出版する際、実験音声学の祖で方言学者のジャン＝ピエール・ル
スロに学び、1904年にライプツィヒで古典“Wortbildung und Wortbedeutung”を出版したヤギェ
ロン大学のヤン・ロズヴァドフスキ（1867-1935）ほか、最先端の言語学者のもとで執筆・編集作業
を行うことができた。ポーランドにおけるアカデミック英語のパイオニアであるヤギェロン大学の英
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語教師ミハウ＝セヴェリン・ジェヴィツキ（1851-1928年。イギリス生まれで母語は英語）から、記述
言語としての英語に関するアドバイスを受けた。
ピウスツキの「研究資料」に量的に匹敵するような試みはなされなかった。この試みが行われたの
は、サハリンアイヌが完全に文化変容プロセスを経て、民族としての言語や文化を失い、同化のた
めの努力をし、ロシア人と日本人という全能たる、無慈悲で一切の妥協を許さない侵略者（コンキ
スタドール）の間で消えていく前だった。もちろん、アハリンアイヌの言語についての記録は多く存
在しているが、それらはアイヌがそれを日常言語として使用しなくなってからの記録である。したが
って、それらは日本語に取って代わられてから数十年間使用されていない言語であって、一部の話
者における子供時代の記憶にすぎない。その大半が、民話、歌、祈りの言葉であった。1875年のミ
ハイル M. ドブロトヴォルスキーのアイヌ語ロシア語辞書に次ぐ、サハリンアイヌ語の辞書編纂に
携わった研究者[Otsuka et al. 2008]は、ピウスツキのアイヌ語辞書[CWBP 2, 309-872]を第一の
参考文献[S1]として使用している。
世界の言語状況に関する最近の研究で、6千5百から7千ほどある世界の言語のうち、約半数が重
大な危機に直面し、瀕死の状態にあるか、すでに消滅（話せる者はいるが、日常のコミュニケーショ
ンには用いられていない）しており、近い将来必ず消えていく運命にあることがわかっている。あら
ゆる言語やその文化は全人類にとってのかけがえのない遺産であり、その消滅は生態学的な悲劇
である。したがって、現代の言語学者は、そうした言語を少しでも（化石化した形でも）後世に残す
ための記録を行う義務がある。ブロニスワフ・ピウスツキはその先駆者の一人であり、彼の学問研
究の成果は永遠に残ることになった。
世界的な視点から見てもピウスツキの研究結果は、過去120年間の人文科学の分野における最も
重要な成果である。この成果はポーランドという国、精神そして魂から生まれたものである。
ブロニスワフが最初に援助を始めたのがサハリン北部およびアムール川下流域に居住していた
ニヴフ人である。彼らは民族学的にはモンゴロイドで、“古シベリア”語族に分類される。彼らの言語
は、古シベリア諸語の中でも系統関係がはっきりせず（おそらく同地域で最古の言語である）、また
様々な方言がある。ニヴフ語は現在、再活性化が試みられているが、依然として危機に瀕した言語
である。彼らへの興味は、人間としての思いやりや共感から生まれたものだった。“全く違う文明”が
島に襲来し、彼らはその島を“発見”し、土着の人々には理解不能な言葉で新しい“法”を制定した。
その“法”に基づき、土地、森、山、川、湖、さらには何世紀にも渡って氏族たちによって境界が決めら
れてきた海岸をも奪い取った。そしてそれらは得体の知れない“ツァーリ”や“皇帝”の独占的な財産
であるため、厳しい自然環境の中で生きる術である狩猟、漁猟、木材や食料の採集も厳しく禁じら
れた。もちろん、この新法では新たな食料、衣服、建材や暖房のための材料を提供することができ
なかった。こうしてある民族の滅亡が運命づけられたという推測はあながち間違っていない。しか
し、この惨めな魂が生き延びたとすれば、また生き延びたことは、ブロニスワフのような善きサマリ
ア人の助けによるものだという仮説もそれほど根拠のない話ではない。ブロニスワフは“自然の子
供たち”に魚の塩漬け、農地開拓、ジャガイモの生産、農耕用の牛、移動手段としての馬の飼育など
を教えた。馬は生活必需品や現金収入のために欠かせないものだった。他にも、病気や怪我の手
当てなどに関する知識を授けた。彼らも、ブロニスワフを“兄弟”と呼び、実際はほとんど所有物な
どなかったが、なんでも彼に分け与えようとすることでこの恩に報いた。ブロニスワフから受けた
恩を返さないことは、彼らにとっては考えられないことだった。ピウスツキもそのことをすぐに理解
し、自身の研究に役立てることにし、彼らの伝統、民話、歌、言語を書き留めた。テキストを読み解く
ため、また新たな友のことをより理解するために。
ブロニスワフの最初の“民族学”に関する刊行物は、学術論文でありながら、同時に彼の記憶が綴
られている。この学界および政界に向けた「サハリンのギリヤーク人の困窮」は、影響力のあるロシ
ア地理学会によって1898年ハバロフスクで発行された[CWBP 1, 105-141 and 691, 728]。

1891年、ブロニスワフは、彼より二年遅れてサハリンにやってきた流刑者と出会う。後に民族学者、
アカデミー会員として世界規模で知られるようになるレオ（レフ・ヤコヴレヴィチ）・シュテルンベル
クである。彼はこの出会いのために、リコフスコイェ村へやってきた。彼も少し前からニヴフ語に興
味を抱いていたのである。ピウスツキとシュテルンベルクどちらが先に研究を始めたかに関して、
文献により記録が少々異なっている。以前の記録では、シュテルンベルクの影響により、ピウスツキ
も言語や習俗に興味を持ち始めたとされているが、それより後の文献では、研究成果を反映して、
双方の研究者が同時並行的にこの分野に興味を持ち、それぞれ独立して研究を始めたとされる場
合が多い。さらに、ピウスツキが自身の研究内容をシュテルンベルクと共有するために、面会の場
を設けたともされている。ピウスツキのシュテルンベルクへの手紙[1996]では、ラティシェフは以下
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のように記している。「1891年1月、二人の若手研究者による面会が行われた。（中略）それは、ピウ
スツキにとっても、シュテルンベルクにとっても意味のあるものだった」[14–15ページ]。ニヴフの言
語と習俗の研究に関して、ピウスツキはあまり目立つことはなくとも重要な二本の論文を発表して
いる4。歌のテキストが収録されたもう一本の論文[CWBP 1, 143-82 and 691-701]は、ブロニス
ワフの死後、アルタイ研究者のヴワディスワフ・コトヴィツによって発行された（1936年）が、ニヴフ
言語ののみならず、有形無形の文化に関する貴重な情報は、その他の論文に収録されていること
もあって、ブロニスワフの存命中にかなりの量を発表することができた（民間療法に関する記事は
特に秀逸である）。数年後、彼の意思およびシュテルンベルクとの紳士協定によって、ブロニスワフ
はアイヌに専念し、シュテルンベルクはニヴフに専念することになった。ピウスツキは収集したすべ
てのテキスト、ニヴフに関する記録をシュテルンベルクに手渡した。1900年、シュテルンベルクが
最初に書き取ったニヴフ語テキスト（ロシア語の翻訳つき）および民族言語学的分析を行った論文
が刊行された。そして、1908年には、「ギリヤークの言語と口承文芸研究のための資料」第一巻の
一部が日の目を見ることになった。この中に、彼は「我が友B（ブロニスワフ）. O（オシポヴィチ）. ピ
ウスツキが、素晴らしい語り手から聞き取った四つの非常に興味深いヴァリアント5」を収めた。そ
して、「ピウスツキは、その他のテキストも私に譲ってくれた。このテキストは、今後の巻にも収録す
ることになる」[ibid., s. XXII]と述べたが、これは結局実現されなかった。なぜなら、シュテルンベル
クのニヴフおよびロシア極東地域のその他民族に関する研究結果は、[Szternberg 1933]に収録
されたからである。1990年代中頃、ニヴフ語のテキストが収められたピウスツキの400ページほど
ある分厚いフィールドノート、その他のテキストが書かれた9冊の学習帳、ロシア語訳のついた400
語のニヴフ語単語リストが見つかった。ピウスツキ自身は6千語収録のニヴフ語辞書を編纂し、そ
れもシュテルンベルクに手渡している。この文献は、シュテルンベルクの辞書に組み込まれること
もなく、それ自体が出版されることもなかったという。現在その文献の研究が進んでおり、一部の結
果および仮説が研究者の手に渡るようになっていきている。最終的な辞書は[CWBP 5]に収録さ
れ、2021年に刊行される予定である。ここで、1903年時点ですでにピウスツキ自身のコレクション
から、ニヴフ語のテキストに英語の翻訳を付して刊行[CWBP 1, 175-6 and 699]したチャールズ＝
ヘンリー・ハウズをあげておこう。ハウズは文化人類学者で探検家であり、1901年、ピウスツキと面
会し、オリジナルのテキストを直接入手した。このことは英語訳を作成するにあたり非常に重要な
ことであった。ハウズはピウスツキについて、「偉大で、真のギリヤークの友」[1903:263]であると
述べ、「ピウスツキ氏のようなギリヤークの友がもっといれば、（中略）彼らは絶滅を免れたかもしれ
ない」[ib., p. 229]と記している。

ブロニスワフが収集したのは民話のテキストだけではない。ギリヤークの物質文化を代表する民
具を収集した彼の民族学的コレクションのおかげで、ロシアはパリ万国博覧会（民具は会場で販
売された）でメダルを授与されている。同時期、アレクサンデル3世の死去に伴う1896年の恩赦に
より、彼の刑期は三分の一短縮された。こうして、アムール地方研究学会付属博物館6で働くための
許可を得ることが可能になり、1899年から1902年にかけて、技術者、修復管理者から司書として働
いた。博物館の創立110周年の記念刊行物にある“館長リスト”に記載されているように、博物館長
としても働いていた[Khramtsova 2000:22; cf also Sawada & Inoue 2010/1:462]。

ブロニスワフは、ウラジオストクでは、博物館、極東地理学会を中心に、学問的・知的な活動に積
極的に関わっていた。また、地元新聞社とも協力し、ロシア極東地域の様々な統計をまとめた定期
刊行物を初めて出版した。さらに、沿海地方およびロシア全土で知られる文化人とも交流を持った

（アントン・チェーホフなど）。
しかしながら、彼はウラジオストクでの滞在を心地よく感じていなかったようだ。彼の住居、同僚や
上司と話す共通言語、そういったものが彼の考えでは“現代的すぎた”のだ。とにかく、彼の場合に
は感情が最優先だった。ピウスツキは、ブラゴヴェシチェンスク近郊に農民として移り住むことを申
し出たほどだったが、帝国科学アカデミーは違う提案をした。それは、彼を正式な研究員として、必
要な装備を整えて再びサハリンのアイヌ、オロッコの調査をさせるというものだった。必要な装備と

4  ポーランド語で書かれた“Poetry of the Gilyaks”, Lud 17/2–3, 1911および、“The Gilyaks and Their Songs”, Folk-Lore (London) 
24/4, 477-9lである。
5  ティルグンドというジャンルに分類される民話で、アイヌが“ヴァギナ・デンタタ”「歯の生えた膣」を持つ女性に出会う物語で
ある[texts 17–20, 159–70ページ]。
6  現在は国立アルセーニェフ記念沿海州総合博物館。
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は、エジソン式蓄音機、湿板写真機を内蔵した映写機などの記録用機材、民具購入や情報提供者
への支払い用の現金などである。ブロニスワフはこの新たな任務を引き受け、またも目覚しい活躍
をするのである。1903年夏、ロシアでは有名な民族学者で、やはり政治犯であったヴァツワフ・シェ
ロシェフスキとともに、南北海道地域（白老および平取）でも調査を行った。シェロシェフスキは、ヤ
クートの専門家で、12年のヤクーティア滞在中にヤクートに関する基礎的な研究レポートを執筆し
た。日露戦争（1904-1905）の勃発直前、彼らは当局からスパイの嫌疑をかけられ、国を離れるよう
に命じられた。そのため、彼らの調査は予定より短期間で終わってしまったが、その調査結果は予
想を上回るものであり、北海道探検は文学史に残るものとなった。シェロシェフスキは才能ある作
家7であり、1926年、自身の経験をもとに作品を出版している。この作品は再版が重ねられ、英語、
日本語、ロシア語に翻訳された（参考文献を参照のこと）。

1905年秋、アムール地方研究学会は、ピウスツキに対し、アムール河畔に居住するツングース系
のウリチに関する資料を集めるための現地調査を命じた。ピウスツキとウリチとは、長年交流があ
り、サハリンをあちこち旅して回っていた。しかし、悪天候により、ウリチの居住地域に到達するのが
不可能になったため、ブロニスワフは、トロイツコイェ村から、同じくツングース系のナナイの物質
文化に関する資料を収集した。現在それらの資料がウラジオストクのアルセーニェフ博物館に収
められているほか、彼らの語彙が1050、なぞなぞが26書かれた紙片がクラクフで見つかっている。
サハリンでブロニスワフが収集したウリチの言語と習俗に関する資料は、1540語収録のウリチ語
辞書、124の固有名詞（人名、地名）、そして様々なテキストである。ピウスツキが収集したツングー
ス諸言語に関する資料で最も豊富なのは、ウィルタ（オロッコ）語に関するものである。その中には
以下のものが含まれている。3千語が収録された辞書、比較的長い寓話（1）、歌（4）、伝統（1）、超自
然的な力に関する解釈（6）、記述（血液疾患に関するもの、怠け者に関するもの）、祈り（3）、なぞな
ぞ（16）、例文集（26）のテキストである。ツングース諸言語についてのすべての記録は2011年に出
版された『ピウスツキ全集』に1414ページの独立した巻として収録されている[CWBP 4]。学会を
賑わせたのは、「1904年オロッコ現地調査レポート」と名付けられたピウスツキの間違いなく最初
の民族学的レポートが、トムスクの国立極東アーカイブで発見され（現在はウラジオストクに移され
ている）、1989年に出版されたことである。ピウスツキ自身は第2巻を執筆しなかったようである。こ
の業績は先駆的であり、オロッコの人々の日常生活や、霊性に関する記述にまじって、問題の言語
の初期中の初期の記録がなされている。その先駆性や人文科学の発展度合い（例えば、現代の言
語学はまだ誕生していない）から生じた明らかな間違いはあるものの、その分野の専門家から高く
評価されている。『全集』出版を後押ししたのも彼らである。

しかしながら、ピウスツキの最も重要なコレクションおよび著作は、アイヌに関するものだった。こ
の“不可思議な非モンゴロイドの民”は例外的な毛深さ、青い瞳で知られており、学者ではなく、面
白半分で書き立てるメディアの注目を集めた。彼らがアイヌに求めたトピックは、“発見”、“我 と々南
西ロシアの辺境部族との類似性”、“極東 – インド・ゲルマン系の民族の開拓地”、“シュメールの血
縁”、“失われたイスラエルの民の生き残り”などであった。そして、この系統不明の言語の近縁の言
語を何とかして見つけようと、ありとあらゆる言語との類似性が論じられた。ピウスツキもポーラン
ド文学界では“その中の一人”として、“アイヌの王”などと呼ばれた。彼のアイヌ語能力もまた素晴
らしかった。アイヌのコミュニケーションでは最も重要とされる演説は、重要な儀式では必ず行わ
れたが、彼はそこでもサハリン、北海道を問わず情熱や興奮を巻き起こした。彼はアイヌの家族を
設けてもいる。アイヌの伝統に則って結婚したチュサンマ（1936年没）との間には二子をもうけた。
息子の助造（1904-1971）および娘のキヨ（1905-1984。ブロニスワフ自身は、キヨを一目見ること
は叶わなかった）である。キヨには、ナミコ（1931年生）とヒトミ（1936年生）という二人の娘が生ま
れた。一方の助造には、カズヤス（1955年生）という息子がいた。この1510年代から続くピウスツキ
家の最後の男系子孫であるカズヤスは、娘のカナコ（1986年生。マイコとミクコという姉妹がいる。
それぞれ1988年、1991年生）とともに、ポーランドで行われた「第三回ブロニスワフ・ピウスツキ国
際会議」にゲストとして招待された。
ブロニスワフの不本意なサハリン滞在から生まれた学問的業績は極めて大きいものだった。「中央
および東アジアにおける歴史・考古学・言語学・民族学委員会紀要」（1907年発行）に収められて
いる、1903年から05年にかけて、彼の雇用者および後援者に向けて書かれた研究レポートにおい

7  ポーランド独立後は、ポーランド文学アカデミーの代表を長く務めた。
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て、彼は自身の現地調査の内容をまとめている。その内容は、日ごとにおこった出来事、発見、活動
および重要な出来事（例えば祭りやシャーマンの儀式、発話録音）の記録である。彼のサハリン探
検は、東清鉄道が所有する蒸気船ゼヤ号に乗り込んだ1902年8月8日に始まり、1905年6月12日ま
で続いた。彼は「運良く（アムール沿岸の）ニコライェフスクに上陸し、大陸に一歩を刻んだ」。このレ
ポートにはピウスツキのサハリン旅行の地図も、詳細なコメントとともに収められている。彼は「タ
ランタというバネ無しの馬車、荷車、馬が引くソリで2475ベルスタ、馬に乗って90ベルスタ、海上を
船で470ベルスタ、河川や湖を530ベルスタ、冬には犬ゾリやトナカイの引くソリで750ベルスタ、徒
歩で350ベルスタを進んだ」[CWBP 1, 217]。1ベルスタが1066.78m、さらに今日もこの島には道ら
しい道がないことを考えると、三年かかったとはいえ、合計4966kmを制覇したのは、これほどの詳
細な記録がなければにわかには信じがたい。ピウスツキはこの数値に「マウカ（当時、島の西海岸
にアイヌの広大な居住地があった。現在はホルムスクの港町になっている）までの航海、函館を経
由したコルサコフスクへの帰路、サハリンまでの帰路は含まれていない」ことを強調している[ib.]。

無形の遺産に関して、ピウスツキがサハリンを去る際（1905年6月11日）、ピウスツキの推計と供述
[ib.]によると、彼自身、および第三者が所有していた研究データは以下のとおりである。

アイヌに関する民族学的研究ノート   1880ページ
ニヴフに関する民族学的研究ノート  320ページ
オロッコに関する民族学的研究ノート  180ページ
アムール川流域の民族学的研究ノート  400ページ
アイヌ語のテキスト（一部未翻訳）   870ページ
ニヴフ語のテキスト    285ページ
オロッコ語のテキスト    13ページ
アイヌ語の語彙     1万語以上
ニヴフ語の語彙     1万語弱
オロッコ語およびウリチ語の語彙   約2千語
写真      約300点
アイヌ民謡および寓話を録音した蝋管  30本

上にあげた内容であるが、少なく見積もられている点をいくつかあげることができる。ナナイ語に
関する記録が含まれていない点、そして最終行にあげられた蝋管“30本”という点についてである。
ピウスツキがサハリンで作成し、1906年末に、ポーランドにもそのまま持ち帰ったであろう蝋管は
80本程度あったと考えられる。1975年、ポーランドで調査が行われた際には、品質の劣化した76本
の蝋管が確認されている。1953年には、83本が存在していたとされ、2本は砕けており、14本は表
面に亀裂が入っていた[Kaczmarek 1953:23; Bańczerowski 1964:94]。一方、シェロシェフスキは
100本の蝋管の存在を報告している[1914-1921:XVI]。そのうちの67本が検査と復元作業が1982
年から86年にかけて北海道大学で行われ[Asakura & Ifukube 1986]、その結果は[Katō & Kotani 
1987:145-271, Ogonowska 1993]および[CWBP 3:517, 575-645, 773-91]に収録されている。こ
れらのほかに、伝えられるところでは“ピウスツキの説明が入ったアイヌとニヴフの歌と民話”を収
録した蝋管35本がソ連社会科学アカデミー[Swienko 1973:111]に保管されていたようだ8。1904
年に「ピウスツキ氏より（ロシアの）委員会（中央および東アジアにおける歴史・考古学・言語学・
民族学委員会）に送られた音声記録」である可能性もある。“委員会事務局に送られた手紙に基づ
く、B. O. ピウスツキに関する情報”および3本の蝋管は、2000年3月、大英図書館録音アーカイヴ

（故チャールズ＝サミュエル・マイヤーズのアーカイヴ内にあった）のタチアナ・ルーンにより、疑い
なくピウスツキのコレクションの一部であることが特定された[Roon 2001]。リストにあげられたそ
の他のデータについては概ね正しいと考えられる。
1912年の『研究資料』の序文で、ピウスツキは“27本のウチャシコマ（物語）”を発表し、と“近い将来
発表する予定である350編のアイヌテキスト”を保有していると述べている。理論的には、この合計
377編のテキストは、上にあげたサハリンを去る際の文献リストの870ページおよび、1910年にロン
ドンで開催された日英博覧会[CWBP 2, 16]中に、日本人に連れてこられたアイヌの情報提供者に

8  残念ながら、ICRAPプロジェクトはこれらを入手することができていない（以下のp. を参照のこと）。ソヴィエト側は“そのよう
なものは存在しない”と主張していた。
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よる録音テキストの合計に等しいはずである。しかし、近年になっても、ピウスツキがアイヌ語のテ
キストをいくつ収集したかは判然とせず、未刊のテキストが公開されるごとに、その推定はますます
困難になっている。
1984年ごろ、私たちの関心は、フィラデルフィアのアメリカ哲学協会に保管されているピウスツキ
がフランツ・ボアズに宛てた手紙に向けられていた。私たちはアラスカ大学付属アラスカ先住民言
語研究所のマイケル・クラウズによって情報を得た。井上紘一は、これらの手紙のコピーおよびマイ
クロフィルムに注目し、1909年当時のピウスツキとボアズの関係性についての注釈を加え、その内
容を発表した[Inoue 1999:115-31]。1997年11月、井上はその文通全体を調査する機会を得た。さ
らに、「非常に幸運なことに、ピウスツキ自身が作成したアイヌに関する資料リストに出会うことが
できた」[Inoue ibid., 115]。この「アイヌ・フォークロアコレクション」と名付けられた資料（1907年
12月19日付の書簡に鉛筆書きで付されていた）は、井上によって公開され、オリジナルは[CWBP 
3, 261-3]に収録されることになった。
この資料によれば、ピウスツキのアイヌ語テキストは、1910年の日英博覧会での拡充前にも、452
編がコレクションされ、ピウスツキ自身がジャンル分けを行っていた。それによると、ウチャシコマ

（上記参照）71編、トゥイタ（おとぎ話）142編、オイナ（伝説）40編、熊を殺す際の口上2編、祈りの
言葉が最低13編であった（ウチャシコマ、トゥイタ、オイナ、ヤイカテカラ（歌）、なぞなぞ[CWBP 3, 
263参照]とは、独立したジャンルである“北海道アイヌのその他8編のテキスト”が何を意味してい
るかは未だに不明である）。ピウスツキはサハリン、北海道からそれぞれ60のなぞなぞを収集して
いる。なぞなぞはたいてい非常に短いテキストであることから、これらの数字がテキストの合計か
ら抜き出され、混合したとすれば、350と452という差異の説明がつくかもしれない。さらに、今回の
2つのケースにおける“60”という数字（“350”も同様）は“約60”（“約350”）という意味だったかもし
れない。クラクフで復元されたピウスツキの手書原稿（祈りのテキスト）がちょうど50だったという
事実がなければだが。
先に列挙したリストが、ピウスツキがサハリンから持ち帰ったもののほぼ全てだと考えられる。しか
しながら、彼がサハリンから送った郵便物も考えに入れる必要がある。多くの手紙、学術論文の形
でまとめられた現地調査レポート、そして何よりも本稿で扱っている民族学的コレクションである。
無形遺産に注目すると、先のリストは多くのコレクションを自然に無視してしまうことになる。

ブロニスワフは“特に凶悪な犯罪者”（ロシアにおける聖者の中の聖者であり、祖国の父たるツァー
リ暗殺未遂の罪）であり、自身の運命や不確かな未来にもかかわらず、彼は日露戦争で完全に敗
北したロシア内の動乱をうまく利用し、サハリンを去った。しかしながら、彼を苦しめた最大の悲劇
は、アイヌの長たちによって、最愛の妻と息子との別離を余儀なくされたことであった。

彼が収集した数千点の民族学的コレクションは、その多くがロシアにあり、3箇所の大規模な博
物館の誇りとなっているほか、外国への“輸出”も進んでいる。筆者は、「ロシアから見たアイヌ文
化」と銘打たれた企画展を日本で目にすることができた。この企画展に出品されたのは、サンク
トペテルブルクのピョートル大帝記念人類学・民族学博物館（クンストカメラ）が所有する素晴ら
しいコレクションで、これらのコレクションを記録した同様に素晴らしい目録も日本に紹介された

（[Ogihara & Taksami 1998], [Latyshev & Inoue 2002], [Grusman & Ogihara 2007], [KZHA 
2013]や巡回展のチラシ[Kōeki 2013]などである）ロシアで出版されているこれらの目録の中で
特筆すべきは[Latyshev & Prokofyev 2006]である。ロシア国外にあるピウスツキのコレクション
は世界中に散らばっているが、結果的にはそれでよかった。ブロニスワフはポーランドに持ち帰る
ことができた少数のコレクションは、1939年、ドイツ軍のワルシャワ空襲でほとんど焼失してしまっ
たためである。

ロシアを去ったピウスツキは、日本にやってきた。彼の宣言によれば、200年以上に及んだ鎖国、日清
（1895）、日露（1905）戦争での勝利を経た日本における、“社会・政治の変化によって規定される女
性の環境を研究するため”であった。彼は日本に7ヶ月滞在し、その間日本人や中国人の知識人たち
と交流しながら、文化、研究、そして政治活動に身を置いていた。例えば、ロシアのマスコミ向けに“
日本より”という書簡を定期的に送るなどしていた。彼の親しい友人の中に、彼が“現代日本文語の
父”と評する長谷川辰之助がいた。長谷川はペンネームである二葉亭四迷としてよく知られており、
日本初のロシア研究者、エスペランティスト（1906年、日本初のエスペラント語に関する本を出版）と
しても有名である。彼らは共同で両国間の文化交流を促進すべく、“ポーランド日本学会”を構想し
ていた。結果として、日本人の存在はボレスワフ・プルス（短編小説“Michałko「小さなミハウ」）やア
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ンジェイ・ニェモイェフスキ（“Kocham”「愛している」と題された短いテキスト）の作品で知られるよう
になった。ボレスワフは、二葉亭の早すぎる死（1909）の直前まで交流を持ち続けた。彼は二葉亭が
いつかポーランドを訪れ、ポーランド文学を日本語に翻訳するだろうと確信していたのだ。1906年8
月3日、ピウスツキは横浜にて、アメリカ船“ダコタ”に乗り、シアトルへ向けて旅立った。
ピウスツキが、アメリカ、イギリス、ヨーロッパ大陸を経て、ポーランドの地を踏んだのは1906年11
月、もしくはチェシエルスカの計算では10月21日ごろであった。彼はガリツィア（現在の南ポーラン
ドと西ウクライナにまたがる地域）にいたり、主にクラクフ、レンベルク（現在のウクライナ領リヴィ
ウ）、ザコパネに住んだ。彼が住んだのはアパート、弟のユゼフや、ステファン・ジェロムスキなど
高名な作家の持ち家あるいは借家であった。ザコパネには1912年にアダモス・ヴァルナス（リト
アニアではミコラユス＝コンスタンティナス・チュルリョーニスに次ぐ偉大な画家）によって描かれ
た彼の肖像画があるが、彼はアイヌの式服であり、特徴的な装飾が施されたアットゥシを身につ
けている。ジェロムスキは自身の小説“Uroda życia”「人生の美」の登場人物の一人をブロニスワ
フをモデルに描き、非常に感動的な“アダム・ジェロムスキ回顧”で彼を描写している。アダムは、ジ
ェロムスキの息子で、1918年1月31日、結核が原因で19歳で亡くなっている。それは1910年にロ
ンドンでアダムの世話をしたピウスツキが命を絶ってから2ヶ月ほど後のことだった。ザコパネに
おいて、ピウスツキは当地のタトラ博物館に民族学部門を創始し、物質文化とフォークロアに関す
る資料を、スピシュ、オラヴァといった周辺地域から収集した。これらのコレクションは、外部の博
物館（これらの地方の民族衣装は、サンクトペテルブルクにあるロシア民族学博物館に保管され
ている）向けにも収集されていた。また、彼は学術雑誌“Rocznik Podhalański”「ポトハレ年鑑」（
第1号は1914年に印刷準備ができていたが、第一次大戦で中断し、1921年に発行されたのみで
ある）を創始した。クラクフでは、ポーランド学習院（Polska Akademia Umiejętności）の活動に
関わり、彼が自ら創設した民族学部門の長を務めていた。彼は現在も存在し、世界的にも知られ
る“Rocznik Orientalistyczny”「東洋学年鑑」創刊にも関わり、その第1巻は1914年から翌年にか
けて発行された。
ピウスツキのガリツィア滞在は、彼がこれまで発表してきた業績を印刷するための準備期間だっ
た。その中でもっとも重要だったのは、サハリンの先住民に関するものであり、彼らの性生活（妊
娠、流産、多産および不妊、双子、性的興奮、生理など）9に関する研究は、民間療法を扱う人類学に
とって大きな貢献であり、複数の版がいくつかの言語（ポーランド語、ドイツ語、フランス語、ロシア
語）に翻訳され、出版されている。また、アイヌやニヴフの間でのハンセン病の研究なども独自性
が高い。その他に、サハリンアイヌの物質生活の基礎に関する研究（日本語、ロシア語、ドイツ語）、
アイヌの伝説に基ずく原始時代のアイヌ以前のトンチというサハリン島の先住民族の研究 (ロシ
ムア語、ドイツ語)、アイヌの“熊送りの祭り”に参加し、そこから得られたレポート（ロシア語、ポーラ
ンド語、ドイツ語）、サハリン先住民のシャーマニズムに関する記述（ポーランド語、ドイツ語）、アイ
ヌおよびニヴフの、モノの個人所有を表す印に関するレポート（フランス語）、1911年にブロックハ
ウスとイェフレムによって出版されたロシア語百科事典におけるアイヌの項など、どれも豊富な情
報、詳細なデータが特徴である。
ピウスツキはガリツィア、オーストリア・ハンガリー帝国などを学術、医療目的で旅して回っていた。
何度かはペテルブルク在住のロシア帝国政府高官の妻であるマリア・ジャルノフスカを伴う事もあ
った。マリアは先に挙げたゾシャの妹で、二人は夫婦を装って旅をしていた10。
1910年、ピウスツキは偶然にもアイヌと再会することになる。万国博覧会の日本館の“展示物”とし
て2組のアイヌの家族が連れてこられていたのだ。ピウスツキは苦労して彼らとの接触を試み、豊
富なコレクションにおける最後のテキストを録音したのである。

1914年、事実上の亡命者であるブロニスワフは、再びガリツィアを離れなければならなくなっ
た。ロシア軍の接近から逃れるため、最初はウィーンへ、次はスイスへ逃れた。彼は、フリブー
ル／フライブルク・イム・ユヒトラントに本部を置く、リトアニアの戦争被害者への義援金を集め
る委員会の代表として活動し、さらに、ラパーシュヴィルとローザンヌで、ポーランド語百科事典

9  ピウスツキは、原住民の性生活に関する研究では、ブロニスワフ・マリノフスキとならんで、 “もう一人のブロニスワフ”であ
った（ピウスツキのほうがより実験的だった）。二人ともお互いを知っていたが、マリノフスキの後輩研究者に対する傲慢な態
度に、ピウスツキ（彼は物腰の柔らかさで知られていたが）は心を痛めたようである。
10  マリアの乳がんを治療する費用が不足したため、彼らは離れ離れになった。マリアは自身の夫の元へ戻り、ほどなく夫の看
病も虚しく亡くなった。寡夫となった夫は1917年にロシアを去り、1921年から26年にかけてポーランド内務大臣を務めた。
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（Encyclopédie Polonaise）の準備を行った11。彼は自身の民族学研究を続け、1916年、「リトアニ
アの十字架の丘」、「タトラ山脈における牧畜」12という2本の論文、「シベリアのポーランド人」に関
する短い記録（1918年、フランスで2度印刷されている）を発表するなど、学問分野として認知され
始めたころの博物館学に大きな貢献をしている。

日本から帰国した後のピウスツキのヨーロッパ時代は、惨めなものだった。それは主に貧困が原因
だったが、正式な教育を受けていないこと、異なる環境に馴染めなかったことも原因となった。彼の
高貴で、自己を顧みない理想主義はヨーロッパでは障害になったのである。そして、そういった状
況が重なり、彼の活動は概念、実践の両面で停滞することになった。ピウスツキがサハリンおよび
日本における原住民の研究の権威であることは広く知られており、研究機関での講義、論集への
寄稿、収集したコレクション（民具、写真、音声記録）の公開の依頼があった。彼は、音声を収録した
蝋管の買い手を探していたが、購入を希望するものの多くはディスプレイとしての利用を想定して
おり（ロンドンに保管されている3本がそれである）、録音内容にはそれほど興味を持たれていなか
った。ピウスツキは、人生最後の日まで貧困の中に暮らしており、各地に離散した自身のコレクショ
ンは、第二次世界大戦で消失したか、少なくともブロニスワフにとっては高額で、巨大な博物館に
買い取られ、その博物館の“貴重資料”となっている。

ブロニスワフ・ピウスツキは1918年5月17日、パリ・セーヌ川に身を投げ、その生涯を閉じた。彼
の遺体はパリの北に位置するシャンポー墓地の“ポーランド人地区”に葬られた。ザコパネの”Na 
Pęksowym Brzyzku”墓地にも、象徴的な墓標がある。死後、彼は一度は忘れ去られたが、彼の悲し
みや痛みを埋め合わせるかのように、彼の研究成果は有効に利用されている。

さて、ここからはピウスツキがサハリンから持ち帰った資料リストから、離散した蝋管の問題を取り
上げる。蝋管は、トーマス＝アルヴァ・エディソンによって発明された蓄音機と呼ばれる機会を用い
て、音声の録音・再生を行うことができる世界最初の商業メディアである。ピウスツキはこの機械の
改良版を用いて、1902年から翌年にかけてサハリンおよび北海道地域のアイヌのフォークロアの
断片を初めて録音している。言語資料としての録音は、1890年代、アメリカの人類学者、博物学者
であるジェシー＝ウォルター・フックスが、北米先住民パサマクオディの言語を録音するなどしてい
たが、この調査方法はやはり画期的な試みだった。1914年、ガリツィアを離れたピウスツキは、知
人たちに蝋管の入った箱を送ってもらうよう手紙を書き続けていたが、彼らにその手紙が届くこと
はなく、蝋管は1930年代、彼がザコパネで住んでいた小さな家の屋根裏から発見された。その後、
様々な人々の手を介して、1940年代にポズナン大学の音声アーカイヴに届けられた。ポズナンで
は、1950年代にレコードに[Kaczmarek 1953]、60年代中頃にテープ[Bańczerowski 1964]にそ
れらの複製が試みられたが、どちらも失敗に終わっている。
1975年、ポズナンでのアイヌの歌、物語、シャーマンの儀式が記録されたピウスツキの蝋管の再発
見（都合4度目）および、翌年に行われた日本での公開[Majewicz 1977]は、日本の研究者たちの
興味を引いた。1981年、ピウスツキがカルナバワックスとゴムでできた蝋管に録音した内容を調べ
る技術的な調査が行われた。そして、CRAP（“Committee for Restoration and Assessment of 
B. Piłsudski’s Life and Work”「ピウスツキ業績復元評価委員会」）、のちのICRAP（“International”

「国際」が加えられた）が発足した。国際的な規模で行われたこれらの調査プロジェクトは以下の
ような目的を持っていた。
蝋管の録音内容を復元すること
復元結果を共有するための国際会議を開くこと

「ブロニスワフ・ピウスツキ全集」を出版すること
蝋管に記録された音声を復元することは、委員会の主要な目的だったものの、その復元可能性は

11  Vie économique de la Lithuanie et de la Ruthénie. IVe Partie du volume III de l’Encyclopédie Polonaise publiée par le Comité 
des publications encyclopédiques sur la Pologne. Fribourg & Lausanne [:Comité des publications encyclopédiques sur la 
Pologne, Imprimèries Réunies S. A. à Lausanne]、XVI + 142（著者不詳）1919年、„Lithuanie et Ruthénie”として出版されて
いる。Encyclopédie Polonaise, volume III. Vie économique de la Pologne. Lausanne & Paris: Librairie Payot & Cie, 607–750（全テキ
ストの著者としてピウスツキの名前がある）。合わせて、18巻の百科事典が出版されている。
12 “Les croix Lithuaniennes”および“Almen-Viehzucht im Tatra-Gebirge in Polen”。印刷はSchweizerisches Archiv fü̋r Volkskunde 
// Archives suisses des Traditions populaires, vol. 20. Hans Bächtold (ed.) Festschrift fűr Eduard Hoffmann-Krayer, 246–58および
236–45。
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2%ほどと見積もられた。そのため、どんなに少ないチャンスでもその可能性にかけるため、また資
金面での協力を得る機会を逸しないためにも、その他に2点の目的が加えられた。「私たちはピウ
スツキの蝋管の録音を復元できないかもしれない。しかし、私たちは世界の研究者を招いて会議を
行い、こういった資料の存在を知らしめ、その復元がどうして失敗したのか、どのような問題があっ
たのかについて議論することができる」。この戦略は結果的には非常にうまく機能し、日本IBMから
の寛大な支援が延長されることになった。
実際の復元業務は北海道大学応用電気研究所に依頼されたが、プロジェクト全体は3つの学術機
関によって運営されていた。北海道大学北方文化研究施設、大阪・吹田にある国立民族学博物館、
ポズナン、アダム・ミツキェヴィチ大学の言語学研究所である。この国際的な活動は、古い音声記録
の復元、レーザーを用いた音声の復元、電子応用工学、北極圏の文化や言語、言語学、人類学、民
族学、民族音楽学、考古学、歴史学、博物館学、アイヌ学、古シベリア学など、各分野の専門家から
様々なレベルで支援を得ることができた。さらに、非常に悪い保管状態にあった蝋管のレプリカを
エポキシレジンで作成する際には、歯科医の協力を仰ぐこともあった（蝋はすでに結晶化しており、
一部にはカビが生えていた。多くの蝋管には傷やひび割れがあり、表面が完全に剥離しているも
のや、砕けているものもあった）。
ICRAPの調査はすでに公表され、その結果は期待を大きく上回っていた[Asakura et al. (eds.) 
1985, Asakura & Ifukube 1986, Katō & Kotani 1986, Sakikawa 1987, Ogonowska 1993; 
CWBP 3, 503-13, 517, 529, 595-645, 773-91, 817—8, 820-1]。このプロジェクトはマスコミに
も取り上げられた。その記録には、主に日本語とロシア語、時にはポーランド語で書かれた膨大な
量のメモ書きがあったが、その“ハイライト”はエスキモーの言語（イヌクティトゥット語。参考文献の
Ainunggunirartaujut…を参照のこと）で書かれた記事だろう。

『ピウスツキ全集』は当初、ICRAPにとって第三の目的であり、第一第二の目的が達成できなかっ
た場合の“予防線”として考えられていた。そのため、5巻以内に収め、ページ数も1000から1500ほ
どとし、遅くとも1986年から87年にかけて出版する予定であった。ピウスツキの未発表原稿は、す
べてではないにしてもその多くが現存しないと予想されていたからである。しかし、各アーカイヴ、
図書館、博物館、行政機関、個人に粘り強く問い合わせを行ったところ、予想をはるかに超えるピウ
スツキの遺稿が発見された。問い合わせ先もサハリン、ウラジオストク、トムスク、モスクワ、レニング
ラード／サンクトペテルブルク、ヴィルニュス、ワルシャワ、クラクフ、ブロツワフ、ポズナン、ウィーン、
ライプツィヒ、ケルン、ヌーシャテル／ノイエンブルク、パリ、ロンドン、ニューヨーク、ペンシルヴァニ
ア、ワシントンD.C.と幅広い。その多くは消失したと考えられていたか、全く知られていないもので
あり（いくつかは前述した）、さらなる発見の可能性もある（[Sawada 2017]などを参照のこと）。

学会はボレスワフの研究結果を待っていた。『全集』の出版に先駆けて、1991年、図書目録がコリン
ズ出版の“World Bibliographical Series”「世界書誌シリーズ」127号に掲載された。『全集第1巻』
の査読前原稿は、ICRAPの内部資料として1992年に出来上がっていたが、1700ページにおよぶ最
初の2巻が出版されたのは7年後、1998年秋のことであった。出版に至るまで、これほど時間をかけ
てデータを準備した全集は他に例を見ない。これは編者ならびに発行人がピウスツキの素晴らし
い業績を強調することを第一に考えた結果である。
現在までに、『全集』は4巻まで出版され、4000ページを超えている。第1巻、第2巻（1998年）、第3巻

（2004年）にはアイヌとその周辺情報が収録されている。第4巻はツングース系民族とその文化
が取り上げれており、現在作業中の第5巻には、ニヴフ語の言語とフォークロアおよびピウスツキ
のその他の研究を盛り込む予定であり、ニヴフに関する原稿はICRAPの内部向けに2001年に共
有されている13。「蝋管に残されたアイヌの言語とフォークロア」は、第3巻に収録されている（[595-
645, 773-91, 817-8, 820-1]を参照のこと）。

蝋管の復元により、ピウスツキの学問的遺産に対する関心は予想以上に高まっている。これは、様
々な学問領域で主流になりつつある、民族のルーツを探り、危機に瀕している言語や文化を救済し
ようとする動きと同時期に起こったことも大きく関わっている。
ピウスツキの遺産およびピウスツキという人間は、長らく忘れられていたようだったが、突然学界

13 ブロニスワフ・ピウスツキ著作物全集第5巻、アルフレド F. マイェヴィチ編。ニヴフ（ギリヤーク）語および民俗研究資料。エ
カテリーナ・グルズデヴァおよびアレスサンデル・ボリソビッチ＝オストロフスキの文章化したニヴフ民話。ステンシェフ：国際
民族言語学・東洋研究所。338ページ。
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で、またメディアで注目される存在になった。現在、彼は間違いなく最も引用回数の多いポーラン
ド人研究者の一人であり、彼とその研究に直接関わる論文は1000を超えている（その中には数
百ページにわたるものが数多くある）。また少なくとも14のドキュメンタリー映画が日本、ポーラン
ド、ロシアで製作されている[cf. CWBP 1, 43; 3, 78-9; 4, 60; Wan 2010; Czechowski 2017]。日
本の中学生向けの国語の教科書における“言語と文化”を扱った章にも、ピウスツキの蝋管とその
復元に関するテキストが19ページにわたって収録されている[Yamagishi 1990]。ブロニスワフ・
ピウスツキ遺産委員会が発行する学術ジャーナルや、そのほかの論文が1997年から2017年にか
けてユジノサハリンスクに存在していたほか、“Pilsudskiana de Sapporo”と銘打たれたシリーズ
の6巻本や、名前はなくとも明確にそのシリーズに関係する巻が1999年から2009年の間に発表さ
れている。ブロニスワフ・ピウスツキにのみ焦点を絞った国際会議も、1985年（北海道大学。札幌
および二風谷）、1991年（サハリン地域博物館。ユジノサハリンスクおよびノグリキ分館）、1999年（
クラクフ日本美術技術博物館およびザコパネ・タトラ博物館）と3度開催されている14。それらの会
議の議事録15も出版され、サハリンの人々は、ピウスツキへのオマージュとして、島にある山の一つ
16に彼の名前をつけ、サハリンを代表する彫刻家であるヴラディミル・チェボタレフ作の、斑れい岩
と閃緑岩でできたモニュメントを建造した。そのモニュメントの除幕式は、1991年、ピウスツキの
生誕125周年記念行事に合わせ、ユジノサハリンスクのサハリン地域博物館で行われた17。ピウス
ツキの民族学コレクションの一部（点数が多すぎるため全ては紹介できない）を紹介する数々の
展示会も、目録とともに世界各地で開かれている。さらに、ノイズ混じりではあるが、奇跡的に蘇っ
たアイヌの調べにインスパイアされ、ミュージカル（オペレッタ）も制作された。これは、細川真理子
氏の作曲により日本で上演されたもので、“ピウスツキおじさんの蝋管から生まれた素晴らしい物
語”を讃える歌は、北海道中の学童によって歌われた。
2010年に澤田和彦、井上紘一編『ブロニスワフ・ピウスツキ評伝』（全二巻）が日の目をみることと
なり、2013年にはポーランドの文化・国家遺産大臣ボグダン・ズドロイェフスキと在日ポーランド
大使ツィリル・コザチェフスキが、ブロニスワフの胸像の除幕式を行った。除幕式が行われた北海
道南部にある白老アイヌ民族博物館は、2020年の東京オリンピックに合わせて、広大な敷地にリ
ニューアルオープンされる。また、除幕式に関連し、国際シンポジウムが北海道大学で開催された

（[Inoue & Ando & Samitsu 2013]を参照のこと）。2017年、[Wada 1999]に続く、日本語での論集
が出版された[Inoue 2017]。

ブロニスワフ・ピウスツキの最も重要で不朽の（aere perennius!）モニュメントは、彼自身が打ち
立てたものである。それは、彼の遺産として学問の歴史において長く語り継がれ、再構成されるで
あろう『全集』である。興味深いことに、ポーランドのには学術・文化の国家遺産として重要な、この
全集を全巻揃えて収蔵している図書館がないようで、有り体に言って非常に誇らしい。

主要参考文献 本書190-194ぺ ージ 参照。

本稿の英語原文は、西尾地平が日本語に翻訳した。

14  非常に残念なことに、2004年にヴィルニュス大学で行う予定だった4度目の会議は、資金不足により無期限延期となってし
まった。次の会議は、2018年10月18～20日にクラクフ日本美術技術博物館およびジョルィ市立博物館で行われる。
15  それぞれ、[Asakura et al. 1985], [Latyshev & Ishchenko 1992], [Majewicz & Wicherkiewicz 2001]
16  スチュレンツク山の南の山脈をなす、海抜419,2mの山。ドリンスク・ラヨンのビコフ村からアクセスできる（全集第3巻、528
ページに写真あり）。
17  当時は、レーニン、ジェルジンスキ、スヴェルドルフら共産主義の指導者たちの銅像が続 と々取り壊されている時期だった（
全集第1巻に写真あり）。
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はじめに
2018年は、「ブロニワフ・ピウスツキ没後100周年」にあたり、彼の功績を辿る催しが相次ぐことだろう。

彼は現在では高名な人類学者として知られるが、彼はあの文化果つる流刑の島で本当に人類学
者を目指していたのだろうか。確かに彼の功績を評価することはあっても否定するものはなにもな
い。しかし、彼の人類学者としてのみ後世から評価されることに異論はないのであろうか。

彼や他のポーランド人たちの生きたサハリン島時代から、樺太時代に残留したポーランド人たち
の生きざまを見て少なからず関心をもってきた。その中のブロニスワフ・ピウスツキについては、サ
ハリン島時代の彼の足跡をみて人類学者としての側面だけを評価されていることに何か違和感を
もって見てきた。彼は一体何の目的で何のために樺太アイヌの研究だったのか、そこに焦点を当
ててみたい。
しかし、それを証拠立てる記述はほとんど見かけられない。ピウスツキがあの原始の島で、アイヌ
民族を研究をするに至ったのは、ひたすら母国の独立運動に貢献するための布石だったのではな
いか、とみている。そう考えると彼の行動がみえてくる感じがするのである。
母国の独立という遠大にして緻密な計算があってのことでなかったか。それには合法的に脱出す
るための仮の姿だったのではなかったのかと思われるのである。
本稿では、サハリン島時代の彼の足跡から、ピウスツキは人類学者だったのかそれとも革命の志
士だったのか、について私見を述べてみたい。

サハリン島へ流刑の経緯
ブロニスワフ・ピウスツキは、1886年に現在のリトアニアに生まれている。彼はポーランド人と呼
ばれるのになぜリトアニアなのかといぶかられるかもしれない。これは両国の連合国時代という
経緯もあり、決して不自然ではない。

ヴイルニュスで高等学校を中退し母マ
リアから弟ユゼフと共に教育を受けて
いた。1886年、帝政ロシアの首都サンク
トペテルブルクにあるサンクトペテル
ブルク大学の法学部に学ぶ。 翌1887
年、ロシア皇帝アレクサンドル三世暗殺
事件に連座したとして、懲役15年の判
決を受け、シベリアに次ぐ流刑地サハリ
ン島へ、また、弟ユゼフも同罪としてシ
ベリアに流刑となっている。
兄ブロニスワフは法学部に入学してか
らまだ1年が経過したぐらいの時に、早
くもロシアの術中にはまるとは考えら
れないことだ。そもそも彼は何のため
に敵国の最高学府に学んだのか、しか
もまだ21歳の時だった。当時母国ポー
ランドは近隣帝国により分割統治され
ていた時代だったが、彼にはまだ母国
独立に関わるような信念はなかったと

ブロニスワフ・ピウスツキのもう一つの知られざる顔
－彼は流刑島にあって、なぜ人類学者と評されるのか－

尾形芳秀(おがた・よしひで)

北海道「白老アイヌ民族博物館」ピウスツキ像・2013年10月19日
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思われる。それが僅か1年後に早くも彼の人生を左右するような事件に遭遇するとは夢に思わな
かったに違いない。

サハリン島のポーランド人
サハリン島のブロニスワフ・ピウスツキを語る時、ピウスツキより先に流刑になっていたポーラン
ド人のことは全く語られることはない。実はこの未開の島にあって彼ら同胞人も陰で大きく関わっ
ていたことはあまり知られていない。
このサハリン島がロシア領となったのは、1875年の日本とロシア間で締結された「樺太・千島交
換条約」によってである。それまでこの島は日本とロシアの混住地だった。それ以前のこの島には
北方少数民族やアイヌ民族のみが自然豊かに共存していた。
その未開の島を大きく変えたのは、ロシアはこの島をシベリアに次ぐ流刑地としたことだった。流
刑者の受け入れ準備が整った1885年頃から、ロシアやロシアが統治する国々から多くの流刑者
が送還されてきた。この中にはポーランドからの政治犯も含まれていた。
当時のサハリン島の行政区は、北部のアレクサントロフスクとティモフスク、それに南部のコルサ
コフの三管区制だった。この時期、流刑囚の監獄はティモフスク管区とのコルサコフ管区におか
れ、そこには徒刑囚や開拓囚の開拓地があった。
南部のコルサコフ管区には約500人収容できる監獄があり、流刑囚はまずこの監獄に収監され二
人一組がチェーンで繋がれ、毎日強制労働に従事させられていた。その労働に対応できない者に
は鞭打ち刑などの体罰が待ち受けていた。
当時のサハリン島には、中北部には北方少数民族と呼ばれる狩猟民族と、南部全域には樺太アイ
ヌ民族が定住して住み分けていた。このような島にロシアは流刑囚を使って未開の島の開拓を目
論んでいた。しかし、未開地の開拓は遅々として進まず、サハリン島時代の30年間の開拓は不発
に終わっていた。つまり自然の監獄のままだったのである。
そのポーランド人流刑囚の中から一人の救世主が現れたのである。名をフランツ・チェハンスキと
いった。彼はワルシャワ出身の古参の騎兵で、些細なことから統治国ロシア軍の上官を殴ったと

図 1：サハリン島の地図、1885年
図2–3：サハリンの流刑囚の村の様子
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いう罪状で、即刻サハリン島に流刑になった人物だった。
彼は、このコルサコフ監獄で監守による同胞人への体罰を見るに見かねていた。彼はその苦境か
ら同邦人を救うために開拓を志願することにした。同邦人の中から20名ほど生きる術を持つもの
を選抜して未開地の開拓に向った。
彼は未開地に行く前に母国で夫の帰りを待つ妻に、この島で生きる決意を伝える。監獄から与え
られたたった一枚の紙に切々と訴えるのであった。妻も夫の覚悟に同意してワルシャワから夫の
いるサハリン島にやってきた。
そして、コルサコフ監獄から泥濘の道を北へ50㎞の先にあるノブォ・アレクサンドロフスクに辿り
着く。この地はコルサコフ管区が今までに何度も開拓囚を送ったが一度も定着できなかった曰く
付きの土地であった。その地にフランツは同邦人を連れてやってきたのである。
全てはゼロからの出発だった、丸太小屋を建て、耕作し家畜を飼うには相当な苦難が待ち構えて
いた。彼らの「必ず生きて母国に帰る」という強い信念が上回っていた。
開拓に必要な最低限の農具や家畜は全て管区のポスト(監視所)からの貸し付けであった。家畜
は殖やして現物返済する仕組みで、空腹に耐えかねて食べてしまうと、後は支給されない仕組み
となっていた。そのために多くの脱落者は監獄に戻らず野盗化するのであった。
これら野盗化した輩はコルサコフからウラジミロフカ間の山野に隠れ、ポストに支給物資を受け
取りに行った帰りに待ち伏せし襲うのである。フランツの集落から二人が物資を受け取りに行っ
た帰りに、これらの野盗に襲われ命を落としている。
この様子を見ていた同胞の中からも過酷な開拓に耐えかねてまた監獄に戻っていき4人ほどの
脱落者が出た。それにも負けずに過酷な風雪にも耐え、チェハンスキをリーダーとする同胞人の
努力によって何とか自活できるようになっていった。
そして、ポーランド人らしく小さなカトリック教会も建て精神の拠り所としていた。1890年、この島
の流刑調査のために訪れたかのロシアの劇作家アントン・チェーホフは著書「サハリン島」の中
で、彼らはこの集落を「ワルシャワ村」とよんで故郷を忍んでいた、と記している。

ピウスツキの来島
ピウスツキは、彼らより遅れてその二年後にサハリン島に流刑となった。最初は北部にいた
が、1902年には南部のコルサコフ管区にやってきた。しかし、彼はなぜ100㎞も離れた原始のアイ
ヌの集落を研究の場としたのだろうか。この島は不思議な島で、同邦人の中には流刑囚も管区の
役人にもロシア軍の傭兵にもいたのである。ピウスツキは彼らからこの島の情報を密かに得てい
たのかもしれない。
ピウスツキはこのコルサコフ管区に来るまでにはロシアの恩赦もあり刑期も終えていた。彼はア
イヌ民族や北方少数民族について、沿海州や博物館等へ多大な貢献をして信頼を得るように努
力してきていた。ロシアの臣民として誠実にその責務を果たしていた。彼がこのように振舞ったの
は心に秘めたことを実行に移すための布石であったのであろう。
彼は、コルサコフからウラジミロフカを通過しワルシャワ村(ノブォ・アレクサンドロフスク)を通り、
そこから更に50㎞も北へ行ったアイヌの集落「アイ」へと向かった。当時はワルシャワ村から北へ
はもう流刑囚も少ない地域だった。ピウスツキはフランツからどんなアドバイスを受け北へ向った
のであろうか。ピウスツキにとっては、研究の環境もさることながら、コルサコフ監獄の目の届か
ない静かな環境が望ましかったのであろう。
ピウスツキは、この汚泥の道沿いに信頼できるポーランド人が住んでいたことは、幸運だった。コ
ルサコフからの道沿いには店も宿も一軒もなかった。これら同胞人の支援なくして、奥地へはい
けなかったことであろう。この道は北方圏特有の汚泥の道であり、とてもトロイカ馬車で疾風のご
とくに駆け抜けできるような道ではなかった。どうしても途中で宿泊したり緊急に避難する場所が
必要だった。ピウスツキと同邦人とはどんな話を交わしたのかはうかがい知れないが、後に残留
した同邦人の行動から読み解くことができるのである。

チェハンスキの同胞人の救出
チェハンスキの率いるポーランド人は、サハリン島時代に流刑になっていたが、その後日本領樺
太時代になった時、彼らはピウスツキから母国の情報を密かに得て、逸早く樺太に残留すること
を決めて行動していた。彼らは、日本の勝利により母国よりも一足早く独立気分を味わうのであっ
た。彼らは1905年には晴れて母国に帰ることができたのであるが、おそらくピウスツキから日露
戦争のことや母国の様子を聞いていたのであろう。そして、彼らは樺太に残留を願い出るのであ
った。それは母国がまだ独立していないこと、その独立を見届けるまでは樺太に残留することだ
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った。これらの情報もサハリン島時代や樺太ではとても得られないものだったのである。
日本軍がサハリン島を制圧したとき、このチェハンスキ率いるポーランド人だけは、ロシアの沿海
州への強制送還を逃れることができたのである。他のロシア人等の開拓囚等は全て沿海州へ強
制送還され、コルサコフ監獄いたものは全てロシア軍により全員殺害されている。もし強制送還さ
れればまたシベリアが待っていたのである。この強制送還については、日ロの戦後協定により希
望すれば残留を認められることとされていたが、ロシア軍は北へ撤退する際にコルサコフの街や
沿道の集落を焼きながら撤退して、住む家も食料の備蓄もなかったための措置であった。
チェハンスキは日露戦争のことも知っていた。これもブロニスワフの情報であろう。フランツは、日
本軍がコルサコフ近郊に上陸した時から、元騎兵として実践経験を駆使して日ロ双方の戦況を観
察していた。本来であれば、開拓囚はロシア軍の傭兵とならなければならなかったのであるが、彼
は同邦人に対して日本軍司令官の発する「諭告」を守るように指示し、傭兵とならないように伝え
ていた。ここでも先のコルサコフ監獄から同胞を救出したように、今回も同胞を守ったことは特筆
に値するものであった。もし、彼のこの判断が間違っていれば、全員の命はなかったものだった。
そして、サハリン島の南部が制圧されると、速やかに日本軍の前衛司令官と何度も接触し、従来通
りの生活を保障してもらうことに奔走する。彼の行動なくして樺太時代のポーランド人は残留でき
なかったのである。日本とポーランドの友好の歴史は1920年前後にシベリアのポーランド人孤児
を救出したことに始まるとされているが、この日本軍のポーランド人に対する残留許可はシベリア
の孤児の救出より15年も早かったのである。

ピウスツキのアイヌ民族の研究
ブロニスワフ・ピウスツキには年子の弟で後に新生ポーランド共和国初代国家元首となるユゼ
フ・ピウスツキがいた。弟もまた兄との連座でシヘリアに流刑となっていたが、弟はハリコフ大学
に学ぶ医学生だったことから、兄と同罪でシベリアに流刑になっていた。
しかし、彼は医学の知識を駆使して精神病を装って病院への護送中に脱走する。そして、兄より一
足先に母国に戻り独立戦線に参加していた。兄は弟が脱走に成功したこと暗号文の手紙のやり
取りで知っていた。兄としても何とか一日も早く弟と合流してともに独立戦線を戦いたい気持ちで
いたことは明白であろう。しかし、この島は四方海に囲まれており脱走は簡単ではなかった。この
ような情報に接しながらも、ピウスツキは冷静にその時を待っていた。
兄がアイヌ研究をするに至った経緯は、1891年、同じく流刑されていた民族学者のレフ・ヤコヴレ
ヴィッチ・シュテンベルクなどのような知識人に巡り合ったことが挙げられるだろう。
1896年には、アレクサンドル三世皇帝の死後に行われた大赦により、懲役刑が15年から10年に
減刑されている。この年になるとアイヌとも接触できるようになり資料収集を行っていた。12月に
はアレクサンドロフスキー岬で開館された博物館に資料を提供したりしていた。そして、翌1897年
には刑期は満了している。
1899年、ウラジオストクへ渡り、翌1900年のパリ万国博覧会用の展示資料を準備し提供する。こ
れは世界初の北方民族やアイヌ民族の展示であり大きな評価を得る。これはとりもなおさずロシ
アの名声を高めることにもなった。
1902年、樺太アイヌ等の調査のため沿海州からサハリン島へ戻る。ピウスツキは念願だった刑期
を終え農民身分となっていたが、このような注意人物が例え刑期を終えたとしても、ロシアは即帰
国させるような国ではなかった。
年末には、樺太南部にあるアイヌ集落「アイ」にたどり着く。このアイヌ集落にはバフンケ・エカシ
(長老) がおりこの地域を治めていた。ピウスツキは、この地でアイヌ民族の研究やアイヌ民族の
ための識字学校を開設する。これらも脱走の意思はないことを管区に知らしめる為の工作だった
のであろう。
1903年、ピウスツキは、この識字学校で助手を務めていたチュフサンマ(当時はチュフサンマと
も）　と知り合う。この女性はバフンケ・エカシの姪にあたり、集落でも評判の娘だったという。そ
の二人は結婚することになるが、エカシはこの結婚には強く反対していた。
エカシは「可愛い姪子でもあり、得体の知れないロスカイ(アイヌの呼称で「ロシア人」)は、いずれ
この地を去ることだろう。そうすれば悲しむのはチュフサンマだ」とピウスツキの先行きを見抜い
て反対していたのである。しかし、二人は集落の人々からの人望もあって結婚する。そして一男一
女を儲けている。
同年、ピウスツキは北海道アイヌの研究調査をすると称して日本行を申請する、それは監視付き
ながらも許可される。これは表向きは北海道アイヌ民族の研究であるが、実は、外国に出て母国の
様子や沿海州や満州のポーランド人社会との情報収集も大きな目的であった。
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翌年もまた北海道アイヌ民族の調査と称して来日するほか、また音声を収録するための機器の購
入を理由にヨーロッパにも出かけている。来日時には、日露戦争が始まり日本が優勢に戦ってい
ることを知る。兄の周辺は俄かに慌ただしくなってきた。
日露戦争の情報は、ピウスツキにとっては母国の独立のチャンス到来と捉えたことは明白であろ
う。研究の傍ら日本の文化人や政治家とも接触している。分割統治されているポーランドへの支
援要請が目的だった。
この年弟ユゼフも親ロシア派の代表ロマン・ドモフスキとも東京で鉢合わせとなりポーランド情
勢をめぐって激論が戦わされたという。しかし、双方の要請は時の日本政府には理解されず受け
入れられなかった。

ピウスツキの離島と死そして母国の独立
彼は一男一女を儲けていたが、長男の助造がピウスツキ家では唯一の男系子孫となって受け継
がれている。1904年から1905年にかけて、日露戦争は母国独立のための一大事と考えたピウス
ツキは、妻子を連れて母国に帰ることをエカシと妻に伝える。しかし、エカシは妻子を連れていく
こと認めなかった。長女もまだチュフサンマのお腹の中だった。とても長期の旅行には耐えられな
かった。二度にわたる話し合いも決着がつかず、結局、彼一人が離島することになった。その際に
彼はエカシと妻に「必ず迎えに来る」という言葉を残して去っていった。チェフサンマはその夫の
言葉を信じて待ち続けていたが、再会が叶うことはなかった。

夫とサハリン島で離別してから13年後の1918年に、ピウスツキはパリにいて母国で内戦を戦っ
ている弟ユゼフの支援活動をしていた。しかし、セーヌ川で謎の死を遂げる。死因は自殺とされて
いるが、母国独立の志士が母国で戦っている弟ユゼフや帰りを待つ妻チェフサンマにも遺書を残
さず自殺するものであろうか。死因にはあまりにも傍証が整いすぎている。ブロニスワフと弟ユ
ゼフの堅い絆を知っていれば、この死は到底受け入れられないものであろう。ピウスツキの身辺
には取ってつけたようなスキャンダルがあったとされているが、独立の志士にとって、果たして自
殺する要因となるようなものであったのだろうか。
兄の死後6か月後に、母国ポーランドは123年ぶりに念願だった独立を果たす。そして、初代元首に
は弟ユゼフが就任した。ポーランドにとっては長い道程であったが、その陰にピウスツキ兄弟の貢
献があったことは忘れることはできないだろう。絶望ともみられたシベリアやサハリン島の流刑地
から脱して、母国を独立に導いたことは想像を絶する苦難の道程(みちのり)だった。

【写真】コルサコフ日本領事館副領事野村基信夫妻がピウスツキ(?)を囲んでの写真。当時のキャプションに
はリャブノフ知事とされているがどう見てもピウスツキに見える。1901年の撮影だという。この年ピウスツキは
函館にも寄っているし、また翌年の北海道アイヌの調査もありその表敬訪問とみられる
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サハリン島でピウスツキを陰で支えたフランツなど同邦人のこ
とも忘れられない。樺太時代になって彼らの家々には日本の天
皇の写真と共に、その写真の裏にユゼフの写真も貼れいたこと
も知られている。彼らがピウスツキの真意を知って見守らなけれ
ば、ピウスツキはこの地で生き残ることは難しかったであろう。
妻が夫の死を知ったのは1934年のことだった。夫の帰りを信じ
て待ち続けていたチュフサンマは哀れだった。長いこと待ち焦
がれて盲目となっていたのだった。夫の死を知らされたのは、弟
ユゼフの使者アレクサンドル・ヤンター・ボウチンスキによって
だった。
ピウスツキは、アイヌの研究よりまた妻や家族よりも大切なもの
はやはり母国の独立に貢献することだったことは明白な事実と
なったことだろう。
二人の兄弟は今天にあって何を語っているだろうか。人類学者
としての評価の影には彼の母国独立に対する深い絆が感じら
れるのである。

あとがき
　脱出不可能な流刑の島、例え刑期を終えたとしても、帝政ロシ
アはそう簡単に政治犯を放免するような国ではなかった。
　彼は、そのような環境下で如何に脱出するのか、ロシアの監
視の目を超える遠大で緻密な準備が必要だった。彼の知恵をも
ってすればこの厳しい環境の島から脱出することは可能だった
かもしれない。しかし、沿海州に辿り着いたとしても、母国まではまだ9000㎞の道程である。到底
母国に帰りつくことはできなかったであろう。
　弟は医学の知識をもって強引な脱出を試みて成功するが、兄は、例え脱走が成功したとしても
また逃亡犯として追跡されることを考えたのかもしれない。ピウスツキ兄弟はいずれロシアにとっ
ても厄介な存在になることは把握していたことであろう。彼は首都サンクトペテルブルグにいてロ
シアの陰湿な体制のことは熟知していたであろう。それらを総合的に勘案して母国へ帰ることに
はロシアの監視以上の知恵が必要だった。そのうえで何もない自然の監獄から脱するには、樺太
アイヌや北方少数民族しか考えられなかったと思われる。それもロシアの評価につながるような
ものでなければならなかった。パリ万博の出展はまさに彼の筋書き通りであったろう。
彼はロシアの評価に貢献することによって、まず島外への行動範囲が広がった。これはアイヌ研
究を口述にして、沿海州や日本そしてヨーロッパにまで出かけることが可能となった。そこで彼は
母国の情報を得て着々と準備重ねていったのである。しかし、それでも沿海州の監視の目は緩む
ことはなかった。

彼は日本でのアイヌ民族の調査で思いがけない情報に接するのであった。それは日露戦争の勃
発であった。このことは彼にとっても分割統治下にあった母国ポーランドにとっても朗報であっ
た。彼の行動は素早かった。北海道アイヌの研究を称して何度も日本を訪れたが、その裏では母
国独立の大きなチャンスと捉えて行動したのは当然のことであろう。
そして、アイヌ女性と結婚して間もないにも関わらず、サハリンから離脱することを決心する。彼に
はもはやアイヌの研究よりも母国の独立のチャンス到来の方が優先していたと思われる。
バフンケ・エカシの懸念が一年もたたずに的中するのであった。この段階ではもはや母国で独立の
ために内戦を戦う弟を支援する以外の選択肢はなかった。サハリン島でのアイヌ民族の研究、過疎
の地、アイヌの識字学校、アイヌ娘との結婚、そして離別等々は全て母国の独立に捧げられたと思わ
ずにいられない。

ブロニスワフ・ピウスツキ像の碑文
・北海道白老アイヌ民族博物館2013.10.19
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博物館に収蔵されている所蔵品は、過ぎ去った時代の物言わぬ目撃者である – よく聞く言説であ
る。しかし、学芸員、民族学者や考古学者にとってこれらは物言わぬ所蔵品どころか、ある特定の時
代についての知識を伝える貴重な産物である。ある時代に使用されていた道具と現在使用されて
いる道具を比較すると、それらが生み出された文化がいかに大きく変容したかが分かる。この記事
では、過去150年（明治～21世紀）にかけて起こったアイヌ文化の変容のプロセスを紹介する。
道具に見られる伝統文化の変質は、様々な形で起こる。伝統的な生活様式と結びついたある道具
が完全に消滅することもあれば、同じ働きをする工業製品に取って代わられることもある。日本と比
較して工業製品の少ないアフリカでは、伝統民具を独自の方法で利用していることが分かる2。

日本人の影響下におけるアイヌ文化
アイヌは日本の北部（本州および北海道）および北方の島 （々サハリン、千島列島）3に土着の民族
であると言われている。少し遅れて、南から現在の日本人の祖先がやってきたことで、民族の接触
が始まった。蝦夷（エゾ／北海道の旧名）における両民族館での戦いに関する最初の言及は、7世
紀から8世紀にさかのぼる。当時、日本の入植者とエミシ（蝦夷に住んでいた人々）4との間で衝突
があった。16世紀頃まで蝦夷にはほとんどアイヌしか居住していなかったが、その頃から本州から
日本人の移住が始まった[Majewicz 1991: 27]。入植者5からの圧力とともに、経済・政治的な理由
を背景として二つの社会集団の間で争いが生じた。戦いに敗れたアイヌはその代償として、新しい
君主のために重労働を強いられた。さらに、入植者が大量に流入したことで、野生動物が数を減ら
し、アイヌたちは心を痛めた。19世紀の前半には、さらなるアイヌ蔑視策が取られることになった。「
松前藩によってもたらされた竹の笠、蓑、わらじなどの着用が禁止された。また、幕府はアイヌに対
し、髪型、衣服、名前などを日本風に改めるよう命じた。さらに、伝統、習慣、刺青6、および熊送りの
儀式を非合法化した」[著者不詳 2013: 7]。しかしながら、アルフレド・マイェヴィチ教授7によると、

「1850年頃までには日本人のアイヌの生活への介入はほとんどなくなっていた」[1983: 64]。確
かに、アイヌ問題が再び表面化するのは19世紀の後半である。1868年明治新政府は蝦夷を日本
に併合し、島の名を「北海道」に変更した。こうしてアイヌモシリは大日本帝国の一部となったので
ある。「サケ漁やシカ猟は禁じられた。（中略）…ワジンの急激な地位向上につながる政治の結果、
アイヌの置かれた状況は悪くなる一方だった…」[著者不詳 2013: 8]。A. マイェヴィチ教授によれ

1 この記事は萱野茂の著作[2014]、北海道滞在中（2015年6月23日～30日、2017年8月31～9月14日）に行われた平取の職
人、学芸員（白老“ポロトコタン”アイヌ民族博物館、二風谷アイヌ文化博物館、萱野茂二風谷アイヌ資料館、札幌市アイヌ文
化交流センター“サッポロピリカコタン”）および研究者（北海道大学、札幌大学）へのインタビューに基づいている。
2 例として、伝統的な弓を利用した矢の応用があげられる。ウガンダでは、自転車のフレームで作った矢の発射具が用いられ
ている。当地に国立公園が設置されるにあたり、狩猟が禁止となったことから、密猟者たちは自身の仕事をこなすため、新し
い方法を考え出した。銃などの火器を使えば騒音が出て自身の居場所を示すことになるし、通常の弓は大きく、公園内に入
る際、すぐに気付かれてしまう。このような事情から、服の下にも隠すことができる小型の発射具が考案された。また、ブルキナ
ファソでは矢を発射するために改造を施した投石器が用いられている。ブレーズ・コンパオレ大統領失脚（2014）後の政情不
安、農村部での強盗・殺人などの増加により、Kogle Weogoという自警団が設立された（モシ人の伝統に基づいている）。村に
は銃が少なかったため、自警団は“現代版”投石器で武装することになった。アルミ製の投石器に小さな輪を装備したことで、
矢の発射が可能になった。こうして長い断絶を経て、伝統的な矢の製作が行われるようになった。
3 アイヌは実に広範囲に渡って居住していたため、彼らの文化は非常に多様である。本稿では北海道アイヌを取り上げる。
4 両民族間の外交関係に言及している文献も存在している[Totman 2009: 82, 86]。
5 日本人の入植は南の渡島半島から始まった。その後、当地はワジニ（日本人の土地）と呼ばれた。文献には、北海道南部の
アイヌの地に入植した日本人を指してワジニとする記述が多く見られる。
6 日本人はアイヌに刺青を禁じたが、この古い習慣はその後も長く行われた。全身に刺青を施した最後の女性が1998年に
亡くなった。20世紀の終わり頃にも、祭日や儀式の際には簡易的な刺青を入れる女性がいた[Internet 2]。
7 アルフレド・フランチシェク・マイェヴィチ（1949生） - 言語学者・文献学者。アダム・ミツキェヴィチ大学およびミコワイ・コペ
ルニク大学教授であり、国外の大学では客員教授も務める。北海道大学の研究チームとともに、B. ピウスツキが残した蝋管
解析を行った。自身が監修を行い、B. ピウスツキの著作を4巻にまとめて出版。

ある文化の変容の目撃者としての民具1 

ルツィアン・ブハリク
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ば、計画的な日本化は、まず北海道から始まり、1875年には千島列島、1905年にはサハリンに拡大
していった [1984: 16]。白老アイヌ民族博物館長の野本正博氏は言う。「明治時代がアイヌにもた
らした影響を理解せずして、彼らの現在を知ることはできません」。
1903年、二人のポーランド人研究者がアイヌに接触した。ブロニスワフ・ピウスツキとヴァツワ
フ・シェロシェフスキである。アイヌの厳しい状況を目の当たりにした二人は、最悪の時期に北海
道を訪れたと感じたかもしれない。シェロシェフスキは「日本人による統治は、アイヌの伝統や信
仰、食器や衣服など習俗を脅かすだけでなく、彼らの人格そのものを変えてしまう」と述べている
[Sieroszewski 1961: 226]。また、シェロシェフスキは日本化したアイヌの例を挙げている。日本人の
妻との間に子をもうけたアイヌが、家では日本語でしか話さないという[Sieroszewski 1961: 254]。
これは何も特異な事例ではなく、このような振る舞いがアイヌの言語と文化の消滅を決定づけてい
った。日本人によってもたらされた困難はあったものの、B. ピウスツキが指摘するように、サハリン
に住んでいたアイヌの場合には「日本人の文化は彼らにとってより好ましいものだった」[Piłsudski 
1910: 129]。さらに、W. シェロシェフスキは、「多くのアイヌが日本人の血を引いていることを誇りに
している」[1961: 260]ことに注目した。このことが日本文化のさらなる普及につながった。
その後、アイヌを取り巻く状況は改善し始めた。ただそれは20世紀の中頃になり、複数の専門家がア
イヌを“死に絶えた”民族であると指摘した影響によるものである。1960年代、高倉新一郎教授はこう
記している。「現在生きているアイヌは、文化的“薄まって”いる。自身の言語、宗教、建築方法、その他
の文化的な習俗を持った民族としてのアイヌは、すでに“過去のもの”である。生活に関するあらゆる
伝統は、観光客向けのアトラクションにすぎない」[1966: 16-17]。アイヌ文化の消滅については、マイ
ェヴィチ教授も指摘している。彼らは完全な文化変容および日本化に屈し、「アイヌ的な文化は何も
営まれておらず、アイヌ文化を我々に見せてくれるのは劇場だけだ8」と述べている[1983: 63]。
専門家によるこういったアイヌ文化消滅の予想は、20世紀後半に起こったアイヌとしての民族意識
の高まりがなければ、実現してしまっていただろう。この動きに大きく貢献したのが平取出身の萱野
茂である。民族学のみならず、コレクションの観点から言えば、萱野の最大の業績は、20世紀中頃
のアイヌ文化について、物質面から記した著作である[Kayano 2014]。この著作は博物館に収めら
れているアイヌ民具を紹介する学芸員にとっては、筆舌に尽くしがたいほど重要である。
北海道に居住しているアイヌと日本人の経済状況には、現在も明確な格差が見られる。アイヌ協会会
員の貝澤和明氏、北海道アイヌ政策推進局長のいしかわまこと氏によれば、アイヌは日本人よりも生
活保護を受ける頻度が高いという。「最も重要な問題は、アイヌの生活水準向上であり、その次は文
化振興です」。「1997年の『アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に
関する法律』の施行以来、アイヌの伝統および、伝統保護活動はますます重要性を増している。アイヌ
の精神文化の再生はともかく、彼らの生活様式、住居、船、伝統衣装などが復元されている…」[著者
不詳 2013: 27]。平取のひらむらひろあき氏によると、アイヌにの博物館、フォークグループまたはア
イヌ文化の振興を行う機関が誕生した際、日本人のみならずアイヌの側からもより一層の関心が寄
せられたという。伝統的なアイヌ民具の職人および、モチーフを取り入れている工芸師たちの協力に
より、アイヌ文化を保護・振興する機関が生まれた。アイヌを先祖に持つ芸術家だけではなく、アイヌ
文化の要素を自身の作品に取り入れることを願う日本人の芸術家からも支援が集まった。
現代の文献、メディアにおける報道、旅行ガイドブックなどを分析すると、現在私たちはアイヌ文化
の再生・ルネサンス9を目の当たりにしているという印象を受ける。2017年、北海道アイヌ協会のメ
ンバーは、現在の状況をアイヌ文化の“再生”と呼ぶべきかという問いに対して、語気を強めてこう
答えた。「再生とはどういうことですか。再生とは発展を意味します。しかし、私たちは文化の存続を
かけて、また、北海道にもともと住んでいたのはアイヌだという認識を広めるために戦っているので
す」（あべのりあき氏、おかだけいすけ氏談）。私たちが出会った多くの研究者、博物館関係者、工芸
師が北海道在住日本人のそういった認識の低さを指摘している。

生活様式の変化 – 伝統的なアイヌ民具の消滅
アイヌの住んでいる村を観察すれば、伝統的なアイヌ文化の消滅と完全な日本化に言及した高倉
教授とマイェヴィチ教授の意見もうなずける。アイヌと日本人の住居には違いは見られず、日常生活
の面でも均一化されている。アイヌの民族意識の高まりは、伝統に則った形での文化復興にはつな

8 マイェヴィチ教授はまた、アイヌ文化の再生についても述べている[1991: 228-255]。
9 この表現は世界有数のガイドブックである”Lonely Planet”でも用いられている。ガイドブックでは、白老、二風谷および阿寒
摩周国立公園が観光名所としてあげられている。
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がらなかった。また、最新の耕作方法を会得し
たアイヌの人々が伝統的な農業に戻るとも思え
ない。
アイヌ文化のにおける最も重要な変化は、経
済、住居、民具および衣服の面で現れた。明治
時代の幕開けとともに、経済面での重大な変化
が北海道でも始まったが、アイヌは当時農業・
漁業・狩猟で生計を立てていた。彼らを苦しめ
た権利の制限や差別、その後の産業の発展、新
式農業の普及およびアイヌの強制移住が伝統
民具の消滅を招いた。その例としてあげられる
のが、伝統楽器トンコリである。アイヌ出身の芸

術家である早坂ユカ氏は、「アイヌは自身がアイヌであることを恥じてこの楽器の演奏をひた隠し
にしました。もしこの楽器を弾いていればその人がアイヌであることが知られてしまうからです。こう
してこの楽器は消滅していまいました」と語った。今日、トンコリはある種のルネサンスを経験してい
る。昔はシカの腱で作られていた弦は化学繊維に取って代わられたものの、トンコリはアイヌのアイ
デンティティを表す楽器として重要視されてきている10。
1903年に白老を訪れたW. シェロシェフスキは海岸に沿って「大型のいさり舟の隊列が進水台に係
留され、巻き揚げ機も数台しかなかった」のを目撃している[1961: 231]。その一年後に北海道を訪
れたフレデリック・スタールは「彼らの漁業はほとんど過去のものである」と述べている[1904: 75]。
萱野茂も伝統的な舟の建造技術の消滅に言及している。「時とともにチプ（丸木舟）は無くなってい
き、その代わりに建造の簡単なイタオマチプ（板綴り舟）が使われるようになった。この舟を使った水

上輸送は、1967年のながひさ橋の完成とともに二風谷では忘
れ去られてしまった」[2014: 139]。それらの舟が使われなくな
った後、萱野はいくつか舟を製作しているが、それらは実際に
使用するものというよりも、記録用および博物館での展示用だ
った[2014: 139, 143]。現在それらの舟は海上から見られなく
なってしまった11。
北海道中部に位置する沙流川渓谷の考古学的発掘調査12によ
り、初期の住居は長方形に設計されていたことが分かった。そ
の後、15世紀から16世紀にかけて、倉庫として利用された小屋
が現れた。このような住居の形状は古くから日本の図版に現れ
ていたほか、後年の民族学的記述にも紹介されている。内部の
構造にも変化があった。当初炉は入り口付近に作られていた
が、その後家の中央に移動した。また、炉の火は絶やしてはなら
なかった（森岡健治氏談）。北海道庁旧本庁舎には、20世紀初
頭に使用されていた暖房器具が展示されているが、そういった
器具の登場が、裸火の伝統的な炉の消滅を招いた。今日、こう
いった炉はアイヌ建築の住居および工芸師のアトリエで見るこ
とができる。
住まいは信仰の場でもあったため、その建築方法はなかなか
変化することがなかった。アイヌはある特定の問題に関して非
常に保守的で、変化を強いるのは困難であった。J. バチェラー
は、家の構造に少しでも変更を加えようとすれば、神々に懇願
し、隣人に強い酒を振舞わなければならなかったと述べてい
る。1890年代、幌別のある裕福な男性が、日本式のより快適な
家を作ることにした。あと屋根を据えれば完成というところで、
彼の兄弟がやってきた。彼らによると、アイヌの伝統的な茅葺

10  西アフリカでも、弓の弦が天然素材から金属製に変わるなど、同じような道具の変化が見られる。
11  最も古いアイヌの舟は現在苫小牧の博物館に収蔵されている。17世紀後半に噴火した火山の灰が付着していることから、
考古学者により年代が特定された。
12  1983年から86年にかけて、沙流川のダム建設に伴って行われた。

裸火の伝統的な炉が工業製品であ
るストーブにとってかわられた（平取
二風谷、2015年6月）

盆イタが茶托として使われることもある（札幌、2017
年9月）
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屋根を葺かなければ、家
族から排斥されるという
ことだった。このような
圧力により、その男性は
日本式の家にアイヌ式
の屋根を据えることにな
り、結果的にアイヌと日
本の様式が入り混じった
家が出来上がった。地域
の共同体を守ることは伝
統を守ることでもある。
またアイヌには住居のオ
リジナルは神々からもた
らされたものだという信
仰があった[1901: 126-
127]。伝統を突然廃する
ことは、神々の怒りを招
くことになる。そういった圧力はあったものの19世紀の末には、建築様式にもようやく変化が現れ
始めた。沙流川歴史館には、1880年代からアイヌ建築の変化が展示されている。家の構造、屋根、
壁の工法（アシから木材へ）などに変化が現れた。平取小学校の校舎などはその例である。1880年
の写真と1899年の写真では、屋根は茅葺から板に変わり、高さも低くなっている。
1920年代、床はすでに板張りになっていたが、年輩のアイヌ女性の話によると、それ以前にはキソ
と呼ばれる敷物が敷かれており、1911年ごろまで使われていたようだ[Kayano 2014: 106]。伝統
建築であるチセの消滅は、その他の習慣にも影響を及ぼした。日本式の建築が広まると、住居内部
の構成にも変化が現れた。現代の住居には、炉で示されていた中心もなければ、聖なる火も存在
しない。お客のための場所や“家宝”を保管しておくスペースもない。1930年代から、炉（アペオイ）
の衰退とともに、工業製品であるストーブが広まった（長田佳宏氏談）。アペオイには家族を集結さ
せる機能があったが、ストーブにその機能はない。さらに、炉に関連する様々な民具が消滅してい
った。アペオイの上部には、木製の複雑な構造があった。例えば、火の粉から屋根を守る火棚（トゥ
ナ）や、料理道具を吊り下げるための炉鈎（スワッ）などである。
炉のそばには灰ならし（アペキライ）があり、床には糸紡ぎに用
いる糸巻き木（カニッ）や灯明台（ラッチャコ）が立ててあった。萱
野茂によると、ラッチャコは、魚油が安定して手に入るようになっ
てから現れたという。「それは1910年代から20年代にかけての
ことでした。私の子供時代には、まだラッチャコが使われていま
したから。1946年3月に二風谷に電気が通りました」[2014: 99]
。現在、ラッチャコは工芸師のアトリエ、博物館の展示などで見る
ことができる。
アイヌの伝統では、食事は炉のそばでとるものであり、主人、
妻、そして年少の子供が、入り口から見て炉の左側に座った。他
の家族は反対側であった。食事の際、食器を用意する必要はな
かった。炉の上に下がっている深鍋から、妻がおたまで家族に食
事を取り分けた[Batchelor 1901: 200]。祭事にあたっては、食事
は日本人との交易でもたらされた漆器や、アイヌの職人によって
作られた木製の器に盛られた。肉・魚は木製の皿に乗せて皮を
剥いで切り分け、その皿で食べていた。食事には箸および匙（ペ
ラパスイ）が併用され、食器としては盆（メノコイタ）および椀（ニ
マ）が用いられた。椀は汁物やひきわりを供する際に、盆は魚を
供する際に使用されていた。アイヌの食文化は煮物料理中心で
あった。明治時代（1868-1912）以降、盆の使用は廃れていった（
長田佳宏氏談）。現在は炉の周りで食事をする習慣がないばかり
か、そもそも家に裸火がない。アイヌも日本人と同じような食事を

伝統的な民家チセは、今では屋外博物館でしか見ることができない（平取二風谷、2015年6月）

伝統的な背負い袋サラニプは、もう年配のア
イヌ人しか使わなくなった（平取二風谷、2017
年9月）
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同じような食べ方で食べている13。現在使用されている食器や箸は、どこの店でも購入できる工業製
品がほとんどである。ただし、盆は劇的な変身を遂げ、現在では美しい装飾が施された円形の小さ
い盆が、コーヒーカップのソーサーとして使われている。
伝統的な住居には、手製の様々な道具、入れ物、床に敷いたり、壁に張ったりする藁の敷物、入り口
の覆い、竹でできた簾などがあった。家宝とされていたのは、日本からもたらされた品々で、漆器、
刀、短剣、箙などがあった。それらは家の特定の場所に飾られており、それらを多く所有している者
はすなわち裕福とみなされていた。
20世紀中頃に完全な消滅を迎えた民具が編みかごである。その例として、ドイツ博物館による日本
巡回展の際に展示された色丹島（千島列島の一）における蓋つきの編みかごが挙げられる[著者不
詳 2011: 50–54]。現在千島列島にはアイヌは居住していないが、それは、第二次大戦後にソ連によ
って1000人以上が日本に移住させられたのが原因である。ロシア人はアイヌを日本人だと考えて
いたのである14（尾形芳秀氏談）。彼らは離散し、その結果かご編みの技術も途絶えてしまった。
アイヌの伝統衣服の変化は19世紀から観察することができるが、針15と糸の大量生産が行えるよう
なったことで、劇的に変化した。この変化は、19世紀後半、糸巻き（ヌイトサイェプ、ケモヌイトサイェ
プ）、針入れ、裁縫箱（チスポ）など、新たな道具の登場によるものだった[著者不詳 2011: s. 90–91]。
これらの道具はアイヌの生活によく溶け込んでおり、現在でも用いられている。綿織物の普及で、ニ
レの繊維から作られる織物の立場は一層危うくなっている。20世紀初頭、針や糸、色とりどりの生地
が手に入りやすくなってから、衣服の模様は複雑化し、明治末期に最盛期を迎えた[Kayano 2014: 
56-57]。その後、伝統衣服も徐々に姿を消していき、今では祭事、フォークグループのパフォーマン
スでしか見ることができない。鳥の皮で作られた衣服は20世紀初頭に消滅し、現在では数点を博物
館の展示で見ることができるだけである。サケの皮で作られた履物についても同様で、かつては一
般的に見られたが、現在では受注で製作されるのみであり、また日常生活で使用することもない。
アイヌに特徴的な装飾は、外部の影響を排除しつつ、現在に至るまで受け継がれている。フレデリ
ック・スタールもこのことに着目している。「日本の影響は受けつつも、非常にアイヌ的な衣服が存
在する。それらは日本の柄や素材が使われていたとしても、アイヌ的な特徴を維持している」[1904: 
34]。萱野茂は1970年、出光美術館のコレクションを見て驚いたという。「6000年前の中国でつくら
れた銅の酒瓶の柄と、アイヌの刺繍（カパラミプ）の柄が全く同じだったのです」[2014: 58]。衣服の
各部分は様々な影響を受けて変化していったが、それは西洋からの影響だけではない。二風谷アイ
ヌ文化博物館の学芸員である長田佳宏氏によれば、1930年代から女性の鉢巻きの結び方に変化
が現れたという。飾りである結び目は前で作っても後ろで作ってもよかったようだ。
糸紡ぎに用いられた糸巻き木（カニッ）は、各家庭の炉の周りにあり、そのそばにはたいてい年配の
女性が座っていたものだった。糸巻き木は生活様式や住居内部の構成が変化したことによって消滅
した。現在でも伝統的な織物は存在しているものの、糸紡ぎの方法も変化しており、それらは観光産
業の一部となっている。現在使用されている衣服の製作過程で、そういった伝統民具を利用するこ
とはない。それは、西洋式のファッションが日本人を通じて北海道にもたらされたからであるが、そ
の傾向は20世紀初頭にはすでに顕著であった。F. スタールは、洋服とアイヌの服が混ざった格好を
した若いアイヌをこう回想している。「ゴロウは若い男で、髭を剃り、洋服（和服ではない）を身につ
けている。しかし、彼は豪華な刺繍の入ったアイヌのゲートルを履き続けている」[1904: 76]。
アイヌ民具の全体的な消滅は20世紀初頭に始まった。1930年代には、タシロと呼ばれる刀を携帯
しているのは年配の男性のみであり、若い世代は日本式の鉈を使って枝を切ったり、樹皮を剥いだ
りしていた。時代が進むにつれて日本人の用いる道具がアイヌ民具を駆逐していき、それらは住居
内部の飾りとして扱われるようになっていった[Kayano 2014: 25, 119]。萱野茂の息子である萱野
志朗氏は、現在タシロはほとんど用いられないばかりか、本来よりもずいぶん短いのだと語る。こ
れは、銃刀法の規制によるものである。長刀を所持している者はそれらを返上するか、刃渡りを短縮
しなければならなかった。また、大きな木を切り出したり、舟を作るための木材に加工したりするた
めのムカルと呼ばれる斧も同じような運命をたどることになった。今日ではもう実用的ではない巨

13 伝統的な食事は白老の博物館内で食すことができ、その土地の名物となっている。その他の飲食店でアイヌ料理を注文す
ることはまず不可能である。
14 北海道博物館の中村亘氏によると、ロシア人のサハリン占領後、自身をロシアによる攻撃対象とみなしたアイヌは当地に
住むことを恐れるようになったという。
15 考古学者で平取のアイヌ博物館の館長を務める森岡健治氏によれば、考古学的調査により、鉄製の針は17世紀の前半に
沙流川渓谷に現れ、19世紀後半から普及していったことが判明した。当時針は貴重なものであり、女性の墓に供えられること
もあった。



127

大な背負い袋（サラニプ）も使われなくなった。その一方で、肩掛けで小型のサラニプは、通学鞄と
して使われているほか（萱野志朗氏談）、土産物としても利用されている。そういった産業について
はのちに述べる。樹皮製で肩掛けのニペスニとよばれる袋は、狩猟・漁猟道具や食料を運ぶのに用
いられていたが、これは20世紀の末でも現役であった[Kayano 2014: 25, 119]。しかし、この袋も
2010年以降はごく一部の年配のアイヌによって用いられているのみである。

「アイヌは、道具や食器などの民具を、それらに魂が宿っているかのように、最大の敬意を払って扱
っていた。カムイノミの儀式の際には、イヌンペサウシペの神々にトゥキパスイとよばれるヘラを用
いて酒が捧げられた。トゥキパスイが消耗し、使用できなくなると、屋外の祭壇にキビ、草の種、祈り
の言葉とともに供えられる。『これほどまでに長く使わせていただきありがとうございました。種とタ
バコはあなたえの贈り物です。それらを持って神々の国へお帰りください。そこでは、今この瞬間か
ら永遠に、最高の神として扱われるでしょう』」[Kayano 2014: 33]。
古い道具に対する態度は、『使えるもの捨てるべからず』という民話によく表れている。これは重い
病気にかかった少年の物語である。少年の父親が、自身の父親から受け継いだ斧を捨てたことが
原因で少年は病気になった。この斧で盆やすりこぎなど様々な道具が作られてきたのである。これ
らの道具が少年の病気を引き起こし、父親に斧を探し出して修理させるようにと忠告するのである。
そして父親が忠告に従うと、少年の病気は快方に向かうのである。この民話には、「先祖から受け継
いだものを捨ててはならない。そんなことをすれば神々の罰があたる」というアイヌのモラルが見て
取れる[Chamberlain 2010: 71]。

工芸師は“伝統の番人”か
現代の博物館の所蔵品・コレクションにおいて、私たちは20世紀に絶頂を迎えた“オリジナル崇拝”
に直面している。それまではオリジナルへの態度は比較的穏やかなものだった。ドロタ・フォルガ＝
ヤヌシェフスカ教授が指摘しているが、レプリカや複製のおかげで「文化は存続し、変化してきた」
[2017: 44]。その昔、「作品のコピーは、読み書きの学習のように、ごく自然で文化的な営みであった。

（中略）…15世紀から18世紀におけるヨーロッパの様々なコレクションは、思い入れのある作品の
レプリカ、コピー、特別に発注して行われた“模造”によって繁栄した」[Folga-Januszewska 2017: 
45]。したがって、現在の博物館における所蔵品の中で、レプリカが許容されていることも不思議な
ことではない。博物館のコレクションにアイヌ民具のレプリカを組み込んだ先駆者は萱野茂及びそ
の協力者である。彼らは現在使われていない、または現存すらしない民具を復元した。萱野は自身
の著作において、漁師たちではなく博物館のための舟の建造方法を紹介した。同様のケースとし
て、織物（アットゥシ）や敷物（イテセニ）編みの工房などがある。
萱野の回想は、博物館向けのレプリカ製作が20世紀の中頃には行われていたことを示している。
これは特にすでに使われなくなった民具に関してのことである。萱野の妻れい子氏は「1880年代
から90年代にかけて行われたインタビューに基づいてトッタ(LB: duży worek)の複製を行った」
[Kayano 2014: 225]。ここで、レプリカに価値があるかという問題に立ち返ることができる。もちろ
ん、オリジナルには劣るだろうが、オリジナルがすでに存在しない場合、複製品は貴重な資料にな
り、その価値はもう存在しないオリジナルに匹敵する。特にそれらの複製品が、伝統技術を用い、そ
れらの民具を作り、使用してきた人々の監修を受けて作られた場合、その価値はさらに高まる。サハ
リンのアイヌによって作られたサケの皮でできた衣服はその例である。第二次大戦後、アイヌは日
本に移住させられ、彼らによって伝承された技術を用いて衣服が作られた。今日、サハリンにアイヌ
は存在しておらず、彼らの民具のレプリカが数点残されているだけである。しかし、それらが彼らの
文化や日常生活の目撃者であることは間違いない。札幌ピリカコタンに展示されている民具の多く
は、現代の工芸師によって製作されたものである。
北海道を訪れた旅行者は、至る所でアイヌ文化を身近に感じることができ、ひいてはこの現象がご
く一般的であるように思うかもしれない。有名なガイドブックにはアイヌに関する情報が載っている
が、それは観光アトラクションとしての紹介である[Rowthorn 2013: 569]。札幌の観光案内所でも
アイヌについて知ることができる上、小さな土産物も購入することができる。これは、アイヌ文化の
ルネサンスであろうか、それとも観光業に利用されているだけだろうか。当初、日本人はアイヌ文化
を観光に利用してきた16。20世紀後半の“アイヌの再生”以前、アイヌは自身の文化を営利目的に利

16  以前、日本人はアイヌを観光名物として器械のように扱っていた。W. シェロシェフスキはある日本人によって利用されてい
たアイヌについて言及している。彼らは大阪の展示会に連れて行かれ、「アイヌの村を演出し、熊の祭りを披露させられた」
[1961: 228]。井上紘一教授もこのようなアイヌ人の扱われ方について記述している。
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用しようと試みた。萱野茂二風谷アイヌ資料館には、観光客に踊りや歌などを披露するアイヌを写
した写真があるが、それに参加していたのが萱野のおじである17。そういった活動には行政の許可
があったが、それは「利益を北海道にもたらすためならば、観光のレベルでアイヌ文化を許容する」
[Majewicz 1991: 234]。アイヌは訪れる人々に自身の伝統知識を伝達しようと試みてきたが、それ
は主に「旅行者を誘致し、利益をあげるためだった」[Majewicz 1983: 21]。
先に述べたように、今日ではニレの繊維で作った衣服を着用することはない。しかし、それはニレの
織物がもう作られていないということではなく、“アイヌデザイン”商品の生産に用いられている18。
名刺入れ、女性もののバッグ、財布など、ニレの繊維織物を用いた製品が販売されている。そういっ
た織物があまりに人気で、20世紀の後半には原料調達が難しくなったこともあった。萱野茂はこの
ことにも目を向けており、「最近アッニの樹皮を手に入れるのが非常に難しくなっている。一方、ニペ
の樹皮で作られたアットゥシは非常によく目にする」と記している[2014: 51]。現代の職人たちも原
料確保の難しさを認識している。1920年代、ニレの樹皮の採取量が制限され、行政の許可を得なけ
ればならなくなった。職人たちは、樹皮を確保するため、樹木の共同管理を始めた。今日、樹皮はま
すます調達が難しくなり、それらの採集場所・量ともに条例で定められている。樹皮採集をめぐり、二
風谷の職人で作る組合は、地元自治体との話し合いを続けている。原料採集は樹木の数と結びつ
いており、一人の職人が使用することが許されているのは年間20本分である。一本分の樹皮から作
れる衣服は最大三着程度である（貝澤雪子氏談）。現在ニレは保護の対象となっており、植林には補
助金が出ている（長田佳宏氏談）。
民芸品の販売がアイヌにとっていかに重要かは、以下の事実が示している。「21世紀に入り、阿寒の
アイヌは主に土産物の販売で生計を立てている。彼らの家の一階は販売スペースに当てられてお
り、店員は非常に愛想よく、元気に通行人に対して宣伝を行っている」[Internet 1]。同様の状況は二
風谷でも見られ、観光産業で生計を立てているアイヌの芸術家の作品を販売する多くの店がある。
イオマンテのような伝統的な儀式が存在することで（たとえそれがアトラクションの要素を帯びてい
たとしても）、伝統衣服や、祭事に欠かせないその他の民具が製作されるようになった。文献では冠
とも記されている被り物（サパウンペ）、杖（イナウ）、楽器（トンコリ）、器（カパルペトゥキ）、酒を捧げ
るためのヘラ（イクパスイ）などである。
今日、アイヌの家では、木彫りの盆、綿製で装飾が施された入れ物など、飾りとしての伝統民具が見
られるのみである。生活様式は変化し、少数民族に属する人々は、多数派と同じような生活を求め
る。彼らは生きた化石や歩く野外博物館になることは望んでいない。あるアイヌは「博物館は旅行者
にはいいですが、土着の民族にとっても文化は変わっていくものです」と話してくれた。アイヌ文化
は時の流れとともに発展し、また日本文化の影響を受けて変化していった。現代のアイヌの生活は、
日本人となんら変わらない。伝統の商業化はネガティヴに捉えらえることもある。しかし、そうしたプ
ロセスのおかげで大衆にとって“魅力的な”文化が存続しているのである。今日、伝統をなんらかの
形で産業に生かすことができれば、伝統の担い手を守ることができる。美しい装飾が特徴の盆イタ（
食事を運び、供するのに用いられる）や、昔ながらの工法で作る植物の繊維でできた製品などがそ
の例である。
伝統職人芸の商業化の恒例は、ユネスコの無形文化遺産にも登録されているウガンダのタパであ
る。この原材料は、工場生産された生地の広まりによって忘れ去られ、伝統的な結婚式でしか用いら
れることがなくなっていた。しかし、観光産業の発展により、生産者たちを廃業から守ることができる
ようになった。19

***
この短い記事では、北海道におけるアイヌ文化に起こった変化に関するすべての問題を論じるこ
とはできない。時代が進むにつれて、アイヌ文化は発展し、日本文化の影響、広く言えばグローバ

17  おじはすでにアイヌの伝統も言語も知らなかったが、日本人のステレオタイプに応えてステージをこなしていた。
18  同様の現象はアフリカでも見られる。伝統的な生地で作った衣服は、工場生産されるものよりはるかに高価である。にもか
かわらずその伝統が存続しているのは、観光業・冠婚葬祭に着用する一部の人々によるものである。重要な人物のために作ら
れる織物は、伝統の観点から言えば、昔ながらの糸で作らなければならない。今日、そういった織物の工房では、工場生産さ
れた糸が使用されている。現代的な材料を用いながらも、伝統技術を用いた織物は、土産・観光など、内部市場向けに販売さ
れている。
19 伝統工芸の商業化の良い手本としては、ユネスコの無形文化財に指定されたウガンダのタパがあげられる。伝統的な結
婚式で使われてきた織物とその原料は、産業織物に淘汰される形で、この伝統的な原料も消滅と忘却の淵に追いやられてい
た。お土産産業によって買い手が現れたおかげで、職人たちも廃業から救われた。
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リゼーションの影響を受けて変化した。ロシアに支配されていた地域でも同
様のプロセスが起こっている。そこで重要だったのは先にあげたB. ピウスツ
キである。彼は、サハリンの人々に魚の塩漬け、農地開拓、ジャガイモの生産、
農耕用の牛馬の飼育などを教えた。これらはいずれも伝統農業、文化に影響
を与えた。伝統的な農業に関する民具は完全に消滅した（農具、食物保管の
ための容器など）。残ったのは、現代でも使用できる民具か、家の飾りに使える
民具だけだった。宗教面でも変化が現れ、アイヌを取り巻き、彼らの現実を規
定してきた民具の非神聖化が起こった。萱野茂によって記述された時代（20
世紀中頃）には、道具には魂が宿っており、神聖さを帯びているため、使えなく
なった時は「その道具の有用性に敬意を表して神の世界に送った」[Kayano, 
2014: 11]とされている。エドワード B. テイラーはバジル H. チェンバレンの

『アイヌ神話』の前書きで、19世紀のアイヌについてこう記している。「彼らは
ヨーロッパのおとぎ話を聞いてもその内容を信じているようには見えなかっ
たが、彼らにとって、ある自然現象を説明している神話は、一種の学問であっ
た。また、彼らはその内容が本当に起こったかのように伝説を語るのである」
[Tylor 2010: 12]。「手作りの民具には、製作者の性格が反映されている。善人
が作った民具には善い魂が宿り、悪人が作った民具には悪い魂が宿る。悪人
が作った道具は、それがどれほど精巧にできていても、あまり買い手がつくこ
とはなかった。悪人の道具で作られたゆりかごでは、子供はいつまでたっても
泣きやまなかった。道具は、魂を吸収した生き物なのである」[Kayano 2014: 11]。今日大量生産
される製品は、魂がなく、死んで、冷たいものである。では、現在博物館やギャラリーに保管され、
コレクターの名前を関した“◯◯コレクション”の一部をなしている、古い民具はどうだろうか。か
つての使用者によると、それらは使用環境から切り離され、「魂を失いつつある」。既製品と同じよ
うに、ただの道具になりつつあるという。
“民具の魂”を守るために学芸員ができること、しなければならないことは何だろうか。この問題に
取り組む際、基本的な疑問が立ちのぼってくる。そもそもこの目標は達成可能なのだろうか。博物
館に収蔵して民具のコンディションを維持しながら、その魂を救うことはできるだろうか。民具は人
々に使用されていれば、崇拝の対象であるが、博物館の展示で問題になるのは、その審美性であ
る。2005年、チャド中部のハジェライ族の閉鎖された織物工房から、織機の部品を買い取ろうとし
て、断られたことがある。持ち主は、この部品に愛着があるからという理由で私の申し出を断った。
これは、機織りに従事していた父の形見であり、その持ち主は特別な感情を抱いていたのだ。私に
買われてしまえば、その道具は博物館の一コレクションになってしまう。自然な使用環境にあるから
こそ、その道具は家族の形見になりえた。そういった道具は、博物館の倉庫よりも、持ち主の家に置
いておく方がよいのは明白である20が、この織物工房全体が廃業後、すぐさま解体されたことを考
えると、この道具がこの状態で保管されるかどうかは分からない。次世代に伝えられるのは、機織り
職人であった祖父の思い出だけである。博物館では、魂を奪いながらも民具を保護することができ
る。おそらく、民具を保護し、それに関する知識（使い方、美的価値）を次世代に伝えるためには、博
物館に収蔵するほかないのだ。
芸術的な職人技で生み出された現代の民具は、アイヌの家でも使い道がある。これらの民具は、ア
イヌの遺産として持ち主の心に長く刻まれるだろう。観光客の人気を集めている現代の芸術作品
も、日本社会に広く受け入れられるチャンスがある。これらの作品は単なるコピーではない。自身の
祖父や曽祖父の芸術を継承する職人たちのグループが形成され21、彼らの活躍によりアイヌデザイ
ンは誕生した。そして、伝統的なアイヌのモチーフを取り入れた様々なグッズ（Tシャツ、シャツ、バッ
グ、財布、盆、ソーサー、テーブルクロスなど）が作られている。

本稿は、ポーランド語の原文を 西尾地平 が英語に翻訳した。 

20  次の世代もその道具に対して思い入れを抱くだろうか。
21  貝澤徹氏は、20世紀初頭に活躍した彫り師である祖父の写真を自身のアトリエに飾っている。彼の作品もまた、祖父の作
品とリンクしている。

現在、アイヌの民家では、アイヌ
民具が伝統的な雰囲気を醸し出
す装飾として用いられている（平
取二風谷、2017年9月）
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ポーランドの独立100周年（2018）、およびポーランド＝日本国交樹立100周年（2019）を迎えるに
あたり、ジョルィ市立博物館の主導で、教育的展示プロジェクト「ブロニスワフ・ピウスツキ – 独立
を目指したペンと剣」開催が決定された。このプロジェクトの目的はブロニスワフ・ピウスツキの人
物像、独立に向けた運動、研究活動を紹介し、同時にアイヌ社会の独自の文化について広めること
である。またこのプロジェクトには、独立間もないポーランドと早々に外交関係を樹立した日本との
文化・教育面での結びつきをより強固なものにし、発展させていくという思いが込められている。
本プロジェクトの準備には2年が費やされ、2018年4月27日、ユゼフ・ピウスツキの曾孫であるダヌ
タ・オニシュキェヴィチ氏、ヴァルデマル・チェホフスキ氏を迎えて開会式が行われた。チェホフスキ
氏はポーランド・テレビのドキュメンタリー映画「ブロニスワフ・ピウスツキ – 流刑民、民俗学者、英
雄」の監督でもあった。プロジェクトの具体的な内容は、民俗学的な資料を展示する企画展「アイヌ
の世界 – ブロニスワフ・ピウスツキから萱野茂まで」を中心に、その開催に向けた展示品の収集、
目録の出版、様々な年齢層に向けた講義やアイヌの芸術家（二風谷のアイヌ文化博物館員）を迎
えてのワークショップが行われた。さらに、サハリン、北海道に次ぐ世界で三番目となるブロニスワ
フ・ピウスツキ像がジョルィに完成し、その除幕式が行われた。意匠は平取二風谷のアイヌ芸術家
関根真紀氏が行った。ほかにも、日本美術技術博物館“マンガ”協力のもと、国際会議「ブロニスワ
フ・ピウスツキ没後100年 – 自由な祖国をめざして」が開催され、ジョルィでも会議の一部が行わ

ブロニスワフとユゼフのピウスツキ兄弟 – 独
立を目指したペンと剣　プロジェクト概要

ヨアンナ・ツィガネク

プロジェクト発足会で講演するダヌタ・オニシキエビッチ氏とヴァルデマール・チェホフスキ氏
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れた。クラクフでは10月18、19日、ジ
ョルィでは10月20日に会議が行われ
た。
本事業は、ジョルィ市立博物館とクラ
クフのマンガ館が共催し、在ポーラン
ド日本大使館、ジョルィ市長のほか、
ポーランド独立回復100周年を祝して
アンジェイ・ドゥダ大統領からも後援
を受け、さらにカトヴィツェ経済特別
区、日本の国際交流基金、ポーランド
軍用資産局の協賛を受けている。
文明との接触により変化していったア
イヌの日常生活を紹介するこの企画
の出発点は、ブロニスワフ・ピウスツ
キが彼らと生活を共にしながら研究
を行った19世紀末～20世紀初頭であ
る。また、アイヌの歴史の転換点とな
ったのは萱野茂の活動である。萱野
はアイヌ出身の社会運動家、政治家
であり、その活動によって1997年、ア
イヌは日本における少数民族として
の地位を認められ、その文化は保護
されることになった。
展示を構成するにあたり、博物館は
以前からアイヌ民具の収集を行って
いたが、ヨーロッパの骨董品市場に
おいてはアイヌ民具の点数が少なか
ったため、非常に困難であった。ジョ
ルィ市立博物館は現在、アイヌ文化に
関するポーランド最大のコレクション
を有している。その一部はすでにブロ
ニスワフ・ピウスツキの業績を紹介す
る展示会で紹介されていた。それら
の企画展は、国内ではキェルツェ、ザ
コパネ、国外ではヴィルニュス（リトア
ニア）、ミンスク（ベラルーシ）で開催さ
れた。
ジョ ル ィで の 企 画 展 の 開 会 式
は、2018年5月19日、市民の間でも人
気が高まりつつある催し“ナイト・ミュ
ージアム”のメインイベントとして行わ
れた。これに先立ち、ジョルィの子供
たちは平取の子供たちに向けて、数
メートルに及ぶ手紙を思い思いに絵
を描いたり、色を塗ったりして書き上
げ、その手紙は二風谷のアイヌ文化
博物館宛に送られた。

「アイヌの世界 – ブロニスワフ・ピウ
スツキから萱野茂まで」は、100平米
のスペースを使って展示され、アイヌ
の伝統的な住居の内部や、いけにえ
を捧げる様子、アイヌ女性の日々の仕
事（織物、敷物作り）などのシーンが
再現されていた。5つに区切られた会

平取の二風谷アイヌ文化博物館からアイヌ関連の展示品が詰まっ
た小包が届き、ジョルィ市立博物館で開封する作業

二風谷アイヌ文化博物館のスタッフとジョルィにおける展示について相談

関根真紀氏の助言を受けながら、アイヌ機織りの展示を修正する作業
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北海道在住のアイヌ人代表らが、ジョルィ市のカトヴィツェ経済特別区事務所での会
合に参加

ジョルィ市長との会談

展示の開会式に平取代表も立会う
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博物館夜間開放イベントで、ムックリの遊び方を説明

ジョルィ市の子供たちが、平取の子供たちに絵のメッセージを贈る

場の中の一つでは、ジョルィの最も古
いアイヌコレクション、それらと対照
的な現代のアイヌデザインの製品が
展示された。企画展の基本演出とし
て、アイヌが暮らす自然がテーマであ
ったため、北海道の森、川、海岸をイ
メージした木や砂などが配置された。
背景には、20世紀初頭に撮影された
モノクロ写真を拡大したものが使用
された。展示されていた写真の中に
は、本プロジェクト実現のために購入
した1900年頃に撮影されたものもあ
った。
2018アイヌ・ナイトでは、ブロニスワ
フ・ピウスツキ像の除幕式に合わせ
て数日前にジョルィ入りしていた平取
出身のアイヌの人々との交流会も行
われた。彼らの来訪により、企画展の
内容についての打ち合わせや、展示
品の調整などを行うことができた。ま
た、平取の教育長である庄野剛氏が
束ねる6人の代表団は、ジョルィ市長
ヴァルデマル・ソハ氏、カトヴィツェ経
済特区副代表アンジェイ・ザビェグリ
ンスキ氏と面会することができた。
除幕式前日の夜には、ピウスツキ一
族の生物学者であるヴィトルト・コヴ
ァルスキ氏との交流が行われた。庄
野氏のほか、森岡健治氏、おがたよし
ひで氏、関根健司、真紀夫妻、山崎幸
治氏、彼らの通訳およびガイド役とし
て、ワルシャワに50年以上在住のジャ
ーナリストで作家の松本照男氏が出
席した。
ブロニスワフ・ピウスツキ像の除幕式
は、2018年5月22日、ジョルィ市長お
よび、在ポーランド日本大使館臨時
代理大使高橋さとる氏によって行わ
れた。ダヌタ・オニシュキェヴィチ氏は
父ヤヌシュ氏を伴って参加した。ヤヌ
シュ氏は国防大臣を2度務めた下院
議員であり、欧州議会議員でもあっ
た。ユゼフ・ピウスツキ、特に彼が行
ったポトハレのグラルに関する民俗
学的調査、タトルィ博物館の歴史上
果たした役割については、アンナ・ヴ
ェンデ・スルミアク館長が式典内で語
った。スレユヴェクにあるユゼフ・ピ
ウスツキ博物館からはロベルト・スペ
ウ、ミハウ・ブロノヴィツキ両氏が招
かれた。式典には、ジョルィの市関係
者、一般団体、企業家や市民が参加し
た。
像は博物館のすぐ脇にあり、その近く ブロニスワフ・ピウスツキ像の除幕式を前に、博物館で招待客を交えて会合
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高橋了在ポーランド日本国臨時代理大使

ジョルィ市長と在ポーランド日本国臨時代理大使による像の除幕

には同じく独立運動家で研究者のヴァツワ
フ・シェロシェフスキの像も立っている。彼
らは協力関係にあり、北海道での調査も共
同で行った。
除幕式および式典は、ジョルィ市立博物
館賞を授与するための良い機会であっ
た。2018年度の賞は、北海道側との調整役
としてプロジェクトの準備と実現に協力し
た松本照男氏が受賞した。記念のトロフィ
ーは博物館長のルツィアン・ブハリク博士
および部長のアンジェイ・ザビェグリンスキ
氏によって授与された。
プロジェクト内で行われた講義およびワー
クショップは、ピウスツキ兄弟が独立運動
で果たした役割に関する内容と、アイヌ文
化についての内容で構成されていた。様々
な年代の参加者に向けて、一月蜂起失敗
以後の独立運動、シベリアおよび極東地域
に流刑となったポーランド人、ポーランド・
日本関係、北海道における土着の民である
アイヌ、ブロニスワフ・ピウスツキが行った
調査に対する現代での評価、日本文化が
支配的となったことによるアイヌ文化の変
遷など、様々なテーマが論じられた。
各セッションでは、伝統的なアイヌの衣装、
楽器、踊り、工芸品などを紹介する日本か
らのゲストを迎えて行われた。ジョルィ市
役所を訪問して市長と面会した際は、文化
面での交流、特にジョルィと平取の間での
青少年の交流に基づく教育プログラムに
関して提案がなされた。
2018年18日から20日にかけ、第4回国際
ブロニスワフ・ピウスツキシンポジウム『そ
の没後百年と祖国独立百周年に向けて』
を、ジョルィ市立博物館が日本美術技術博
物館（マンガ館）と共催した。会議には、ポ
ーランド、日本、ロシア、その他ヨーロッパ
の学者に加え、沢田和彦氏、井上紘一氏、
アルフレド F. マイェヴィチ氏など、各分野
を代表する専門家が参加した。ブロニスワ
フ・ピウスツキの孫で横浜在住の木村和保
氏も招待された。クラクフにおけるはじめ
二日間の会議の後、参加者は10月20日に
ジョルィ市立博物館に移動し、教育展示プ
ロジェクトを視察した。ここでは、19世紀中
盤から現代にかけてのアイヌ文化を代表
する展示品を収集する過程と、ジョルィに
おけるそれらの展示方式に特に重点を置
いて説明がなされた。

本稿は、ポーランド語原文を西尾地平が日本語に翻
訳した。

ヨゼフ・ピウスツキの曾孫ダヌタ・オニシキエビッチ氏と、像をデザイ
ンした関根真紀氏
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展示の様子

展示の様子

展示の様子
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収蔵品の収集
「ポーランドの世界知得」という展示を構築するにあたって不可欠な展示品の収集が始まった。ジ
ョルィにはコレクションがほとんどなかったため、まずはポーランドの他の美術館・博物館から、所
蔵品を借り受けようと試みた。アイヌの場合、収集は非常に困難であり、ギレヴィチのツェツィリア
コレクションに含まれていた二本の匙がクラクフ民族博物館にあっただけであった。こういった場
合には、現地で探す、骨董品店を巡る、個人的なコレクションから借り受ける、インターネットオーク
ションで探す、といった選択肢が残ることになった。
収集に際しては、それ以前のしっかりとした準備が必要になる。そのため私たちは、入手可能な文
献の分析から始めることにした。ある種の目録のようなものを作り、アイヌ文化においてどのよう
な民具が使われていたかを特定した。その際、非常に貴重な資料だったのは、ジョン・バチェラー
の論文[1901]、ヴァツワフ・シェロシェフスキの北海道紀行文[1957]、過去の企画展の目録[Kōeki 

2013; 著者不詳 2011; 著者不詳 2012;
著者不詳 2015a; 著者不詳 2015b; 著者
不詳 2016]、そして何よりも萱野茂による
アイヌ民具に関する著作[2014]であっ
た。この二巻本は、概説と技術解説からな
り、アイヌが用いていたほぼすべての民
具について解説されている。このことは
博物館学的に見て、非常に重要である。
文献に一通り目を通すと、「アイヌ民具」
という概念をどう解釈すべきかという疑
問が生じた。これはそういった道具がアイ
ヌの人々によって“作られた”のか、“使わ
れていた”のか1というものである。アイヌ
が日本人とかなり頻繁に交易を行ってお
り、16世紀頃からその影響を受けていた
ことを忘れてはいけない。彼らは自身で
全ての道具を生み出したわけではなく、
鉄器、漆器、綿織物、絹織物などは、日本
人によって買い入れるように強制されて
いた。アイヌコレクションの収蔵品を評価
する際、私たちはその道具を誰が、どこで
作ったかということよりも、どのように誰
が、どこで使っていたかという点を重視し
た。たとえある道具が日本人の手で作ら
れ、交易によってアイヌの文化に持ち込

1  ここではヤツェク・ワポット教授の説明が解釈できる。それは「（一瞬でも）その文化に存在していた”道具はオリジナルと呼
ぶことができる」というものである[2009: 122]。この解釈はアフリカの骨董品取引についてのもので、どこで作られたかという
よりも、ある文化にとっての働きこそが肝要であり、普遍的だとしている。

ジョルィ市立博物館のアイヌコレクション

ルツィアン・ブハリク

平取二風谷の職人組合店で展示品を入手（2015年6月）
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まれたものであっても、アイヌの人々が使用し、彼らの文化に定着したものであればアイヌコレク
ションに加わえることにした。例えば、よく使われていた漆塗りの杯（トゥキ、カパル・ペ・トゥキ）で
ある。アイヌの職人が漆塗りの技術を習得しなかったのは、日本人の作った漆器を移入せざるを得
なかったからである。また、酒を用いる祈りに使われたヘラ（イクパスイ）など、祭事と密接に関わる
道具もあった。アイヌはニレの樹皮から取れる繊維を利用していたが、綿や絹などより高級な織物
は日本人から買い入れていた。中国からは、サハリンを通じて高価な首飾り（タマサイ）が持ち込ま
れていた。民族学におけるコレクションの目的は、ある民族の文化を映し出すことである。ある道
具が生み出された場所は二の次であって、重要なのはある文化にその道具が存在していたという
ことである。ジョルィのアイヌコレクションを構築する際にも、このような解釈を適用した。したがっ
て、その中にはアイヌの職人と日本人の職人によって生み出された道具が混在しているが、あくま
でそういった道具を移入したアイヌを念頭に置いている。
その後、北海道にあるアイヌ関連の博物館に集められた情報の評価を行った。2015年6月には、第
一回の実地調査で北海道に赴いた2。この渡航の目的は、各博物館にある所蔵品の調査を行い、
可能な範囲でアイヌ文化の象徴たるそれらの所蔵品を持ち帰ることであった。そこから、学芸員の
方々と議論を重ねつつ、より重要になると思われる展示を見学し、どういった方法で収集されたか
を分析していった。展示されていた民具はその多くがすでに使われていないものであり、それに伴
い、長らく製作されていないものだった。アイヌ文化の衰退プロセスに鑑みれば、民具収集が困難
な課題であることは明白であった。
民具収集のチャンスが訪れたのは、短期間ながら平取町二風谷に滞在した時だった。二風谷には
今もたくさんのアイヌ民具職人が働いている。それらの民具はもちろん実際に使用する目的では
なく、もっぱら観光面のニーズにより作られている。時には、エディンバラのスコットランド博物館や
大英博物館などの発注を受けて製作されることもある。アイヌ文化を今に伝えるオリジナルかつ、“
古い”民具はそれほど多く北海道には残っていない。オリジナルの多くが国外にあり、北海道内で
はレプリカが展示されているからである。現代の職人によって製作されている民具を購入すること
については、「何が本物で、オリジナ
ルか」という疑問が生じてくる。特に
オリジナリティの問題は、次世代の学
芸員たちを悩ませている[Nadolska-
Styczyńska 2001: 107-109]。
第一回の実地調査では、30点の民具
を収集したが、その多くは近年製作
されたものだった。2015年夏、日本に
家族を持つポーランド人女性の仲介
で19世紀の民具を東京の骨董品店
から買い取ることができた。白老のア
イヌ博物館長野本正博氏の働きかけ
により、同年秋には男性の衣装（ルン
ペ）が引き渡された。こうして同年末
までには、市立博物館には39点のア
イヌ民具が集まり、常設展「ポーラン
ドの世界知得」に向けて、ブロニスワ
フ・ピウスツキおよびアイヌ文化の展
示を充実させることができた。
2016年の初め、企画展「アイヌの世
界 – ブロニスワフ・ピウスツキから
萱野茂まで」の準備に着手した。この
企画展の目的は、アイヌの日々の暮ら
し、伝統および近代文明との接触に
より徐々に変化していったその文化

2  ワルシャワ在住の松本照男氏、札幌在住のこだまただよし氏、白老アイヌ民族博物館長野本正博氏、平取二風谷アイヌ
文化博物館長森岡健治氏および平取町関係者の皆様に多大な援助を賜った。輸送面の協力がなければ、収蔵品の収集は
不可能だった。

ブリュッセルにある骨董品店Patrick & Ondine Mestdaghで見つけたイクパ
スイ（2016年6月）
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を紹介することだった。時代が19世紀から20世紀に変わった時期が企画の出発点となった。まさに
その時期ブロニスワフは極東地域での研究を始め、またアイヌの歴史にとっても、20世紀の後半に
はアイヌ文化のルネサンス（アイヌデザインのコーナーで紹介する）と言われる重要な時代だった。
このルネサンスはアイヌ出身の活動家・政治家であった萱野茂によって始められ、その活動により
アイヌは日本において少数民族として認められ、彼らの文化は尊重されることになった。この企画
展を行うにあたり、当時の収蔵品では100㎡の展示フロアを埋めることができなかった。再びインタ
ーネットオークション、骨董品店、ギャラリーなどでの民具探しが始まった。
2016年6月ブリュッセルで開かれた国際見本市”Cultures. The World Arts Fair 2016”を訪れた
際、骨董商Patrick&Ondine Mestdaghのブースでアイヌに特徴的なヘラ（イクパスイ）を発見した。
主人の話では、近年死去したジョセフ・ジェレナ（1949-2012）のコレクションの一部だったアイヌ
民具を少なからず所有しているという。ジェレナは有名な古美術商で、ニューヨークに自身のギャラ
リーを構え、1969年から世界を旅しては美術品・骨董品を買い取ってきた。彼の扱う範囲は広く、そ
の中でも特にアイヌ民具を収集していた。彼の顧客は世界的な博物館や有名コレクターなどだっ
た。2016年のブリュッセルでは、ジェレナコレクションの中から、19世紀に作られた民具9点を買い
入れた。その中のいくつかは専門誌にも掲載された[Geoffroy-Schneiter 2014]。
自力で「古い」民具を買い付けてくることが不可能だとわかり、オークションやインターネットを使っ
た収集に切り替えることになった。2016年の中頃、フランスのポータルサイト”Drouot”にあるカタ
ログに、アイヌの民族衣装（明治時代に作られた男性用と大正時代の女性用）が掲載された。白老
の学芸員が女性用の衣装についてオリジナルかどうか疑念を持ったことから、彼らと協議を重ね
たが、衣装購入は最終的には予算の関係で叶わなかった。
2017年夏、インターネット上に再びいくつかのアイヌ民具が出品されたため、20世紀中頃に作られ
た2点の民具を購入した。同時に平取二風谷の職人たちとアイヌ民具購入に関して話し合いが持
たれた。目的の民具の特定の際、萱野茂の本が非常に役立ち、これにより実際的なメールのやり取
りを行うことができた。
第二回の実地調査は2017年9月に行われた。その目的の一つはさらなる展示品を収集してくるこ
とであり、平取二風谷では職人が手がけた新しい民具を、また札幌と旭川の骨董商からは古い民
具をそれぞれ収集した。約二週間の北海道滞在中十数点の民具を平取二風谷から、10点（この中
には絵はがきのセットが3点）を札幌の骨董商から買い入れた。ポーランド帰国後もさらに民具を
注文し、最終的には32点を収集することができた。

札幌の狸小路骨董時代村の骨董品店にあった背負
い袋チエオシケサラニプ（2017年9月）

札幌の狸小路骨董時代村の骨董品店にあったシント
コ（2017年9月）
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2017年12月、ブリュッセルの骨董商か
ら先にあげたニューヨークのジェレナ
コレクションに入っていた19世紀の民
具4点を購入した。2018年初にもいくつ
か追加で民具を購入している。

コレクション概要
企画展の具体的な内容を検討する段
階に入り、私たちのもとには約100点の
民具が集まっていた。対応する時代別
に数えると、19世紀中期の江戸時代が
7点、19世紀から20世紀にかけての明
治時代が28点、20世紀初頭の大正時
代が8点、20世紀中盤の昭和が8点、そ
して21世紀初頭の平成が58点と最も
多かった。この最後の時代のものは、ほ
ぼアイヌの伝統的な民具のレプリカやアイヌデザインの見本で占められている。2018年5月に最
後の追加購入があり、ジョルィ市でのアイヌ関連展示品は120点以上に増えた。
ここでやはり問題になるのが、コレクションとしてのレプリカの価値である。レプリカもやはり所蔵
品目録に含めるべきだろうか、それとも会場の雰囲気作りにしかならないのだろうか。博物館が所
有するあらゆるアイヌ民具は、19世紀のものも現代のものも含め、全てがコレクションを構成して
いる、と私たちは考える。こういった決定は、北海道の各博物館の実践にならったものである。当地
の博物館では、現代の職人の手による民具と同様に、古い民具のレプリカも展示されている。特
に、平取二風谷アイヌ文化博物館ではこの傾向が顕著であり、“古い”展示品の他に、現代の職人
芸で生み出された芸術品も展示されている。展示では、19世紀から現代まで続くアイヌ文化にお
けるある種の継続性を示している。中でも現代の民具製作者の注目を集めているのが、食事を供
するための盆である。来場者は“オリジナル”と、現代に作られた土産物としても売られる“芸術作
品”（アイヌデザイン）としての盆を見比べることができる。
北海道にある博物館の展示では、古い民具のレプリカを多く目にする。第二次大戦後の電灯の普
及で姿を消したラッチャコと呼ばれる伝統的な灯があるが、博物館に展示されているラッチャコ
は、ほぼ全てがレプリカである。それらは展示を構成する際に製作された物であり、ラッチャコが
廃れてからずいぶん時間が経っていた。そのため、学芸員たちは現存するラッチャコの忠実なコピ
ーとされる、当時を記憶する職人が製作したレプリカを展示せざるを得なかった。以前の記事で“
民具が示す文化の変容”に関して述べたが、このレプリカもその民具の作り方・使い方を記憶して
いるアイヌによって製作されたものである3。それらのレプリカは伝統的でオリジナルの民具とは異
なるが、それはそれらが使われておらず、使用の痕跡も緑青もないという点についてだけである。
アイヌに関する博物館展示ではレプリカおよび現代に製作された民具を展示している。もちろん、
学芸員の関心を集めるのは、レプリカやアイヌデザインの作品よりも、実際に使用されていた古い
民具である。
西洋の民族誌学者は伝統文化で使用されていた道具の目録作成について、様々な区分を適用す
る。もっとも単純な区分は、文化を物質的・精神的・社会的側面に分ける区分である。この区分には
多くの欠点があり、伝統文化を研究する現代の民族学者はオリジナルの区分を作り出している。
アイヌの場合には、私たちは特殊な状況に直面している。アイヌ伝統文化で育った萱野茂は、伝統
民具に関する著作において、自身による区分を行っている。彼は民具の加工、織物の製作を行うた
め道具から解説を行った。伝統的な観点からすると、これらは生活の基礎である。道具と原料を持
っていることで、衣服をこしらえ、火をおこし、家を作り、物を蓄えることができる。すなわち厳しい
環境から身を守ることができる。その後食物を得る方法が紹介されているが、この順番も、狩猟、漁

3  ここでは観光客向けに製作される民具とは少々状況が異なる。コピー、贋作の類はアフリカの芸術品によく見うけられる。
贋作の問題は、製作者が買い手を陥れ、利益を得ようとする場合にのみ生じてくる。アイヌ民具のレプリカは、販売目的では
なく純粋に展示目的で製作されている（萱野茂）。買い手が個人の場合も、これはオリジナルを装ったコピーではなく、現代の
職人によって製作されたレプリカであることを事前に告知している。

札幌の骨董品店にあったニンカリ（2017年9月）
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業、収集、農耕4と非常に興味深い。続いて料理の方法（材料の下ごしらえ、煮る、蒸す）が紹介され、
最後に娯楽である。この著作では最終章に生贄を捧げる儀式に関して述べられている。これは、宗
教的な儀式が大切でないということではない。その他の民具の多くが宗教的な文脈で紹介されて
いるからである。
ジョルィ市立博物館のコレクションは四つのグループに民具を分類することができる。三つが伝統
文化（原材料獲得のための道具／衣服／食物の調理・提供）に関する民具で、一つがアイヌデザイ
ン（いくつかは観光客向けのもの）である。そのほかにも、耕作、運搬、備蓄、娯楽および宗教儀式に
関わる民具がある。20世紀初めに作られた絵はがきのセットも加えられた。これら民具は計122点
である。

民具と原料
アイヌ民具の基本的な材料は木であり、様々な道具や食器、さらには織物や縄作りに使う繊維など
も木の皮を利用していた。これにより、アイヌコレクションに加えられた最初のグループには木材
加工、織物、敷物作りに使う民具、またはそれによって生み出された様々な種類の敷物、ニレの樹皮
から繊維を取り出す作業に関連した半製品などがある。なお、25点の民具がこのグループに含ま
れる。
家事や狩猟の道具として、また工具として用いられていた刀も大きなグループを形成している。現
在も使用されている数少ない民具の一つがタシロと呼ばれる刀である。アイヌをしてもっとも使い
勝手がいいと言わしめるこの道具は、木こりや猟師によって用いられ、肉を捌く際、またクマから身
を守る際にも役立った。20世紀中頃、タシロは切れ味の鈍い日本の刃物ナタに取って代わられた。
ジョルィのコレクションにも二本のタシロがある。一本は20世紀中頃のもので、骨董品店で入手し、
もう一本はある人を介して入手した21世紀のものである。銃刀法の刃渡りに関する基準が厳しくな
ったことを受け、その使用者はそのタシロの短縮化を余儀なくされた。もしもこの措置を取らなけ
れば、貴重な民具を手放さなければならなかったことだろう。
アイヌ文化の特徴的な要素の一つとして、ニレ科の樹木であるオヒョウ（アッニ）の樹皮を使った織
物製造があげられる。繊維を取り出すためには、まず樹皮を剥ぐ必要があるが、これは冬の時期を
除いていつでも行うことができた。狩りの途中で手頃な木が見つかった場合、その場で樹皮を剥
いだという。木を選ぶ際、その節、枝、樹皮の状態を見極めることが不可欠であった。直径が20㎝に
満たない木は、樹皮を剥がれることがなかった。適当な木を見つけると、まず幅3㎝ほどの樹皮片

4  この順番は、狩猟採集から農耕に移り変わっていった歴史を反映している。

平取二風谷の職人アトリエで購入したナイフ（2017年9月）
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を削りとり、粘着性が調べられた。あまりに粘着性が高い樹皮は、繊維を取り出すのに向いておら
ず、使用されなかった。適切な樹皮は根に近い部分をタシロで切り、上に向かって手で剥がした。
こうすることにより、樹皮はスムーズに剥がれた。木は決して“丸裸”にされることはなかった。樹皮
全体を剥いでしまうと、木が枯れてしまうため、常に幹の外周の四分の一ほどを剥ぐにとどめられ
ていた。その後、木の根元にキビとタバコを供え、祈りをした。「神なる樹木の衣服の一部をいただ
きます。あなたは神であられますから、どうか衣服の一部を我々にお与えください。あなたの持ち
物をいただくお礼にこの供え物をいたします」[Kayano 2014: 36]。このように樹皮採取は宗教的
な色合いを帯びた活動だった。アイヌは木々を神聖視しており、それから作られる衣服は神の恵み
だったのである。樹木の剥ぐ作業は、落下の危険を伴う困難な作業でもあった。夏に採取された樹
皮は、柔らかくするために一週間程度池の水にさらされていた。春もしくは秋に採取された樹皮は
まず乾燥され、それから夏まで保管された。水に浸して三日目から毎日樹皮の状態を確認し、層に
分離した時点ですすいで乾燥に回された。こうして出来上がった繊維を輪に丸め、その後糸状に
裂いていった。糸はさらに長い糸になるように結合され、最終的には糸玉にまとめられた[Kayano 
2014: 35-37]。

衣装
第二のグループには、衣服（上衣および胴衣）、被り物、靴、装身具（刀・女性用の嚢・装飾具など）
が含まれ、合計24点である。その中で目を引く民具は、骨董商でも滅多に見つからない衣服を収
納するためのカゴである。
アイヌを周辺諸民族から際立たせているものは、やはり独特なモチーフで様々な装飾が施された
伝統衣服である。その衣服は日本人の芸術家をも魅了し、アイヌの生活を描いた図版が作られた
[筆者不詳, 2015a]。その後、写真家たちがその魅力をカメラに収め、盛装をしたアイヌの姿がポス
トカードの形で紹介された。アイヌの衣服は自然、信仰と強く結びついた模様およびモチーフが前
面に押し出されている。こういった衣服を作っていたのは女性であり、刺繍や切り付の文様は女性
的な線で表現されている。伝統衣服の消滅は、19世紀末、日本化の進行とともに始まり、1930年代
からは日常生活では使われなくなっていた。コレクションに20世紀の中頃に作られた女性用の上
衣があるが、これは興味深い一点で、オヒョウの繊維と綿が組み合わせられている。これは樹皮の
繊維を用いた最後の実用衣服の例である。現在こうした衣服はフォークロアグループのパフォー
マンスに使用されており、観光アトラクションになっている。20世紀初頭W. シェロシェフスキはアイ
ヌの衣服をこう描写している。「白く、長い着物であり、白黒青のアイヌ文様で縫われている。彼ら
は裸足で、がっちりとしたふくらはぎは、汚れてぼろぼろの袴に隠れていた」[1957: 26]。
男性の衣装における本質的な要素は武器であるが、これは戦闘用というよりは装身具である。「そ
の刀に刃はが入っていない。それはもともと装飾用だからなのか、もしくは日本人の商人がわざと
刃をつけずに彼らに売ったからなのか。我々には知る由もない」[Starr 1904: 26]。ジョルィのコレ
クションにある刀には刃が入っている。1906年にB. ピウスツキが購入し、現在はサンクトペテルブ
ルクのクンストカメラに収められている刀も同様である[Kōeki 2013: 88]。
宗教儀式時、男性はサパウンペと呼ばれる被り物（文献によっては王冠とも称される）を着用した。
この被り物はイオマンテ（熊送り）など重要な儀式の時に用いられた。この被り物は木の削り掛け
を巻きつけ、正面に木彫りの像（熊をかたどったものが多い5）を据えたものである。削り掛けの端
は頭の後ろで結ぶようになっており、これで大きさの調節ができた。紺や赤のサンタサランペと呼
ばれる布片がついているサパウンペもいくつかあった。W. シェロシェフスキはこの冠をこう記して
いる。「木彫りの像には魔除けが輝いていた。熊の爪、鷲のくちばし、木・骨・角などでできた狐や狼
の頭、魚や亀を模した飾りなどである」[1957: 51]。サパウンペはイオマンテの儀式においては熊
にも被せられていた。その目的は生きている熊の精神を“弛緩”させ、怒りを鎮めることであった。
サパウンペをかぶることは尊い行為であり、自身の行為によってサパウンペを貶める行為は許さ
れず、口論や乱闘に口を出すのもご法度であった。サパウンペはアイヌの集団への所属の象徴と
しての役割も担っていた。B. ピウスツキとW. シェロシェフスキはある酒宴の席で、アイヌの社会に
受け入れられた瞬間を経験した。「エカステパは立ち上がり、冠を取ってブロニスワフに被せた。ス
パンラムも私に同じことをした。その後、長い口上の後、エカステパは私たちが彼らの兄弟である
ことを告げた」[ Sieroszewski 1957: 64]。

5  二風谷地区では狐、鷲の頭など他のモチーフも見ることができる。
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飲食に用いられた民具
コレクションにおける第三のグループは飲食に関する民具である。この中には調理のための様々な
盆（魚卵を出したり、切ったりするための盆など）や、実際に食を供するための器など31点が含まれ
る。中でも美しい装飾が施されているのは盆である。コレクションの観点から言えば、骨董商でもよ
く見かけるアイヌ民具としては、大変興味深い民具である。椀とそれに付随するヘラ（イクパスイ、ト
ゥキパスイ6）も美しい。このヘラは文献によっては、ひげ押さえ[Batchelor 1901: 136, Starr 1904: 
64-65]、もしくはひげ押さえのためのフォーク7[Sieroszewski 1957]などとも紹介されている。
イクパスイとは、彫り物が施された木製の祭具であり、熊の飾りが付いている。これは神々に酒を供
える際に使用されていた。中心部にはたいてい動物や花のモチーフが施されている。魚の鱗模様
が施されているものも多く、この模様は上から下に向かっていなければならない。イクパスイの尖っ
た上部は“舌”と呼ばれ、これによって神 と々直接“話す”ことができ、アイヌの願いを伝えることがで
きた。職人はイクパスイ作りの最終段階として、裏側の中心に家族の紋章（イナウシロシ）を彫り込
んだ。アイヌには、イクパスイの端にある紋章により、供え物をした個人が神々によって特定される
という信憑があった。イクパスイが他の家族の手に渡った場合、古い紋様の下または上に新しい紋
様を刻むことができた。イクパスイ作りにあたっては、他にも守らなければならない様々な厳しい掟
があった。まず、材料としては、イタヤカエデもしくはマユミの枝が用いられた。そして、“健康な”木
を選び、節や割れのない箇所を使用する必要があった。木材に紋様を施す際も、右手で端を持ち、
もう一方の端は常に上を向いていなければならなかった。この作業も神々の世界と人間とをつな
ぐものと考えられていたようである。アイヌによれば、人間の言葉は不完全であるため、イクパスイ
が祈りや願いを神々の世界に届ける役割を担っていた。また、イクパスイは生きており、魂を持って
いると信じられていた。儀式の際、“舌”であるイクパスイを椀に入った酒に浸し、それから祈りや願
いを唱えながら、焚き火もしくは他の聖具に酒を垂らした。祈りの際は常時、椀は左手、イクパスイ
は右手に持っていることが重要だった。祭事に際し、イクパスイは参加者を律する目的でも用いら
れた。もし誰か（たいてい若い男）が、酒を飲みすぎた場合、年長者がイクパスイで頭を叩いて諫め
ることがあった。叩かれた方は攻撃的になったり感情的になったりしてはならない。なぜなら叩か
れることは恥辱であるからだ。
すでに述べたように、アイヌ文化を取り扱った多くの著作の中で、この道具は酒を用いる祭事の
際、ひげを押さえておくための道具、もしくは背の高い受け皿（オユサペ）が落ちてきた際に椀を守
るための道具として紹介されている。この解釈を行ったのは、1903年、B. ピウスツキとともに北海
道のアイヌの村を訪れたW. シェロシェフスキである。「こうして、北の壁に置いてある箱の中から、
美しい黒塗りの椀を発見した。焚き火の東の端に置いてあるこの箱には酒が収められている。そ
の前に黒塗りで外側は赤と金で塗られた器が五つ置かれていた。それぞれの器には“ひげ押さえ”

（イクパシン）が置かれていた。これは木製の短剣で、美しい彫刻や塗装が施されている」[1957: 
48]。彼らは当初、イクパスイを使いこなせなかったようだ。「我々にはできなかったことが一つある。
それは我々のひげをうまくあの“ひげ押さえ”で持ち上げることだ。とはいっても彼らは我々を許して
くれたのだが」。そんな彼らも最終的には上達したようで、「またいくつかの尊い口上の後、毎回我
々はパレセコロ！とかチョタラ！（万歳）といった言葉を叫んだ。そして我々は見事に“ひげ押さえ”を
用いてひげを持ち上げ、酒を酌み交わした。ついにこの妙技を習得したのである」[Sieroszewski 
1957: 51, 63]。

アイヌデザイン
第四のグループはこれまでにあげてきたものとは全く異なり、現代の工芸師によって作り出され、
土産物としても利用される民具である。様々な人形や織物、その他の置物などは伝統的な原料か
ら生み出されているが、中でも最も人気が高いのは木製品とニレの木の繊維を利用した織物であ
る。ジョルィのコレクションにはこれらの民具が15点収められている。現代の日本社会のみならず
世界にもアイヌ文化を発信するため、北海道アイヌ協会に所属する職人たちは「アイヌデザイン」8

6 イクパスイもしくはトゥキパスイという用語を用いた場合は、椀にのせるためのヘラを指す。
7 「ひげ押さえは酒を飲むときにのみ用いられる面白い道具である。この道具には二つの使い方がある。男性は祈りの際、
常にこれを使用し、最後に祈りが届くよう神々に酒を捧げる。さらに、これは酒を飲む際、口ひげが椀に入らないように押さえて
おく役割もある。酒が入った椀にひげが入ってしまうことは無作法な振る舞いとされている。その場に同席しているアイヌや神

を々軽視することである」[Batchelor 1901: 136]
8 これらを生み出す職人は父祖の芸術を今に伝える継承者である。20世紀初に活躍した彫刻家の祖父を持つ貝澤徹氏のアト
リエには祖父の写真が置かれている。また、アイヌの文化に魅せられた日本人もアイヌデザインの担い手として活躍している。
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とよばれるスタイルを生み出した。協会はアイヌ文化の継続性を念頭に、職人を紹介する冊子を毎
年発行することで、アイヌデザインブランドの普及に努めている。協会はまた、製作者と購入者の
双方が喜びを感じ、使用者が製品の重み、意味、芸術性を理解するように努めている。アイヌデザ
インのスタイルは、伝統的な模様・モチーフに基づいている（Tシャツ、シャツ、バッグ、財布、お盆、
ソーサー、テーブルクロスなど）。アイヌデザインの製品は、それらが生み出される原材料および
装飾によってアイヌ文化を今に伝える芸術品である。木材、織物などの原料から生み出されている
が、特に刺繍は博物館に収められている民具も、現代のギャラリーにあるものも同じ模様である。こ
うしてアイヌデザインによって伝統的なアイヌ文化が広まっていくのである[著者不詳 2012; 著者
不詳 2015a; 著者不詳 2015b; 著者不詳 2016]。
アイヌ芸術の現代版であるアイヌデザインは、土産物として扱われているが、同時に伝統技術の継
承にも一役買っている。現代ではニレの樹皮の繊維から作った衣服を普段から着ている人はいな
い。しかし、アットゥと呼ばれる繊維で織ったこの織物は現在でも作られており、植物由来の染料を
使用した新しい色も登場している。この織物は様々な製品（女性用のバッグ、飾り、衣服、彫刻など）
に利用され、旅行者の注目を集めている。アイヌデザインのスタイルで作られる製品が全て販売さ
れているわけではない。多くの工芸師がのみを使用する中、クッチャロコタン出身で彫刻家の八重
清敏氏（アイヌデザインの2017年版冊子で紹介されている）は現在も伝統的な刀を用いて製作を
行っている。八重氏の作品はいわば聖と俗に分けられ、後者の作品が販売用になっている9。聖な
る民具は祭事のみに用いられるが、これらの儀式を行っているのは現代では一握りの人々だけで
ある。ある聖具が儀式に用いられるためには、伝統的な工具を用い、伝統的な手順に従ってその聖
具を製作しなければならない。「清敏によれば、儀式において使用される道具、語られる言葉、踊り
などあらゆる要素が神 （々カムイ）に捧げられる」[著者不詳 2017: 11]。
現代もアイヌ文化は死に絶えていない。そのため、コレクションを構築するにあたっては、伝統的
な古い民具はもちろん、現代の民具も収蔵することが不可欠である。現代の作品には、芸術の新
たな潮流を見出すことができる10。アイヌ文化は生きており、絶えず様々な変化を受け入れている。

9 この区別は平取二風谷の工芸品販売所でも見ることができる。販売用に置かれている作品の他に、カパラペトゥキと呼ば
れる作品が個別に陳列されており、これらは非売品である。
10 20世紀後半、アイヌの芸術家の中に、西洋的な理解における芸術を支持するグループが現れた。彼らはアイヌ文化の中で
育ったものの、その作品は自文化の域を超えている。彼らの代表として、作品中でアイヌ文化と日本文化を融合させた砂澤ビッ
キが挙げられる。そのため、砂澤をアイヌ工芸師という狭いカテゴリーで分類することはできない[Dubreuil 1999: 341–351]。

アイヌデザイン製品の例として、平取二風谷の職人アトリエで見つけた伝統的なモチーフで飾られたティッシ
ュ箱（2017年9月）
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そのため、“古い”民具とは別に、現代の作品（アイヌデザイン）も展示する必要がある。カナダの歴
史家インゴ・ヘッセルはカナダに住むイヌイットの工芸品を展示する際、伝統的な民具の他に、現
代の作品も紹介しているが、それらの作品は高名な美術館・博物館に収められている[1998]。ヘッ
セルのイヌイット芸術に関する論文では、かなりのページが流行の移り変わり、新たなトレンドの
記述に割かれている。現代のイヌイットの芸術も、骨、石、マンモスの牙に代わって用いられるカリ
ブーの角など、古い材料から作られている。「芸術家の出発点は人間や動物の肉体であり、それら
は抽象的な理論や政治や哲学的な概念などではなく、身体的・精神的な世界にまっすぐにつなが
っている。上の世代の工芸師たちは自身を英語の”carvers”（彫刻家）と称するのに対し、若い世代
は”artist”（芸術家）の方を好む」[Hessel 1998: 71]。彼らの文化では長らく「芸術」という用語は知
られておらず、どちらかというと、「彫る」、「装飾を施す」という言葉が用いられてきた11。ヨーロッパ
からか、日本からかという違いはあるものの、イヌイットもアイヌと同じように異文化からもたらされ
た道具を積極的に使用してきた[Hessel 1998: 74–75]。イヌイットの芸術を分析する中で、ヘッセ
ルは、イヌイットの芸術家と外部の市場にとって“過去”というものが今なお魅力的であるならば、イ
ヌイット芸術は非常にゆっくりと変化していくだろうと述べている。ある者にとって、イヌイット文化
は風化して魅力のないように見えるだろうし、またある者にとっては正反対で、イヌイット文化には
人を惹きつける力があるように感じられるだろう。一般的に、若年世代の芸術家たちは伝統にあま
り注意を払わない。ある者にとって伝統は恩恵であり、ある者にとっては重荷でしかないのだ。イヌ
イット現代芸術の初期の担い手は、新しいタイプの芸術を模索した。新しい世代は、伝統と革新の
狭間で葛藤を抱えながら作品を製作しなければならない[1998: 189]。ここではイヌイットの例を
あげたが、伝統的な原料・モチーフを用いて、新たな方向性を見出そうとするアイヌデザインの潮
流をよく表している。
ジョルィの博物館でのアイヌデザイン展示は、21世紀に製作された作品によって、アイヌコレクシ
ョンに重要な補足をするものである。それらの作品は伝統文化が現代にも息づいていることを示
す一方で、伝統の変質を示す例にもなっている。アイヌデザインは現代のイヌイット芸術と同じよ
うに、現代における芸術家の生き方を示す遺産である。伝統的なモチーフの現代的な利用の好例
は、ソーサーとして用いられる小さな盆である。これはアイヌの文様が施された伝統的な盆（イタ）
に想を得たものだが、その使用方法は上に述べたようなものである。この盆は土産物を扱う店舗、
工芸師の工房、インターネットで購入することができ、アイヌ文化を体験した記念品として喜ばれて
いる。
ジョルィ市立博物館にあるアイヌコレクションは、これまでに収集されてきたアフリカコレクション
とは全く別の方法で構築された。アフリカコレクションは長年の西アフリカにおける民族誌学的な
研究の末、ポーランドに持ち帰られたものだが、アイヌコレクションの場合は順番が逆で、まず展示
のアイデア（ポーランドの世界知得）があり、それに基づいて収蔵品を収集していき、その過程でア
イヌ文化への関心が生まれてきた。特に興味深いのは、ここ150年間に起きたアイヌ文化の変質で
ある。その変質は19世紀末から明治にかけて始まり、20世紀後半には萱野茂によってアイヌ文化
のルネサンスが起き、21世紀初頭には、アイヌデザインの時代とも呼ぶべき時代に入った。伝統民
具を通して観察できる変化の過程は、日本文化によるアイヌ文化吸収の一環として捉えることがで
きる。ジョルィのコレクションは、世界の様々な興味深い土着文化の一つが消滅していく過程の記
録である。

本稿は、ポーランド語原文を西尾地平が日本語に翻訳した。

11  様々な文化、特に“原初の”土着の民族文化において「芸術」という定義は用いられない。
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I am Chuhsamma, a niece of Ainu Chief (Ekasi) Bafunke of the Ai village (kotan) in Sakhalin.
My husband Bronisław Piotr Piłsudski threw himself into the Seine river
From the Pont des Arts and died in Paris in a rainy morning of May 1918.
I am singing a swan song for him with love and longing in his memory.
Do you hear me, My Husband (Nispa)? 
Do you hear my song of endless emotion for you now?

Led by the harsh political history of Poland, pushed out of the homeland,
You came to this island, Sakhalin, as a convict in exile.
Sakhalin is the Ainu’s gracious island.
Our ancestors kept protecting this harsh, beloved island for a long time.
You were different from any other convict who despaired and devastated.
You were willing to live the life given by God.
Your will was engraved and kept shining on your forehead.
While carrying an anxiety of the lost country 
And the memories of the black violence on the back,
Nispa, you were different from anyone else here. You were sublime.
Amid the absurdity of the world and the severity of history,
Your spiritual initiative was strong and healthy.
You quickly approached to us, indigenous people, with dearly love
As if you came to this island for that purpose.
We, Sakhalin Ainu people, will never forget your friendly smile 
Like coming up from the bottom of your heart.

Nispa, you came to our village with unrivaled affection.
You said to our Ekasi with a passion and deep awe − 
“I would like to know and learn you deeply.”
At the request of the Russian Academy of Sciences, you asked,

A superb song of 
Bronisław Piłsudski’s

blind wife Chuhsamma
− Her elegy, lament 

and dirge −

Noriko Nagaya

Noriko Nagaya (Photo by Yoshihide Ogata)
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You want to investigate and find out about our races academically. 
I know nothing about academic things and I do not need it.
We, Ainu people, gaining the blessings of heaven, believing that here is our original village, 
Have been living here the beautiful primitive, modest and neat, custom.
Living with Rera (wind) and Un-cup (Moon),
Living with folk songs sung with simple instruments and elaborate melodies,
Living richly in harmony with deep affirmation and sorrow for human activities,
We have nothing to think about where we came from, its roots, etc. 
It is unnecessary to us.
Sakhalin is our life, the beautiful hometown of our spirit.

You kept coming to our Ekasi everyday.
Your indomitable, brave spirit was quite dazzling to me.
The only thing truly important to me now is the dusk of February 
When you first embraced me on the beautiful and sharp shore of Swan Lake 
Where a stinging wind blowed.
I feel truely nostalgic for that day when a small snow was dancing faintly 
And then stopped perfectly like prediction.
Midwinter sunset fell straight,
A thick cloud break was far away and dyed light red.
The water of Swan Lake was frozen half and squeaking.
Rocky mountain on the other side was like an iceberg covered with snow.
At the water’s edge the faulty surface of the dark rock was exposed roughly and frozen 
As it was when the earth became solid 4.5 billion years ago.
In extreme cold and quiet desolation of ancient time
Two of us stood still and you hugged me suddenly that day.

You embraced me intensely and gently.
You were a wave of the lake that dark and deep dusk.
Like a wave I was embraced.
Mysterious waves were penetrating the skin of my soul.
It can be called the breath of the spirit.
With the awe to the indigenous people 
Who continued spinning everyday life in this cold place, 
By the lake at dusk of February as if holding holy things,
Nispa, you loved me crazily, tenderly and carefully, really cherished me.
That dusk you praised me whispering that my voice shot towards the sky is 
The most beautiful music in the world, 
Calling me “My Beloved, My Dear,” and even “a Beautiful, Mysterious Ainu.”
What on earth was that hot things you poured into my body on that day
As an unparalleled proof of the power of the Polish strong soul? 
Even now, though I am old and blind,
I feel that heat source throbbing like a scraping scream at the back of my body.
That dusk you and I were both really obedient to our soul’s work.
Even today my mind still stands vivid and straight 
When I recall that dusk on the banks of the lake
Where your balsam smell was gently blown to me.
Now, that dusk seems to be seen also in the landscape of the primitive earth before life,
Secretly rippling all around the universe.
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As a quiet intense mercy of the universe, 
Your blood was poured out and bled into my soul, 
And eventually, in 1904, led to the birth of my eldest son, dear Sukezo.
Nispa, Sukezo inherited your extremely sharp sensitivity as it was.
He is a wise intelligent boy.
Our honorable couple’s work and honey moon days lasted until 1905
On the east coast of Sakhalin, on the seaside of Aihama, 
On the banks of a stream called Aikawa.
There, even the names of the places, Aihama and Aikawa, were framed by the word “Love” (Ai)
And mysterious light shined.
Even now tears flow from my invisible eyes and
A nostalgic feeling runs inside of me.
Everywhere Nispa touched me is sad and still burning now.

After the Russo-Japanese War,
With the great opportunity of the independence war,
In order to regain the motherland you bravely left for Poland like a bird flying back.
That winter, I was alone and gave birth
To a daughter Kiyo who deeply reflected your face.
Then several springs came over,
Japanese robins flew and sang in a flock over my head, 
But you did not return, Nispa.
I waited for you, believing in your earnest words − 
“I’ll surely come to pick you up,” 
After recovering the homeland, and fulfilling the independence of your country.
While working hard as a teacher of the literacy school you left, 
I waited and waited, kept waiting all the while. 
Every time the lake ripples, every time the brook sounds, 
Whenever spring birds cry, my heart whispered
Like the sound of Mukkuri (Ainu plucked idiophone), like the sound of Tonkori (Ainu zither).

The gentle wind blowing through Sakhalin’s white birch forest told me gladly − 
In 1918, for the first time in 123 years, Poland regained independence, − 
That’s why my blood danced fiercely, but you did not return to me, Nispa.
Oh, it was in this year, 1925, on the day, 
When the sun rose violently as if ripping the frozen sea,
When I was told that you threw yourself into the Seine river 
And were found dead under the Mirabeau bridge in Paris.
It was conveyed politely and sadly from the messenger of your brother, 
Marshal Józef Piłsudski, leader of the Polish Revolution.

Like the ripped morning sea I was torn in half.
On that day, I, Sukezo and Kiyo lost the husband and father forever.
I cried and cried, cried to drown in tears... and the world fell down.
The iceberg on the opposite shore, which kept standing up so far, fell down in a blink of an eye.
As Akiko Yosano said in her poetry − 
“Even if the fortress of Port Arthur will perish, nothing will perish but everything...”
A woman needs neither a revolution, nor its cause.
From that day, I have no time to dry my tears and the days of sorrow flowed.
Today, in 1934, in the sea of Aihama at dusk
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The waves are glittering red
And at the bottom of my ears still echoes…, ah, Nispa!
I feel echoes of every mutual exchange, your vibration and my vibration.
I am in love with you, keep loving and crying, 
And now I am blind. Now, having got blind, I really keep hearing 
A clear sound that is not of this world, falling from the universe.
I really hear a voice calling me from far away, from the end of the universe.
Now I recall finally.
Sixteen years ago, on the day you made an unexpected death in Paris,
I really saw many swans flowing through the night sky over Ai kotan, 
Like the everlasting, intensive operation of the heaven and earth.
I heard a sharp and painful, friendly and nostalgic crying of a phoenix −“Quao Quo.”
It was not an illusion, but exactly you, Nispa, your sad, tearing cry of emergency − peutanke.
From Paris after betting your life to the revolution 
Your soul came back straight to Sakhalin, Aihama, Aikawa, 
Where your children, dear, beloved Sukezo and Kiyo, 
Who succeed our excellent, thorough blood, are waiting for you. 

Nispa! Nispa!
Do you hear me?
Do you hear me now?

Soon, very soon, Nispa, 
Chuhsamma will go to you.
I will also become a white phoenix, and fly to you, Nispa, 
Aiming for where you are now, Nispa.
With a beautiful melody of the Ainu you loved,
Like the sound of Mukkuri, like the sound of Tonkori,
While singing gracefully “Quao Quo,” I will dance in the sky,
On the paradise, on the shore where the little birds are singing, 
In order to be embraced by you again.

Do you hear me?
Do you hear the voice of Sakhalin Ainu Chuhsamma?
Nispa, My Husband, I hope you hear me now.

--------------------------------------------------------------------

Next year after the superb song, in 1935, Chuhsamma was dead. Having devoted all her life, all of her lifetime to the hero of 

Poland Revolution, Bronisław Piotr Piłsudski, Sakhalin Ainu Chuhsamma has passed away.

By the way, it is said that “Chuhsamma” (cuh san mah) in Sakhalin Ainu means “a woman descending from the moon.” This is 

also moving for me.

Read by Noriko NAGAYA at the Memorial event on Bronisław Piłsudski on the centennial of his death in 1918 (Conference Hall, 

Hokkaido University, Sunday, July 29, 2018).

(Video) https://www.youtube.com/watch?v=DnPPiKPVVjc&feature=youtu.be

*This is a revised new version of the first version read by Noriko NAGAYA in the dramatic poetry “Bronisław Piotr Piłsudski,” 

(Drama Theatre “Domo”, Ebetsu, Hokkaido, Japan, May 27, 2017). 

 

The original in Japanese was translated into English by Atsushi Ando.
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Introduction
 

The year 2018 is particularly significant to Poland and Polish people, as we celebrate the 100th an-
niversary of regaining independence. For Polish people, the name Piłsudski is obviously associated 
with regaining independence, but what does it have in common with the Ainu people in the Far East? 
This paper and the exhibition and educational project “Bronisław and Józef Piłsudski, or onward to 
independence with pen and rifle” by the Municipal Museum in Żory aim to present the struggles 
for independence by Józef Piłsudski and his equally extraordinary elder brother Bronisław. The life 
of Bronisław Piłsudski astonishes us through the amount of research made as a result of the time 
spent among the indigenous peoples of Sakhalin and Ezo/Hokkaido1.
This project, especially the educational component depicts the long winding road of Polish strug-
gle toward independence through examples of two famous brothers. One of them restored Polish 
Republic and another became a world’s renowned researcher. This publication constitutes a crucial 
part of the whole project, which included the unveiling of the first statute of Bronisław Piłsudski 
in Poland on 22 May 2018 during the recording of Ainu songs in Żory. On 18 and 19 May, during 
the Long Night of Museums, an exhibition was inaugurated with the title: “The world of Ainu from 
the time of Bronisław Piłsudski to Shigeru Kayano”. As another part of the project, the Interna-
tional Bronisław Piłsudski Conference: “On the Centennial of His Death. Towards an Independent 
Homeland” was jointly organized with the Manggha Museum.
The ethnographic exhibition depicts the everyday life of the Ainu, their traditions and culture 
in  the  context of civilizational changes, focusing on the social and historic aspects of their life. 
The goals of the exhibition include the popularisation of knowledge of the Ainu and of Bronisław 
Piłsudski, his role in the struggle for Poland’s independence and exceptional research achievements. 
The starting points of the exhibition is late 19th and early 20th century, when B. Piłsudski started 
his research in the Far East, and a renaissance of the Ainu culture (illustrated at the exhibition by 
the Ainu Design), which started in the second half of the 20th century thanks to Shigeru Kayano – 
an Ainu social activist and politician whose actions led to the recognition of the Ainu as an ethnic 
minority in Japan and to the appreciation of their culture.
The Ainu are an indigenous people that until the 18th century lived in the northern areas of Honshu 
and Hokkaido (Japan), Sakhalin, the Kuril Islands and the southern reaches of Kamchatka (Russian Fed-
eration)2 [Majewicz 1991: 17]. One of the first mention of the indigenous people of the Japanese islands 
can be found in 9th century Chinese sources. One source stated that “On the eastern frontier of the 
land of Japan there is a barrier of great mountains, beyond which is the land of the Hairy Men” [Tylor 
2010: 9]. Their looks and prodigious hairiness resulted in them being treated as freaks of nature. Sim-
ilarly to Pygmies in the Ancient Egypt, which were brought to the Pharaoh’s court as entertainment, 
the Ainu were sent as curiosities to the Emperor of China. Their looks and habits have made them an 
object of interest in many countries. [Tylor 2010: 9]. Originally treated as curiosities, eventually they be-
came an object of research. Frederick Starr, an American sent to Hokkaido at the beginning of the 20th 
century, stated: “The Ainu were the old population of Japan and probably occupied all the islands, even 
down to Kiushiu, the southmost. Over the whole area Ainu names sprinkled. Even the name of sacred 

1  Ezo, Yezo – the former names of Hokkaido, also referred to as Moshir – the land of the Ainu.
2  The area inhabited by the Ainu is called by them Ainu Moshir (the world/land of the Ainu).

Buchalik Lucjan
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Fuji-san, the divine mountain, seems to be Ainu. As the ancestors of the Japanese entered Japan from 
the south, they drove back the unhappy Ainu before them.” [1904: 75]
The Ainu were hunter-gatherers and traded with Japanese merchants. Transgressions against the tra-
ditional ways of life were judged by the community as a part of the charanke system. “Each village was 
led by a chef who handled all administrative matters, including war, and was chargé of various ceremo-
nies.” [Takakura 1966: 18]. They formed a segmented society, where each kotan (village) had a leader, 
with no single chieftain leading all the Ainu. In Hokkaido, the Ainu had no centralised power structures 
and united only when faced with an external threat such as when fighting against the Japanese. They 
spoke the Ainu language, which was a language isolate with 19 dialects [Website 1]. In the early 20th 
century literature, the Ainu were described as a stone-age people, seen “in front of a poor hut, making 
clay pots with their hands, or in a forest swamp, or in a field, wearing hides and weaved bark, weeding 
with a piece of a deer antler instead of a metal tool” [Radliński 1901: 180].
The lands occupied by the Ainu were encroached upon by Russians from the north and by the Japanese 
from the south. As a result of the encroachment by Japanese settlers in Hokkaido, clashes between 
both communities started, for economic and political reasons3. Matsumae, the Japanese clan which col-
onised Hokkaido, encroached on the Ainu, imposed tribute levies and restricted their trading activities. 
„Cross-cutting tensions between traders, Wajin settlers, and local Ainu groups led to a series of clash-
es, and by the 1660s an Ainu leader, Shakushain, had emerged as the dominant figure among Ainu in 
the Hidaka4 region east of Oshima Peninsula. In 1669 he led an armed rebelion, and three years passed 
before the badly shaken Matsumae leaders were able to crush the insurrection and reassert control over 
their maritime domain.” [Totman 2009: 285]. It was one of the numerous armed Ainu rebellions against 
the Japanese. Later, there were many clashes and, as Professor Alfred F. Majewicz puts it, the Ainu 
would win the battles and the Japanese would win the wars [1991: 30]. As a result of their defeats, the 
Ainu were forced to endure hard labour in service to their new overlords. Despite the steadily increasing 
encroachment by the Japanese, before 1850, their “impact on the Ainu way of life was negligible” [Ma-
jewicz 1983: 64]. Real problems appeared for the Ainu in the second half of the 19th century. The Ainu 
were subjected to strong Japanese influences starting from the Meiji era (1868–1912) and significant 
changes to their way of life began. The authorities in Tokyo started to implement a policy aimed at as-
similating Hokkaido and building economic ties between Hokkaido and the rest of the country – the is-
land was seen as a source of natural resources. The Ainu recollect that time as the ruthless exploitation 
of their land: “Forests were cut without restraint, and wild animals once in abundance were driven to 
deeper and more remote areas. The introduction of the rifle also contributed to the disappearance of 
bear and deer almost to the point of extinction” [Kayano 2014: 177–178].
In Hokkaido, the Ainu people was marginalised and dominated by the Japanese in late 19th and early 
20th century and after 1945, nearly all of them were displaced from Sakhalin and the Kuril Islands 
(following their occupation by the Soviet Union). The Ainu point out that in the past, their culture was 
suppressed as a result of the assimilation policy imposed by the Japanese. Many of the Ainu have ex-
perienced discrimination and the resulting poverty. As a result, the Ainu culture regressed, but was not 
entirely uprooted from the tradition. The contemporary Ainu no longer follow their traditional lifestyle, 
but they try to foster their culture, which is based on the traditions of their ancestors.
It is estimated that in the 18th century, there were 80 thousand Ainu [Shelton 2005], in 1868, they 
numbered approximately 15 thousand in Hokkaido, two thousand in Sakhalin and one hundred in 
the Kuril Islands [Howel 1997: 614]. According to F. Starr: “In 1874 Yezo numbered 144,069 inhabitants, 
of whom 16,000 were Ainu; in 1899, the population was 859,534, the Ainu being reported at 17,000. 
This flood of Japanese immigration is largely homesteaders; each year sees the Ainu more directly 

3  The Japanese colonisation encroached from the south, the area was later called Wajini, or the Land of the Japanese – in litera-
ture, that term often describes the Japanese settling in the Ainu land, in the south of Hokkaido.
4  A mountain range in south-east Hokkaido.
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in contact with Japanese neighbors and less secure in the little villages which he occupies” [1904: 54]. 
In 2013, the local authorities estimated that 13,000 people who identify as Ainu live in Hokkaido. It is, 
however, believed that many more people do not admit their Ainu background, in particular those 
in mixed Ainu-Japanese marriages. The exhibition in the Ainu Museum in Shiraoi states that 24,000 
Ainu live in Hokkaido and 2,700 in Tokyo.
Research conducted on site in late 19th and early 20th century has been important for the preservation 
and propagation of knowledge of the Ainu culture. Out of the researchers involved, Bronisław Piłsudski, 
played a distinctive role5. At that time, the Ainu enjoyed a significant interest from the public opinion. 
Their culture was shown at a number of world expositions6. S. Kayano also pursued activities in support 
of his native Ainu community. Both lacking academic education, they technically were not ethnogra-
phers. However, their knowledge of the Ainu culture and everyday life was unmatched, as, on account 
of their family relations, the Ainu life was also their life to a degree far beyond professional interest. 
They had “a feel for the locale”, which is a valuable skill that many formally educated ethnographers 
lack. The “cabinet ethnographers” often focus only on theories, which quite often have little bear-
ing on the real life. One should experience the real life and the “everyday pattern”, for example when 
one lives among the people whose culture he/she studies, makes authentic relations, acquaintances 
and friends, become a part of their everyday life. Such was the case of S. Kayano and B. Piłsudski.
Bronisław Piłsudski (1866–1918) was a Polish freedom fighter. In 1887, through the Narodnaya Volya 
organisation, he became involved in preparations for the failed assassination of the Tsar Alexander III 
of Russia. When the conspiracy was unveiled, he was sentenced to death, which was eventually com-
muted to 15 years of hard labour. He was exiled to Sakhalin in the Russian Far East, where he married 
the Ainu Chuhsamma and had two children with her. In the world of science, he gained fame as an 
ethnographer, museologist and a researcher of indigenous peoples of Far East (Nivkhs, Oroks), chiefly 
the Ainu living in Sakhalin and Hokkaido, and of the Gorals of Podhale. He was always overshadowed 
by his younger brother Józef (1867–1935), who was one of the founding fathers of the resurgent Po-
land. Lately, however, there has been increased interest in B. Piłsudski, as evidenced by the exhibitions 
dedicated to him in Zakopane, Kielce, Vilnius (Lithuania) and Minsk (Belarus). Shortly after he arrived 
in Sakhalin, B. Piłsudski met the Ainu and became aware of their tragic fate, to which he was not in-
different. In addition to research, he was also engaged in efforts aimed at improving their living stan-
dards and taught them modern farming and trade techniques. In 1909, at the Société d’Anthropologie 
de Paris, he conducted a speech on the subject of the indigenous peoples of Sakhalin. At the end, he 
addressed the audience: “They are dying out, vanishing … Even now, they quickly lose their identity as 
a result of the destructive contact with the invaders” [Zawistowicz 1930: 31]. Being a researcher himself 
and well aware of others’ research, he was aware of the huge extent of research conducted abroad 
by Poles. In his “Address” of 1912, he wrote: “… the life work of some individuals, often of high quality, 
disappears with no benefit at all to our society”. Accordingly, in his letter to Stanisław Witkiewicz, he 
dreamt: “in time, we shall build enormous Museums where the fruits of Polish labour shall be stored”. 
Researching faraway peoples was an important task to him. “Learning strange things is not only neces-
sary for its own sake, but it broadens one’s horizons enormously and teaches one to look more properly 
at the familiar.”7 [Kuczyński 2016: 165, 68, 166].
Shigeru Kayano (1926–2006) was a social activist and, so far, the only Ainu Member of Parliament. 

5  In late 19th and early 20th century, many researchers conducted research on site among the Ainu, these included chiefly Rus-
sian and Japanese researchers, but the most eminent authority on Ainu matters was John Batchelor, an English missionary [1901].
6  Vienna 1873, Paris 1900 and St. Louis 1904. Some books and papers popularising the Ainu culture were published in connec-
tion with the latter exposition [Starr 1904].
7  In that regard, he was a visionary, as he treated foreign cultures and a means to get to know the culture of his won country. 
Unfortunately, many people still fail to understand that and treat foreign cultures with superiority or even disdain. In the middle 
of the 20th century, Karen Blixen, the Danish writer, wrote in “Out of Africa”: “at night, one can see further in Africa than in other 
places”. This metaphor tells us that while away from one’s country, one can see the facts better and more insightfully. Distant 
cultures can be said to be a mirror of one’s own culture. 
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His social activity was a turning point in the 20th century history of the Ainu. Thanks to his actions, 
the Ainu culture has been appreciated and has even enjoyed a renaissance of sorts. His efforts led 
to the establishment of the Ainu Culture Museum in 1972, in Biratori-Nibutani, where he was born 
and raised. Owing to him, 15 Ainu language schools were opened [Website 2]. Initially, the author-
ities objected to that, claiming that the law prohibits school teaching in any other language than 
Japanese. In addition, Japanese was considered by the Ainu as the language of civilizational advance-
ment, which accelerated the extinction of their own language. The establishment of Ainu schools 
was meant to stop or at least delay that process. In 1977, at Kayano’s initiative, the first i-o-mante 
in many years (a ceremony in which a bear’s spirit is sent off to the supernatural world) not intended 
for tourists was organised8 [Majewicz 1991: 234, 153]. From the ethnological standpoint, his greatest 
achievement was writing a book that describes the Ainu material culture in the middle of the 20th 
century [Kayano 2014]. He served as an Member of Parliament in 1994–98. He was famous for often 
speaking Ainu at the Parliament’s sittings, to the consternation of his Japanese colleagues. As noted 
by Professor A. Majewicz, he has made the Japanese change their attitude toward the Ainu. As a re-
sult of his efforts, in 1997, a bill was signed into law for the promotion of the Ainu culture (the Law 
for the Promotion of the Ainu Culture and for the Dissemination and Advocacy for the Traditions of 
the Ainu and the Ainu Culture). The first Section of that Law stipulates that: “This law aims to realize 
the society in which the ethnic pride of the Ainu people is respected and to contribute to the develop-
ment of diverse cultures in our country”.
The purpose of this paper is the popularisation of research by Bronisław Piłsudski and of the Ainu 
culture. This catalogue consists of two sections: the theoretical section, which presents research pa-
pers, and the illustrative section, which presents the Ainu collection of the Municipal Museum in Żory, 
the largest such collection in Poland. As a tribute to the excellent researcher, we included at the be-
ginning a song to Piłsudski’s wife Chuhsamma by Noriko Nagaya, a Japanese poet. In the theoretical 
section, the distinguished experts on B. Piłsudski’s writings, Professors Inoue Kōichi and A. F. Majewicz, 
present his life and research. The life of the other subject of the exhibition, the hitherto unknown 
in Poland Ainu activist Shigeru Kayano, who started the renaissance of the Ainu culture, is presented 
by his son Shirō Kayano, Deputy Director of the Shigeru Kayano Ainu Museum in Nibutani, and Teruo 
Matsumoto, a Warsaw-based Japanese journalist, columnist and researcher of Polish-Japanese rela-
tions. A  paper by Yoshihide Ogata offers a  memorable and personal view of a  little known face of 
Bronisław Piłsudski as an anthropologist in a penal island (Sakhalin), presenting a  Japanese view at 
the complicated Polish history in the context of Polish settlers in Sakhalin. The author spent his child-
hood in that island and went to school with children of Polish exiles. For many years, he has researched 
the history of the Polish exiles and their descendants. The author of this introduction describes in turn 
the process of change in the Ainu culture on the basis of an analysis of items used in the traditional 
culture, their evolution and decline. The catalogue section presents the entire Ainu collection in the 
possession of the Museum in Żory and its history. These collected items date back to the late Edo 
period (mid-19th century) until the Heisei period (beginning of the 21st century).Papers by Professors 
I. Kōichi and A. F. Majewicz on similar topics were already published. This paper includes their revised 
versions, based on updated research. This serves as a  further proof of the rich research heritage of  
B. Piłsudski and the inspiration it brings, as evidenced by the above mentioned international conference.  
The authors of the papers have widely differing narration and footnote styles. The editors made few 
amendments, as they tried to retain the original form of the text..

The original in Polish was translated into English by Pro Tłumaczenia.

8  The killing of a bear during the i-o-mante was considered exceedingly cruel by the Japanese (the animal was strangled 
with two logs) and thus abolished [Majewicz 1991: 160].
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There is a Polish patriot called Buronirau Birusudosukii [Bronisław Piłsudski], who, after graduating from 
a high school in his hometown of Wiruna [Wilno, now Vilnius], enrolled in the law faculty of St. Petersburg 
University and came to sympathize with Russian revolutionists. He devoted his fortune to support their 
cause, eventually got detected and arrested by the Russian police at the tender age of nineteen and was 
exiled to a lonely village on northern Sakhalin. There, for twelve years he got acquainted with local tribes 
such as Giriyaku [Gilyak] and Ainu, and deeply versed in their languages and customs. He wrote a treatise 
on the Gilyak, which was published in a journal of the Imperial Russian Geographic Society. Later on he 
was allowed to move to the Siberian continent. He left Sakhalin for Vladivostok and was appointed to 
the position of custodian of the Geographic Society Museum, while at the same time he also engaged 
in the press. Then, he was entrusted with a field survey on the ‘Ainu’ residing on southern Sakhalin by 
the Russian Committee for Central and East Asian Studies, founded by the Imperial Russian Academy of 
Sciences, which he did for the next three and a half years. During that time he visited by sea our Hokkaido 
twice with the aim to investigate the situation of the Hokkaido Ainu as well. He was eventually forced to 
leave Japan for Sakhalin due to the threat of the imminent Russo-Japanese war. Yet, soon after the war 
he came to our country and stayed in Tokyo for five months. On 24th of the previous month, upon com-
pletion of his studies under the far and wide guidance of notable Japanese anthropologists, he set out on 
his journey home…… 1.

 
1866 
Born on November 2 of Gregorian calendar (21 October of Julian calendar)2 in Zułów (now Zalavas), an 

estate in the Vilnius District of the Russian Empire inherited by his mother. He was the third child 
and the oldest son of Józef Piotr Piłsudski (1833-1902) and Maria Piłsudska nee Billewicz (1842-
1884), and thus, the legitimate heir of the Piłsudski family. Both parents were of noble lineage. 

1 An excerpt from the editorial of the article entitled “Karafuto Ainu no jōtai (1) [The Situation of the Sakhalin Ainu (1)]” con-
tributed by a Russian, Mr. Buronirau Birusudosukii (published in a monthly Sekai [The world], no. 26: 57 on the 10th of June, the 
39th year of Meiji [i.e. 1906] by Kyōka Nippōsha, Tokyo). The author was nobody else but Bronisław Piłsudski. The article was his 
maiden work on Ainu studies, the original of which had been written in Russian. Now it is confirmed that Shō Ueda translated 
the one into Japanese. The editorial might have also been prepared by the translator himself as a brief description of the original 
author. Either way, the text must have been Ueda’s translation of what Piłsudski had handed over as a brief note or verbally told 
to Ueda concerning his own life history. No matter whichever it is, quite an accurate biographical description of Bronisław Piłsud-
ski was already published in Japanese as early as in June 1906. Exceptionally inaccurate was the last sentence above: “On 24th of 
the previous month [presumably, of May], … he set out on his journey home”. As mentioned in the following text, Piłsudski left 
Japan for home on 3rd August 1906. 
2 The author tries to meticulously date events according to the original sources. In so doing, events that took place in Russia are 
dated according to the Julian calendar (2 November 1866 – 24 June 1903 and 24 September 1903 – 7 December 1905), while events 
that took place outside Russia are dated according to the Gregorian calendar (7 August – 19 September 1903 and 1 September 1906 
– 29 May 1918).

Bronisław Piłsudski 
Chronicle

Kōichi Inoue 
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1875 
July 4 – The entire estate in Zułów almost burned down in a fire. The family moved to district capital of 

Vilno (now Vilnius, Republic of Lithuania).
1877 
In September he went to Vilno Gymnasium No. 1 with his one year younger brother, Józef (who in the fu-

ture would become the First Marshall of the restored Republic of Poland).

1882 
In spring, three Piłsudski brothers (including the next in line, Adam) gathered their colleagues and formed 

a self-study group called Spójnia. It was their first involvement in illegal organizations.

1883 
June 14 – He failed his final exam after six years of study and was ordered to repeat the sixth class. 
July 10 – He was forced to transfer to a newly built Vilno Gymnasium No. 2.
He became severely depressed on 4 November, when his mother Maria underwent a surgery. Around this 

period he fell in love with Zofia of house Baniewicz. She was his first love.

1884 
March 3 – He started receiving piano lessons from Zofia Baniewicz. In order to deceive his bedridden 

mother and hide the conversation between the lovers, the younger sister named Maria was playing 
the piano.

Spring – His youngest twin siblings (eleventh and twelfth child) died from the complications related to 
common cold.

September 1 (20 August of Julian calendar, September 1 of Gregorian calendar) His mother Maria Piłsuds-
ka passed away at the age of 42.

1885
End of April – Zofia Baniewicz was sent to Saint Petersburg by her mother to start working in an office 

of a railroad company.
August 3 – Bronisław passed his resit, completed the seventh grade and dropped out from the Vilno 

Gymnasium No. 2.
August 19 – He went to Saint Petersburg after Zofia. Their reunion happened the following day, but their 

relationship was disrupted by his mother. Heartbroken Bronisław was supposedly consoled by her 
a-year-younger sister Maria Baniewicz who came to Saint Petersburg with her mother, but there is 
no detailed information on this event.

August 27 – He was transferred to Saint Petersburg Gymnasium No. 5 as an eighth grade student.

1886 
He graduated from the abovementioned gymnasium in June. 
On 29 July, he completed the enrollment procedure for the Faculty of Law at the Imperial University of 

Saint Petersburg.
In the end of December he returned to Vilno to spend Christmas with his family. It was the last home-

coming in Bronisław’s life.

1887 
February 1 – He came back to Saint Petersburg after the Christmas winter holidays.
March 3 – He was arrested as a suspect in the assassination attempt of Tsar Alexander III of Russia, which 

happened on 1 March in Saint Petersburg. He was held in custody in an isolated cell in the Peter 
and Paul Fortress (Petropavlovskaya Krepost). 
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The trial lasted from 15 to 19 April and was held in a special court set up in the Senate. All of the 15 defen-
dants, including Bronisław, were sentenced to death.

April 23 – By the special pardon of the Tsar, Bronisław’s punishment was reduced to a 15-year-long exile 
and forced labor on Sakhalin Island.

May 8 – 5 convicts, including Lenin’s elder brother Alexander Ulyanov, were hanged at Schlisselburg.
May 27 – The convoy train with Bronisław departed from Petersburg. Bronisław’s father was watch-

ing the departure from the distance – it was their final farewell. The convoy traveled via Moscow 
and reached Odessa on 6 June.

June 9 – The Russian Volunteer Fleet Company’s ship Nizhni Novgorod departed from Odessa with 
525 convicts on board.

August 3 – The ship sailed through Suez Canal, Colombo, Singapore, Nagasaki and Vladivostok to enter 
the Aleksadrovsk post (now Aleksandrovsk-Sakhalinsky), situated on the western coast of northern 
Sakhalin.

For four days (9-12 August) Bronisław was convoyed on foot to his prison in the village of Rykovskoye 
(now Kirovskoye), Tymovsky District.

August to December – He was doing usual prisoner’s jobs. Additionally, he was also a private tutor for 
the children of government officials and exiled settlers. At that time he began to mingle with local 
Gilyak (now Nivkh) people.

1889 
He started working in the administration office of Tymovsky District Police Station.

1891 
In January Bronisław met with Lev Sternberg, who was visiting the Rykovskoye village, and they became 

lifelong friends. Thereafter, the both carried out a joint-research on the Nivkh.

1893
In July, Bronisław started working in a meteorological station.

1896
May 17 – His term of penal servitude was reduced by one third thanks to his father Józef’s petition – 

owing to the May 14 Manifesto on the occasion of Russian Tsar’s coronation. Although his father 
had submitted two petitions in April 1892 and November 1894, but both had been a wasted effort 
on his part3.

From July to August –Bronisław was deployed to Korsakovsky District (approximately corresponding to 
“Southern Sakhalin” under the Japanese rule) in order to construct two meteorological stations 
at Korsakovsk and Siyantsy. On this occasion he met Ainu people for the first time. 

1897 
February 27 – His reduced 10-year penal term came to an end. He was released from forced labor duty 

and was registered in the Rykovskoye village as an exile settler.
May 23 The Society for the Study of the Amur Region (from now on referred to as OIAK4 ), affiliated 

with the Amur Region Branch (Priamurskiy Section) of the Imperial Russian Geographic Society5), 
issued a petition for transferring Bronisław to Vladivostok in order to employ him in OIAK Muse-
um. However, the situation became complicated and no decision was made for a long time.

3 Since the pardon was not tantamount to the restoration of noble rights, he was later registered as a farming resident (ed.)
4 Общество изучения Амурского края(ed.)
5 Императорское русское географическое общество (ed.)
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In the period between September to December, he moved to the Aleksandrovsk post and served as 
a clerk under the chief doctor L.V. Poddubsky at the Medical Affairs Bureau of the Sakhalin 
administration. Bronisław’s service continued until April 1898.

1898 
April 20 His maiden work in ethnology was accomplished entitled The Wants and Needs of the Sakha-

lin Gilyak, which was published in Memoires of the Amur Region Branch of the Imperial Russian 
Geographic Society (Khabarovsk).

From May to August, he was working at the Rykovskoye meteorological station. In the summer, his 
father Józef issued another petition, imploring to transfer his son to Vladivostok.

November 28 – Priamurskiy (Amur Region) Governor General gave permission for Bronisław’s transfer 
to Vladivostok.

In the period from November to December, the OIAK Management Committee entrusted Bronisław 
with gathering Nivkh specimens and sent him 200 roubles (140 in the middle of November, 
60 in the end of December).

1899 
February – He received a one-year residence permit in Vladivostok (with the condition that he was 

under surveillance).
In the beginning of March (approximately on 12 March) – He arrived at Vladivostok and became a live-in 

employee of the OIAK Museum (with the annual salary of 600 roubles).
October 28 – An ethnographical collection of Far Eastern peoples meant for Paris Exposition (in 1900) 

was dispatched on board the Russian Volunteer Fleet Company’s ship Kherson. It was a project 
entrusted to the OIAK Museum by the vice-president of the Imperial Russian Geographic Society, 
P. P. Semyonov. The collection was created by Bronisław with 158 items gathered by himself 
from the Sakhalin Nivkh included. In the 1900 Paris Expo, this collection was highly rated, 
and Bronisław was awarded a silver medal by the Expo jury.

1900 
In this year, Bronisław took over as the superintendent of the OIAK Museum.
March 17 – He cut down his own annual salary by half and requested to use that money to employ sam-

ple producers, who were essential for the Museum.

1901 
In this year, he worked as a librarian in the OIAK Museum and signed the employment contract with 

the Maritime Province (Primorskaya Oblast) Statistical Commission. Cooperating with the Secre-
tary of the Commission, doctor N. V. Kirilov, he became actively involved in the Commission’s work. 

February 23 – Bronisław sent a letter to Chekhov (the writer of A journey to Sakhalin6), jointly signed by 
the vice-chairman of the OIAK Management Committee, N. A. Palichevsky. They pleaded him to 
donate his works regarding “his travel to Sakhalin Island and the Far East”. The writer sent them 
relevant works.

March 15 – He was chosen for the position of OIAK Associate Member.
May 17 – He received permission to resign from the OIAK Museum. Having asked for transfer to Bla-

goveshchensk, a city with drier climate, in order to take care of his lately deteriorating health, 
he also petitioned to resign from paid work at the Museum. His decision was secretly fueled by 
the discord with vice-chairman Palichevsky.

6 Anton Pavlovich Chekhov, A journey to Sakhalin, Cambridge 1993.
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In summer, a Nivkh boy named Indyn arrived in Vladivostok from Sakhalin. The boy had been the 
brightest among Nivkh pupils, and Bronisław could manage to invite him for further education 
in the province capital.

August 27 – The OIAK Museum temporarily employed Bronisław for a monthly salary of 50 roubles.
October 17 – Bronisław received permission from Priamurskiy Governor General to move to Blagovesh-

chensk, but he was not in a hurry to recuperate there. Most probably it was because he had already 
been approached by the Imperial Russian Academy of Sciences with a tentative overture of his 
Sakhalin expedition. 

1902 
February 17 – The vice-president of the Academy of Sciences7 sent a telegram to Bronisław, requesting 

him to carry out a southern Sakhalin expedition with the aim to gather local ethnographic materials.
April 2 – Bronisław’s father Józef Piłsudski passed away in Petersburg at the age of 69 (April 15 of Grego-

rian calendar).
May 5 – The governor of the Maritime Province informed the governor of Sakhalin Island of the following: 

“Concerning Piłsudski there found no blame in his conduct and he is working in the province admin-
istration”.

May 31 – Priamurskiy Governor General permitted Bronisław to travel to southern Sakhalin on Academy’s 
request.

July 8 – Bronisław departed from Vladivostok on board the steamship Zeya of the Chinese Eastern Rail-
way and headed for Sakhalin. The main task he was entrusted with was to collect ethnographic 
specimens and folklore materials of the Ainu and the Orok (now Uilta). At that time he had with 
him a written travel permit, 1000 roubles for travel expenses, 50 roubles of advanced payment for 
purchasing local specimens (as he was told to do by the OIAK Management Committee), a camera 
and (probably) an Edison phonograph. He might have taken young Indyn with him as well, so as to 
recuperate the boy on his native island who had been afflicted with tuberculosis.

July 11 – He arrived at Korsakov (in Japanese also known as Ōtomari). On 13 July he visited the Siyantsy 
village (Japanese: Ochiai, now merged into the city of Dolinsk).

16 July to 6 August – Bronisław stayed in the Mauka district (Maoka, now Kholmsk) on the western 
coast, where he was gathering data on the Ainu, preparing a census and recording Ainu songs 
with the Edison phonograph.

August 6 – On board a fishing boat of the Semyonov and Dembigh company he headed for Hakodate. 
It  was because any direct cruise from Mauka to Korsakov was no more available, he returned thith-
er via Hakodate, where he spent three weeks. During that time, staying at G. P. Dembigh’s mansion 
he saw the sights of Hakodate and its suburbs, guided by Dembigh’s sons or Mr. and Ms. Moritaka 
(Dembigh’s wife Mary’s younger brother Isuke and his spouse). It was his "first visit to Japan”, obvi-
ously illegal as seen by both countries.

August 30 – He arrived in Korsakov from Hakodate.
One day between 10 and 12 September he had an informal talk with the Sakhalin military gover-

nor M.N. Lyapunov. The governor entrusted Bronisław with population census of the Ainu 
and promised him to donate 150 roubles for literacy schools to be established for Ainu chil-
dren. After September 13th, Bronisław visited two villages of Otasan (Odasamu, now Firsovo) 
and Seraroko (Shiraura, now Wzmorie), where he took part in Ainu bear festival (cf. his publica-
tion entitled “At the Bear Festival of the Ainu on Sakhalin Island”).

October 8 – He came back to Korsakov. On the same day, as it had been decided by the governor 
Lyapunov, Bronisław was granted a status of the farmer residing in Tymovsk district. Having 
packed all the Ainu specimens that had been ordered in Siyantsy, Mauka and other villages, 

7 Императорская Aкадемия Наук (ed.).
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he handed the packages over to the Russian Volunteer Fleet Company ship Yaroslavl leaving 
for Odessa in the end of the month, from where they were transported to Saint Petersburg.

Bronisław spent two weeks after the middle of November in the Takoe village. And then, until 23 No-
vember he was making a tour visiting Siyantsy and Otasan, where he made every effort to 
establish literacy schools for Ainu children. Both schools were opened in the winter season. 
The teachers in each school were: the 18-year-old Indyn in the former and 27-year-old Taronci 
(Sentoku Tarōji) in the latter, respectively.

In the period from 24 November to 10 December, Bronisław stayed in the village of Rure (Rorei) on 
the eastern coast, where he engaged in interview surveys, and it was the very place where he 
could record the hauki (song of heroes) for the first time.

December 10 – He came back to Siyantsy.
December 14 – He moved to the village of Ai, where he spent the winter, hiring a room in a Russian-style 

log-house possessed by the Ai kotan chief named Bahunke (Japanese name: Aikichi Kimura). 
The Bafunke’s house would become Bronisław’s base camp8.

1903 
In the beginning of the year, he received a telegram from Lev Sternberg in Saint Petersburg. As Bronisław 

had wished, the telegram requested him to continue his southern Sakhalin research and also 
stated that the Russian Committee of the International Society for the Investigation of Central 
and Eastern Asia9,founded in the previous year, would fund the research. Being the first recipient of 
research aid from the Committee, he received the first tranche of 700 roubles in 1903, and 750 rou-
bles in 1904. He was supposed to receive 1000 roubles in 1905, but the research was suspended in 
June, so he received only half of it. In the meantime, it is noted in his main work entitled Materials 
for the study of the Ainu language and folklore: “I received through these gentlemen a sum of 
Ł.225“ (p. VIII). 

From 1 to 15 February, he was learning the Ainu language in the Ai village. He also tried to do a literal 
translation of the recorded Ainu texts. Most probably, it was in this period when the love affair of 
Bronisław and “Bafunke’s beloved niece”, namely Chuhsamma (Shinkinchō), might have occurred.

From 15 February to 1 March – He was engaged in translation of the fairy tales and haukis in the Rure 
village. 

February 28 – Indyn’s tuberculosis exacerbated and he was admitted to hospital. The classes in Siyantsy 
had to be suspended. The man breathed his last in the Korsakov Hospital in the beginning of April.

From 1 March to 23 April, Bronisław made every effort to learn the Ainu language staying in the Ai village 
and its vicinity. It is highly presumable that Chuhsanma could have been his best Ainu language 
teacher.

April 24 – He finished writing his result report on the literacy schools he had founded in the villages of 
Siyantsy and Otasan at the turning of the years 1902 and 1903. It is suspected that at that time 
he also accomplished his travel report no. 1 entitled “A preliminary report of the trip to the Ainu of 
Sakhalin Island in 1902-1903”, addressed to the Russian Committee, which included information 
until his stay in the Rure village from November to December of the previous year.

From 30 April to 16 May – He made a trip around the villages of the eastern coast by an Ainu dugout ca-
noe. Heading south, he visited Obusaki, Ochohpoka (Ochiho, now Lesnoye), Tunaycha (Tonnai now 
Okhotskoye) and Airupo (Airō, now Svobodnaya). In Tunaycha, he recorded haukis and oinas (epic 
poems) from Yamabe Yanosuke and others.

June 6 – In order to secure a ship transport to the Gulf of Patience for his northern Sakhalin exploration, 
Bronisław headed to Korsakov, where he received the letter from W. Sieroszewski. The letter dated 

8 The author quotes two versions of the name: Bafunke, Bahunke, both transcripions are correct (ed.)
9 Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии (ed.).



160

5 May (18 May of Gregorian calendar) warned in the postscript: “After the arrival of the steamer 
Kōtsumaru (to Hakodate), I shall immediately set out for Piratori (Biratori), with or without you”. 
Sieroszewski, who had sailed into Hakodate already in the middle of April (the beginning of May 
in  Gregorian calendar), had obviously run out of patience and sent an ultimatum to Bronisław. 
As for the details of his expedition to the Hokkaido Ainu organized by the Imperial Russian Geo-
graphic Society, confer Sieroszewski’s travelogue entitled “Amongst the Hairy People” 10. Bronisław, 
on the other hand, immediately suspended his trip to the northern Sakhalin, canceled the contract 
for ship transport and headed to Naibuchi (now Ust'-Dolinka) to employ the Japanese interpreter 
Taronci (Tarōji Sentoku). Nevertheless, the Sakhalin governor rejected to give permission to leave 
Sakhalin and therefore he was forced to remain on the island for more than two weeks.

June 24 (20?11) – Bronisław, carrying a suite of the Edison phonograph and accompanied by Sentoku Tarōji, 
left Korsakov for Hakodate by sea.

Presumably, Piłsudski and Sentoku arrived in the port of Hakodate around 8-10 July (Gregorian calendar12). 
Thus was formed the Russian Geographic Society Expedition Team, consisting of Expedition Head 
Sieroszewski, Expedition Member Piłsudski and Interpreter Sentoku, and the expedition plan was 
immediately drawn up.

July 30 – Bronisław reported to Sternberg that he had been staying in Hakodate already “for sever-
al weeks”, had completed translation of the Ainu language texts into Russian with help from 
Sentoku, and was currently waiting for Sieroszewski‘s return to Hakodate who had sailed out to 
Sakhalin to meet with his younger siblings. Presumably, Sieroszewski came back to Hakodate on 
31 July or 1 August.

Around August 2 – In Hakodate, Piłsudski accidentally encountered Ainu people who were turned adrift 
in the streets. It was a group of the Siraoi Ainu led by a man named Spanram (Shibaran) Nomura. 
They barely found their way up to Hakodate at last, having been deceived by a Japanese in Ōsaka. 
They took out 5 yen from the expedition purse and gave them to the Ainu in order to help their 
return to home. It was a fateful meeting which let the expedition choose the Siraoi village as 
the first research point.

August 4 – At midnight, Sieroszewski, Piłsudski and Sentoku left Hakodate on board the ship Higomaru 
for Muroran.

August 5 – In the early hours of the day Higomaru entered Muroran Harbour. They traveled by train from 
Muroran to Siraoi Station, but since there were no people to pick them up, they left their belongings 
at a small ryokan (Japanese inn) in a Japanese settlement north of the railway and headed south 
to the Ainu kotan. During their walk around they met Spanram’s brother, sister Isiuci as well as his 
wife Nentasik, and were invited to Spanram’s grand cise. Spanram himself was absent at that time, 
for he had gone fishing to the open sea for a fresh meal for his guests. After that, Spanram’s elder 
brother (name unknown) showed the guests around the seacoast. The three men came back to the 
ryokan late in the evening and spent the night there.

August 6 – In the morning Spanram came to the ryokan they were staying at and exchanged with each 
other the Ainu-style greetings called karapte in Ainu. After that, the negotiations started concern-
ing their accomodation in the Ainu kotan, and as soon as they agreed on moving in to Spanram’s 
own house (under the condition of receiving an approval from the kakuson kochō – village head), 
the very head of that village (at that time it was Shigeharu Saeki) came into the room and gave 

10 For more details on this expedition (commissioned by the Imperial Russian Geographic Society) see:“Wśród kosmatych ludzi,” 
in: Wacław Sieroszewski, Szkice podróżnicze. Wspomnienia (Dzieła, tom XVIII Varia). pp. 219-274. Kraków: Wydawnictwo Literac-
kie (1961). The English, Russian and Japanese versions are available.
11  In his travel report no. 5 Piłsudski clearly wrote that he left Korsakov on June 20, but the “Permit for carrying out a suite of the 
phonograph” issued by the Japanese Consulate in Korsakov was dated July 7 (June 24 of Russian [Julian] calendar). In this Chronicle 
the second date is selected.
12  Around June 25-27 of Julian calendar. From now on, the dates during the stay in Hokkaido will be of Gregorian calendar.
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them his permission. In the late evening of that day, the three-man expedition moved into Span-
ram’s cise and became his guests.

August 7 – In the morning Spanram prepared a goemonburo13 – a metal bathtub heated from beneath 
with a floating board to sit on – and proposed a morning bath to his guests. After washing away 
the dirt and weariness from the journey, the rejuvenated men set out for their survey and research 
in the Siraoi village.

Before the noon on 12 August, the two “men from Aomori” – Katsura Iijima and his friend Ikuta came 
close to the Spanram’s cise, were hailed by Piłsudski and forceibly brought into the cise. Iijima wrote 
in his “Travelogue of Hokkaido” (Iijima, “Hokkaidō kikō, sono 2”, p. 36), that Sieroszewski and Pił-
sudski “were being engaged on their investigation, both attired like in a comic picture, having taken 
off their upper garment and wearing an unlined Japanese kimono (hitoe in Japanese)”14. As early as 
1 p.m., the three-man expedition accompanied by the two Japanese headed for the Shadai village, 
where they took a rest at the significantly Japanized house of Yakichi Tamura. They came back to 
the Nomura’s cise in the late evening hours, soaked in a hot bath, enjoyed Ainu cuisine, and with 
great interest listened to folksongs of the Sakhalin Ainu which were reproduced on the Bronisław’s 
phonograph (op. cit., pp. 36-37). That night, the five men along with Spanram and his wife slept 
bundled together in the grand cise.

The expedition team was staying in Shiraoi at around the end of August15. 
Around noon during one of the last days of August, the expedition, seen off by the Ainu at the Shiraoi 

station, left by train for the Hayakita station and further for Piratori/Biratori. Upon arrival in Haya-
kita, they hired a guide and a few horses, and spent that night at a small ryokan. 

The following day – they rode through a primeval forest in the Hidaka region on horseback and spent 
a night in the Mukawa village. The journey to Piratori covers 60 kilometers in total, including 30 ki-
lometers from Shiraoi to Mukawa and further 30 kilometers from the latter to Piratori. At Mukawa 
the expedition team was greeted by “the Ainu protestants”, namely those Ainu who had been 
converted to the Anglican Church by a British missionary John Batchelor. Following the Batchelor’s 
instruction from Sapporo, these Ainu sincerely took care of the expedition team.

Two days later – Having run through the mountain path along the outskirt of the Hidaka mountain range, 
the expedition team reached the bank of the Saru River and in the afternoon arrived at the kotan 
of Piratori. They stayed in the sole inn in the village. Presumably this took place in the beginning 
of September. Sieroszewski’s description of Piratori in his travelogue is much duller than that of 
Shiraoi, but it seems unavoidable, since they stayed in Piratori only a little longer than a week. 
The various turbulences he wrote about therein were directly correlated with sudden exacerbations 
taking place in Russian-Japanese relations. The expedition could in no way resist the order of dis-
continuance issued by the Russian Embassy in Tokyo and informed through the Russian consul in 
Hakodate. Nevertheless, the research Piłsudski had conducted in Piratori appears to have been very 
fruitful despite the brevity of his research there. It is because he referred to plenty of information 
he had collected in Piratori, in his scientific articles which he wrote in later years. 

Probably around 10 September – The expedition team left the Piratori village on horseback for the nearest 
railway station (presumably the one in Hayakita), and then might have arrived in Sapporo in a cou-
ple of days.

13 To bath in this bathtub directly heated from the bottom, a bathing person must use her/his body weight to press down 
the floating wood cover while occasionally adding water. The name was taken after a semi-legendary Japanese thief who was 
boiled alive in this bathtub (editor’s comment).
14 The author refers to popular caricature drawings during the Meiji period (ed.).
15 Although Sieroszewski depicts in great detail the local scenes and manners as well as Ainu lifestyle in his travelogue, but it 
is impossible to include them into our chronicle due to the total lack of precise dates therein. Regarding these details confer 
Sieroszewski’s work presented in footnote 9. 
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Around 12 September – Presumably, they could have reached Sapporo at that time. According to John 
Batchelor’s essay entitled “Unexpected guests have come”, they spent in Sapporo “two or three 
days”, and Piłsudski “came to and stayed at my house for a while” (John Batchelor’s Autobiog-
raphy, p. 289). On the other hand, Sieroszewski “had spent the night before yesterday – which 
meant 15 September (!?) – at the hotel Hōheikan and paid a visit to the Hokkaidō Government 
Office”16. Although their whereabouts in Sapporo generally remain unknown, but what is ex-
ceptionally known to us is the fact that Sieroszewski visited a local museum. This was without 
fail the Sapporo Museum (built in 1881 at the address: North 2, West 8) of Sapporo Agricultural  
College. It is quite sure that Sentoku accompanied him as interpreter, but Piłsudski’s participa-
tion is unconfirmed. 

Early morning of 15 September (?) – The three-man expedition left Sapporo by train, seen off by John 
Batchelor (Batchelor, op.cit.). Upon arrival at the Muroran station, Piłsudski with Sentoku immedi-
ately boarded a ferry and reached Hakodate the same day, but Sieroszewski came there on 17 Sep-
tember. The details of his delay remain unknown.

September 19 – The expedition of Imperial Russian Geographic Society disbanded. Piłsudski along with 
Sentoku headed for Korsakov after spending around half a month (!?) in Japan.

September 2417 – Both men came back to Korsakov.
September 29 – He came back to his base camp in Ai kotan.
Latter half of September – For Bronislaw and Chuhsamma “A grandiose wedding ceremony was held, 

carefully planned and executed by the chief Bafunke, with all the villagers attending” (a newspaper 
item titled “Where are you, my beloved husband?”, Karafuto Nichi-nichi Shimbun, dated 10 January 
1934)18.

A private letter came from the governor Lyapunov from Aleksandrovsk (dated September 28). The gov-
ernor besought Bronisław to carry out a field survey on the Ainu of the Korsakovsk district and to 
prepare a Sakhalin draft of the rules for governing native peoples. From now on Piłsudski not only 
had to gather ethnographic materials on southern Sakhalin, but also took on the two new tasks. 

In the period from October 14 to November 29 Bronisław tried a longer stay in Korsakov gathering dona-
tions in form of money or spot goods (stationery, books) for the literacy school he was planning to 
open in Naibuchi. He was promised the financial contribution (200 roubles) from acting governor 
F. F. von Bunge. Around this time, it is speculated that he accomplished his travel report no. 1, ad-
dressed to the Russian Committee (entitled “A preliminary report of the trip to the Ainu of Sakhalin 
Island in 1902-1903”). The report dealt with his expedition by December 1902. 

The end of October – He dispatched for Saint Petersburg the ship cargoes containing the specimens pur-
chased on the eastern coast as well as a packed wooden box on board the Imperial Russian Vol-
unteer Fleet Company’s ship Yaroslavl. What contained the latter box were: three notebooks with 
Ainu language texts and their literal translations; the phonographic cylinders with Ainu folklore 
texts recorded on them; and the aforementioned travel report no. 1 as well.

During his stay in Korsakov he earnestly strived to decipher the Japanese speech recorded on wax cylinders 
in Hokkaido with the help of Japanese citizens (speakers of the Tohoku dialect in particular).

November 29 – After the departure of the last Japanese ship of this year from the port of Korsakov, Bro-
nisław abandoned the port and arrived in the village of Naibuchi.

December 2 – In the newly-founded boarding school at Naibuchi, Tarōji Sentoku taught children but 
Bronisław also took part in the teaching activities. What attracts our attention the most is his 
teaching method, according to which pupils were guided to write compositions in Ainu making 
use of the Cyrillic alphabet. The result was a spontaneous emergence of the literary Ainu. In 1906 

16 A newspaper item titled “The survey on native inhabitants by Poles”, Otaru Shimbun, 17 September, 1903.
17  October 7 of Gregorian calendar. From now on the dating comes back to the Russian [Julian] style.
18  N. B., there found no reference to “the year” of the wedding in the newspaper item. The year of 1903 is due to the author’s 
speculation.



163

Sentoku and the other ventured to exchange correspondence with Bronisław who was then in 
Japan, using the very literary Ainu. 

December 18 – 20 Bronisław took his pupils to Ai, where they all joined a fox-sending ceremony which 
was jointly organized by himself and his former landlord Bahunke.

1904
January 21 – The Imperial Russian Geographic Society awarded Bronisław with silver medal for his 

significant contributions in the field of scientific research. His most appreciated achievements 
were: the collecting of the Sakhalin Ainu materials for Museum of Anthropology and Ethnogra-
phy (Kunstkamera) in Petersburg as well as the classification and analysis of these materials; his 
participation in and cooperation with the Hokkaido Ainu expedition dispatched by the Geograph-
ic Society; and also his contributions to the OIAK as its museum superintendent and secretary.

January 29 (February 10 of Gregorian calendar) – The Russo-Japanese War broke out. The parents, ter-
rified at the news, began ahead of others taking their children home from the boarding school in 
Naibuchi. As a consequence, the school was closed pretty earlier than the planned closure of the 
end of March.

February 12 – Chuhsanma gave birth to Piłsudski’s first son, Sukezō Kimura.19

November 13 – Regardless of the wartime, Bronisław ventured his expedition to northern Sakhalin which 
had been abruptly suspended in June of the previous year. Having started from the village of Ai 
on a dog sled, he proceeded northward along the eastern coast. On April 5 he reached the north-
ernmost village of Nayero (now Gastello), the following day he arrived at the Tikhmenevsk post 
(Shisuka, now Poronaysk) in the Tarayka region.

April 6 – June 12 – He remained in the Tarayka region, engaging in ethnographic surveys on the Ainu 
and the Uilta.20

June 25 – July 17 (July 8 – 30 of Gregorian calendar) – Bronisław’s younger brother Józef Piłsudski visited 
Japan and stayed in Tokyo. Józef was negotiating with the Japanese Ministry of Foreign Affairs or 
the General Staff Office of Japanese army in Tokyo presenting an idea to create the military force 
comprising of the Poles picked out from those Russian POWs who were detained in several POW 
camps in Japan, and then dispatch the one to the Manchurian front. But he could not persuade the 
Japanese side. 

June 13 – October 7 – In the meantime, Bronisław was conducting field surveys among the Nivkh (from 
June 13 to August 9). He sailed out on a boat from the Tikhmenevsk post upstream the Poronay 
River and traversed overland to the upper stream of the Tym River, and then made his rounds by 
boat visiting the Nivkh villages located in several river valleys on the Tym (Uskovo, Hazil’vo, Slavo, 
Komrvo, Chil’vo, Plovo and Yrnkyrvo). In this expedition he also stayed in the Tymovsk district at 
the Russian village of Onor (June 24 – July 8 and September 2 – 25) and at Rykovskoye (August 10 
– September 1) where he had served his term. Although he had intended to stay over the winter at 
Onor, but he changed his plan and, on September 25, he started from that village for his return trip.

August – In Rykovskoye, Bronisław finished writing the result report on the boarding school taken place 
at Naibuchi in the winter of 1903-1904.

September 26 – 28 – His team encountered a violent typhoon while sailing down the Poronay River 
and sought shelter in the Abramovka Village.

September 29 – No sooner than sailing out onto the spate of the Poronay, his boat crashed against “a big 
stump protruding over the river surface” and was on the verge of sinking.

19  According to Kazuyasu Kimura, i.e. his son, their family register (produced on 14 September 1963) states that Sukezō Kimura 
was born on 12th February, the 36th year of Meiji. Therefore his birth year was 1903. Nevertheless, the author has been obliged 
to put off the one for one year, namely 1904.
20 As for the details of his northern Sakhalin expedition confer the travel reports no. 3 and no. 5!
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October 7 – He reached Nayero via the Tikhmenevsk post. Due to the initial plan, he was to participate 
in a bear festival (i-o-mante in Ainu) there, and open a literacy school for Ainu children of Nayero 
and Uilta children of Tikhmenevsk by summoning Sentoku as teacher from Naibuchi, but failed 
the both to realize because of wartime turmoil. As a consequence, he tried instead a preliminary 
literacy education towards four boys in Nayero. He remained there by November 1.

He spent a night at Kotankeshi (now Goryanka) on November 2 – 3, on the seashore near the Yankenay 
River (November 4), at Hunup, Hurechishi, Akara and Motomari (November 5 – 10), at Seraroko 
(November 11), and at Otasan (November 12).

He accomplished the travel report no. 3 dated 10 November (most probably at Motomari). 
November 13 – Bronisław came back to Ai kotan, where his wife and son had awaited his return.
November 16 – He left for Korsakov with the aim to transfer his operational base thither until 10 February 

1905. Having witnessed the unrest, famine and hyperinflation caused by the war, Bronisław was 
forced to give up the plan to conduct surveys on the western coast and embarked on serious con-
sideration to leave the island and return to the continent.

End of November – He took part in the bear festivals at Otasan and Seraroko.
December – February of the following year – Since the war made it impossible to open the literacy school, 

Bronisław devised a method of “visiting lessons” for those who desired. The teachers were Tarōji 
Sentoku and an 18-year-old boy named Tujcipo who had been taught by Indyn. Tarōji took charge 
of the five villages of Rure, Najbuchi, Ai, Otasan and Seraroko, while Tujcipo taught in his native 
village, Siyantsy.

December 20 (1 January 1905 of Gregorian calendar) – The Lushan stronghold (Port Arthur) fell. Most 
probably, this event might have made a decisive impact on Bronisław’s resolution to leave 
the island of Sakhalin.

1905
January 27 – February 9 (?) – He visited Siyantsy, Naibuchi, Ai and Otasan.
February 10 – 23 – Last stay in Korsakov. He was busy with clearing up backlogs with the aim to leave 

the island: such as taking measures for the dispatch and safekeeping of gathered ethnographic 
specimens, translating the recorded Ainu language texts, gathering statistical data, and settling 
accounts with the Ainu who had crafted these specimens.

February 23 – 26 – He stayed in the Russian village of Vladimirovka (Toyohara, now Yuzhno-Sakhalinsk) 
and could barely secure the provisions for his further travel.

March 1 – 5 – He put his affairs in order in the village of Ai. On 5 March he departed from the village bidding 
his wife Chuhsanma and son Sukezō farewell.

March 6 – In Otasan, his friend, a shaman, performed for him a “farewell ceremony”.
Bronisław reached Maguntan (Magun Kotan, now Pugachovo) on 7 March, where he awaited the arrival of 

dog sled, and, on March 10, could depart northward. On March 11, the sled headed for the Tikhme-
nevsk post  via Nayero.

March 12 – 23 – Piłsudski was staying at the Tikhmenevsk post, where influenza was rampant. As he was 
also contracted the pestilence, his departure delayed for a long period of time.

March 28 – April 13 – He was staying in the village of Onor.
In March he could accomplish A Draft of Rules for Organizing the Life and Administration of and/or by the 

Ainu (the Tomsk manuscript) in Onor, as entrusted by the governor Lyapunov.
April 13 – May 12 – He was staying in the village of Rykovskoye. Piłsudski himself writes that at Ryko-

vskoye he accomplished the following reports: Specific Information on Individual Ainu Settlements 
on Sakhalin Island; and then Draft of Rules for the Ainu Administration – a revised version he sub-
mitted to the governor Lyapunov (the so-called Vladivostok manuscript).

April 28 – In Rykovskoye he also accomplished the result report of the literacy education practiced 
in the winter of 1904-1905.

April 30 – Piłsudski was informed of the governor Lyapunov’s decision that, basing on the Manifesto of 
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11 August 1904, Bronisław was permitted to move freely and reside in the place he desired over 
the entire Russian Empire (except the two capitals). Thus his long-cherished desire of returning 
home to the Vilno province (now the republic of Lithuania) became possible.

May 12 – 30 – He stayed in the village of Derbinskoye (now Tymovsk).
June 11 – He could abandon the island of Sakhalin departing from the port of Aleksandrovsk on board 

the motor-launch Vladivostok.
June 12 – Bronisław landed at Nikolayevsk-on-Amur where he stayed for ten days. En route to Khabarovsk 

he dropped in Mariinsk for a few days, where he looked for the information on the Ainu living 
in the Amur Region.

In the beginning of July, he arrived at Khabrovsk.
July 14 – He accomplished a letter addressed to W. Radloff, Chairmen of the Russian Committee for Cen-

tral and East Asian Studies, informing of his recent situation (published as the travel report no. 
4). Bronisław writes hereby appealing to the chairman: “I have abandoned myself to grief”, since 
Sternberg, a committee’s secretary, declared that the promised “free-of-charge railway ticket for 
returning to European Russia” could not be sent in his letter to Bronisław who received the one 
upon his arrival in Khabarovsk.

 In the beginning of August Bronisław returned to Vladivostok after his three years’ absence.
August 5 and 12 – OIAK organized a series of lectures titled “A Talk of Piłsudski, an OIAK associate mem-

ber, concerning the Achievements of his Sakhalin expedition”. The programme presented the fol-
lowing three topics: “A Journey to the Sakhalin Natives (inorodtsy in Russian)”, “Historical Past of 
the Sakhalin Natives”, “Tasks of Scientific Organizations regarding the Natives”. Although the third 
talk had been announced to take place on 18 August but was eventually called off one hour before 
its opening owing to glad tidings of the achieved peace between Russia and Japan. 

August 23 (September 5 of Gregorian calendar) – The Russo-Japanese Peace Treaty was signed in Ports-
mouth.

In the middle of September (?) Bronisław might have come to southern Sakhalin under the Japanese oc-
cupation. He visited Ai where he could see his family (Chuhsanma and Sukezō). His proposal to take 
them away from Sakhalin encountered  Bahunke’s positive rejection and ultimately failed. Thus, 
Bronisław parted from his family forever.

In the beginning of October, Bronisław came to Kōbe (Japan) to help Nikolai Russel (Sudzilovsky) with his 
work in the office.

November 5 – At a civic meeting in Khabrovsk he made a speech proposing the creation of “Civic Bureau” 
and donated 100 roubles.

For ten days in November he was sent by OIAK to the middle stream of the Amur and gathered ethno-
graphic specimens from several Nanai settlements located close to the village of Troitskoye.

December 5 (December 18 of Gregorian calendar) – Bronisław departed from the port of Vladivostok, 
along with his close friend N. P. Matveyev (pen name: Nikolay Amurskiy) and his 11-year-old daugh-
ter Zoya, and headed for Japan. Thereafter, he never set foot on Russian soil.

Around December 7 (December 20 of Gregorian calendar) – Their ship landed either at the port of Tsuruga 
or at that of Moji. Presumably, Bronisław might have also escorted Zoya up to the Fukuoka Medical 
College Hospital to where she was to be admitted and receive treatment of her leg trouble.

December 8 – Bronisław’s first daughter Kiyo Kimura (her surname was changed to Ōtani after marriage) 
was born in Ai.

1906
Around the New Year21, Piłsudski appeared in Tokyo.

21  It corresponds to the middle of December in the Russian (Julian) calendar. From now on the Gregorian calendar will be used, 
and the Julian date will be added in parentheses if needed.
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Around January 6 – He was interviewed by a newsreporter from Hōchi Shimbun22 
Later half of January – the beginning of July – Bronisław lived on the second floor of Hakodateya (located 

at Owari-chō, Kyōbashi-ku). During his stay in the capital, those with whom Bronisław had been on 
close terms were: Shimei Futabatei (Tatsunosuke Hasegawa), Gennosuke Yokoyama, Shō Ueda, 
brothers Tamizō and Torazō (Tōten) Miyazaki, Hideko Fukuda and Itoe Tachibana et al. He also min-
gled with Ainu specialists such as Shōgorō Tsuboi, Ryūzō Torii, Fujihiko (Ridō) Sekiba, Zen’ichirō 
Oyabe, Kotora Jinbo and Motonaga Murao; Chinese revolutionaries of the Minpōsha group – Huang 
Xing and Song Jiaoren et al.; and Russian Emigrants. There were multiple newspaper items relating 
to him such as “A Russian Anthropologist” (Tōkyō Asahi Shimbun, dated 8 February), “A Study on 
Japanese Ladies” (Hōchi Shimbun, dated 9 March) and “A Study on Japanese Ladies by a Foreigner” 
(Hokkai Taimusu, 20 March) et al.

March 16 (March 3 of Russian Julian calendar) – The Secretariat of the Russian Ministry of Transport dis-
patched for Vladivostok, addressed to B. Piłsudski, free-of-charge train tickets (two first class 
seats) bound for Saint Petersburg. A second seat might have been meant for Chuhsanma, but it 
was already too late.

Around June 18 – A souvenir photograph of B. Piłsudski with Futabatei was taken at the Nakaguro Photo 
Studio, Hongō, in Tokyo.

June – Bronisław got a money order of 500-600 roubles [from Nagasaki] which his relatives had sent (via 
Paris exchange transfer) to Nagasaki in care of the Russian-language newspaper company „Volia” 
(Воля) there. Most probably, he had received the money order transferred from the very company. 
The money was meant for his return trip to Europe. Nevertheless, he was unable to obtain the mon-
ey even in Nagasaki. Eventually it occurred that the money order could be refunded only in Kraków, 
the place of dispatch, after he returned to Europe. 

July – He left Tokyo for to Nagasaki, where he stayed at the Shiga Chikatomo’s in Inasa.
July 10 – His maiden work on Ainu studies entitled “The Situation of the Sakhalin Ainu (1)”, translated 

into Japanese by Shō Ueda, appeared in a Tokyo monthly Sekai [The World], no.26 (Kyōka Nippō-
sha). This is a Japanese translation of the abridged variant of his paper entitled  “A Brief Sketch 
of the Economic Life of the Ainu on Sakhalin Island” which he had accomplished at Rykovskoye.

July 30 – Bronisław left Nagasaki on board the steam ship Dakota of the Great Northern Steamship Company. 
August 1 – The Dakota arrived at the port of Yokohama after a short stop at the port of Kōbe on 31 July.
August 3 – The Dakota left Yokohama for Seattle across the Pacific Ocean.
August 10 – His paper entitled “The Situation of the Sakhalin Ainu (2)” was published in Sekai [The World] 

(no. 27).
Around August 16 – The Dakota entered the harbour in Seattle. Thereafter, Bronisław traversed the US 

eastward by the Transcontinental Railroad, and reached New York via Chicago. Further on he sailed 
across the Atlantic Ocean to Europe. Then, by way of London and Paris, he reached Galicia, i.e. Po-
land under the Austrian rule.

Around October 21 – Bronisław reached the old capital of Poland, Kraków, and then headed for the resort 
spot Zakopane where his younger brother Józef was staying. There followed a dramatic brotherly 
reunion after 19 and a half years.

Around November 7 – He came back to Kraków, where he stayed until the end of May of the following 
year.

November 20 (November 7 of Julian calendar) – The governor of Sakhalin Island notified, on the basis of 
the 21 October 1905 Manifesto, that the police surveillance on Piłsudski was canceled, that the ban 

22  “Two unexpected passengers from Vladivostok”, dated 7 January 1906. In the same item ran: Piłsudski “put up at Central Hotel 
in Tsukiji”. Most probably, the given item was reproduced on January 10 by Hokkai Taimusu in Sapporo and by Bakan Mainichi 
Shimbun in Shimonoseki under almost the same titles. Regarding Bronislaw’s whereabouts during his over seven-month-long 
stay in Japan please confer the works of Kazuhiko Sawada entitled The Japanese Calendarium of Bronisław Piłsudski (availabein in 
Japanese, English and Russian), This chronicle will pick up only the most important matters.
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on residence in the capitals was lifted, and that were also restored all rights he had been deprived 
of by the court verdict. Even though it was already too late, but Bronisław could inherit the lands 
and wealth belonging to his family, and also live in the capitals.

November 21 – In his letter to Shimei Futabatei, Bronisław wrote: “Since a fiancée has already been pre-
pared for me here, it will probably end with marriage, … even though I have not met her for twen-
ty years”. It was the earliest confirmed mention of Maria Żarnowska. Her maiden surname was 
Baniewicz, and she was a-year-younger sister of Bronisław’s first love (Zofia Baniewicz). For Bro-
nisław, Maria had been nothing but one of the childhood friends. It seems that their mutual love 
arose in autumn of 1886, when she was consoling depressed Bronisław after he had been forced 
to sever ties with her sister Zofia. In 1889 in Saint Petersburg, she had married a considerably older 
wealthy man named Jan Żarnowski (Ivan Zharnovsky), but at that time she lived apart from her 
husband leaving her only child Jan in the care of his father.

During the Christmas week, Bronisław was successively visited by his youngest sister Ludwika and aunt 
Stefania Lipman, both of whom were living in Vilno. Ludwika had once planned to visit Sakhalin 
in autumn of 1903, but gave up due to the deterioration of Russo-Japanese relations. Their catch-
up conversation surely must have been lively.

End of the year – Bronisław’s younger brother Kazimierz, who was living in Saint Petersburg, sent his 
brother a letter with Maria Żarnowska’s address upon the latter’s request.

1907
Around January 21 – Even though he wrote a letter full of memories of the old times and addressed it to 

Maria, he did not send it. Still, he wrote another one on 16 April. In both letters there were refer-
ences to the telegram she had sent to Bronisław (then in Sakhalin) during the Christmas week of 
1903/1904, suggesting his strong intention of sending an answer thereto. In the second letter he 
wrote “I will go to Zakopane in June. Would you like to meet me [there]? You will probably leave 
the hot and humid Saint Petersburg for a few weeks, anyway”. 

May 17 – Maria Żarnowska came to Kraków. It was their first meeting in twenty years.
The beginning of June – the second half of July – He spent that time with Żarnowska, resting in a health 

resort of Karlsbad (now Karlovy Vary, Czech Republic).
August – They came back to Kraków and almost immediately headed for the health resort of Zakopane 

in Galicia, where they were staying for the next eight months. At first, they were sleeping in a hos-
tel meant for students, but after November they stayed in a pension of Villa Hygea.

Summer – Four Piłsudski siblings organized a family meeting in the Tatra Mountains – possibly in Józef’s 
mountain resort. Those, who appeared, were: Jan and his wife Maria (who came from Vilno), Józef 
and his wife Maria, Kazimierz (who came from Petersburg) and Bronisław with his concubine Maria. 

September 9 – In his letter to Shimei Futabatei, he wrote: “First of all I would like to inform you of my 
marriage. I enclosed the photograph of my wife. She is my childhood friend”.

October 22 – Maria Żarnowska put an end to their cohabitation after five months and left Zakopane. She 
went back to Saint Petersburg via Warsaw, Cracow and Vilno. Since the very moment she had left 
until December, Bronisław wrote to her more than thirty passionate letters expressing his true 
feelings. Seventeen of these were published in 2003 by Jan Staszel, and in the one dated 23/24 
November Bronisław was suggesting that the couple should live together in Lvov, ignoring Maria’s 
wishes to go to Finland.

In this year, His two papers entitled “A Brief Sketch of the Economic Life of the Ainu on Sakhalin Island” 
and “Specific Information on Individual Ainu Settlements on Sakhalin Island”; and were published 
in Vladivostok (in: The Bulletins of the Amur Region Research Society, vol. X). The former one corre-
sponds to the original text in Russian (“The Situation of the Sakhalin Ainu”), the Japanese transla-
tion of which was printed out in Tōkyō in the summer of 1906.
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1908
Second half of January – Maria Żarnowska came again to Kraków (Cracow). They stayed at Villa Hygea 

in Zakopane.

Around March – Bronisław and Maria moved to the capital city of Galicia, Lwów (now Lviv). The period of 
less than a year, when Bronisław stayed in Lwów with his companion, must have been filled with 
pure bliss. It can be clearly seen from the vast number of his papers which had been published 
over the next few years in scientific magazines in Poland, Russia, Germany, England, France, 
Switzerland and the US. Maria took singing lessons in order to make a living as a professional 
singer. However, soon she was admitted to hospital and diagnosed with breast cancer.

1909
In order to undergo surgery, Maria returned to Petersburg to her rightful husband (Jan Żarnowski) already 

in the beginning of January, since Bronisław wrote in his letter to Lev Sternberg (dated 14 January): 
“My wife is already in Saint Petersburg”. 

May – The surgery was performed in Petersburg and it became clear that her cancer was in quite an ad-
vanced stage and the metastases were also present. Still, Maria, temporarily in a good condition, 
went to Bronisław in the beginning of the following year.

August 1909 – January 1911 – For these 18 months, Bronisław traveled across Western Europe, serving 
as a correspondent of the leading Lwów newspaper "Kurier Lwowski". He also took with him Ainu 
handicraft and phonographic cylinders with Ainu folklore texts recorded thereupon, for sale.

November – May of the following year – Bronisław spent seven months in Paris. It appears that he was 
visiting libraries while frequently changing his place of residence in the Quartier Latin, and that he 
was an auditor at Sorbonne as well. He also mingled with Polish intellectuals in France, such as 
Maria Skłodowska-Curie.

1910
February – He made a round trip without an overnight stop in Kraków in order to take Maria to Paris with 

him. She underwent a radiation therapy using the radium discovered by Skłodowska-Curie.
April – Maria’s illness exacerbated and as the next surgery became inevitable, she decided on her own that 

she would leave Paris. 
Beginning of June – January of the following year – He was staying in London. His goal was to meet 

those Saru Ainu  (four men, four women, and children) who were exhibiting an “Ainu village” in 
the Japan–British Exhibition, and to try interviews with them as well. Even though it took seven 
weeks to obtain the Exhibition pass, Bronisław carried out his plan and recorded over fifty pieces 
of Ainu text. He probably succeeded in selling a few of his cylinders and handicraft as well.

In this year, his paper entitled “The Ainu” was included in The Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary 
(vol. 1, published in Saint Petersburg). 

1911
The end of January – Bronisław came back to Kraków via Paris.
May 12 Maria Żarnowska passed away in Saint Petersburg.
Summer – April of the following year – Bronisław was staying in the estate in Kuźnice, invited by count 

Władysław Zamoyski, a land magnate in the Podhale Region.Thanks to vivid conversations with 
the count, he was recovering from the depression caused by the loss of his dearest companion. He 
could even succeed in putting forth the plan to create a local folk research circle in Podhale.

A day between July 18 – 22 – Bronisław made a presentation titled “On Leprosy among the Gilyak” at the 
11th Polish Congress of Medicine and Natural History held in Kraków.

November 25 – Bronisław founded the Folk Research Circle, and as he suggested, it merged into the Tatra 
Society (Towarzystwo Tatrzańskie) as a Folk Research Section of the Tatra Society. He was elected 



169

as its first president. He was even planning to expand the Tatra Mountains Museum by establish-
ing a new building for gathering and exhibiting his collectibles.

1912
From May to December – Bronisław Piłsudski moved to Bystre, where he was staying at the house of Dr 

Korniłowicz (Korniłowiczówka). Thirty years after that, his phonographic cylinders were found in 
the attic he had lived in.

October – He set off to Prague, where he wanted to inspect a local museum. On his way he probably vis-
ited Martin (now in Slovakia) and Vinohrady (now in the Czech Republic).

December – Bronisław visited through Kraków and Zakopane on his way to Neuchâtel in Switzerland. 
Before that he had suddenly resigned from his position as the president of the Polish Folk Research 
Section, but had been denied acceptance and had to fulfill his responsibilities by communicating 
with letters from abroad.

In this year, his main work entitled Materials for the study of the Ainu language and folklore (in English) 
was published by the Imperial Academy of Sciences in Kraków.

1913
January 3 – May – He was attending lectures at the Neuchâtel University and finished writing “Leprosy 

among the Gilyak and Ainu”.
Beginning of May – July 10 – He stayed in Paris.
June 25 – He sent a letter to the Tatra Mountain Society and for the first time signed it with the name 

Ginet-Piłsudski. House Ginet was related to the Lithuanian Royal Family and showed the true lin-
eage of House Piłsudski. It is surmised that at that time Piłsudski considered himself as a person 
stuck between Lithuania and Poland, or as a person who integrated in himself both, and eventually 
decided on an old-fashioned spelling (Ginet-Piłsudzki).

June 10 – October – He was staying in Brussels and working in the Solvay Research Institute.
August 3 – The grand opening ceremony of a new building in the Polish Tatra Mountains Museum was 

held, but Bronisław did not attend it due to his stay in Brussels.
October – Piłsudski returned to Bystre on the outskirts of Zakopane and set about the promotion 

of the Polish Folk Research Section as its president. His area of interest included the regions 
of Podhale, Oław and Spisz. Additionally, as one of the leaders of the Polish Tatra Society, he 
became one of the main editors of the serial Podhale Annual ("Rocznik Podhalański") they had 
decided to launch.

The end of November – He finished writing a paper entitled From the Travel to Oroks of the island of Sa-
halin in 1904.

1914
March – The Polish Academy of Sciences and Letters established an Ethnographic Section of the An-

thropological Committee and elected Bronisław Piłsudski as their full time managing secretary. 
It was the only paid post in the Committee (with the annual salary of 600 korons), and the first 
steady job with a steady salary he got during the last seven years of working in Western Europe. 
He also briefly visited Zakopane to complete the editing of Podhale Annual. He did have a look on 
the galley proof of the Annual, but unfortunately did not have a chance to see the issued version. 
It was finally published in 1921, and on the opening pages there was a memorial for Piłsudski 
written by Sieroszewski.

End of June – He stayed in Brussels. We know that from Sanshirō Ishikawa, who reported that he 
accidentally met therewith “Pirusudzukii (Piłsudski), whom he had befriended ten years ago in 
Japan”. Apparently Bronisław had met Ishikawa for the first time on 25 February 1905, during a 
banquet organized by Shinkigensha at the Japanese restaurant called Gyūya in Kanda-Ogawa-
chō, Tokyo.
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August 5 – Austria declared war on Russia and thus broke out World War 1. 
Beginning of December – When the threat of Russian troops reaching Zakopane became real, he fled to 

Vienna and stayed there until April of the following year23.

1915
March 31 – An Austrian passport was issued for Bronisław in Vienna.
April – Bandurski faction chose Bronisław as their official representative and sent him to Lausanne to me-

diate about the compilation of the encyclopedia . He fulfilled his role as a just mediator during fierce 
debates and after a few months managed to accomplish the unification. The Polish Encyclopedia 
(in French) was printed in Fribourg and Lausanne between 1919 and 1920. 

In this year, Zhivaya Starina (the ethnographic journal issue by Imperial Russian Geographic Society) finally 
published his “swan song” entitled “At the Bear Festival of the Ainu on Sakhalin Island” (god XXIII, 
vypusk 1-2, Petrograd).

1916
In the beginning of the year he was chosen as a chairman of the Polish-Lithuanian Committee established 

in Lausanne, which was focused mainly on discussing the issue of Lithuania in the newly restored 
Polish state. Bronisław and other supporters of reconstructing the Grand Duchy of Lithuania [part 
of the old Polish–Lithuanian Commonwealth] were making every effort to reconcile with the na-
tionalists insisting on Lithuania’s independence, but failed to reach an agreement. Eventually the 
nationalists left the Committee. Even after that, Bronisław was strongly advocating for the union 
of Poland and Lithuania and until his death was always armed with documented historical proof for 
the tightly-knit relations between the countries before the partitions.

Thereafter, he stayed for a couple of months in the neutral country of Switzerland to escape the war 
and dedicated himself to writing the Encyclopedia he was responsible for. Aside from quite a long 
sojourn in Rapperswil, it is known he also stayed in Lausanne, Vevey, Zurich, Geneva and Fribourg. 
The editorial office of the Encyclopedia was located in the last city. 

1917
February – He gave a series of lectures under the title of “Poles in Siberia” in Lausanne and Geneva. 

The following year, the lectures were printed in France (Le Puy-en-Velay), and the entire profit from 
their sale went to charity. 

June – He mobilized Polish Society in Zurich to help him with evacuation of children from the war-torn 
Galicia and relocating them to Switzerland. He even sent a telegram to a famous musician Pad-
erewski (at that time in the US), signed jointly by count Plater-Zyberk (a well-known philanthropist 
hailing from the aristocratic family of the highest rank in Western Europe), requesting a creation of 
a fund in the US. However, Paderewski, without any notice to the Polish Society, sent the donated 

23 Bronisław was officially of Russian nationality, but during his travel across the US he had lost his passport and the process of 
issuing a new one did not go smoothly. Additionally, it is also reported that he was strongly convinced that had he entered Russia, 
he would have been exiled to Siberia. That is why he obstinately refused to cross the Austrian-Russian inner border in Poland and 
not only he gave up on visiting Warsaw, let alone his hometown Vilno. After the war had broken out, there were three main Polish 
factions in Europe which were fiercely fighting to restitute the Polish state in the form they intended. These were: 1) pro-Russian 
nationalists focused around Warsaw (under Russian reign); 2) pro-Western exiled conservatists concentrated in Lausanne; 3) 
pro-Austrian socialists flocking around Józef Piłsudski, chosen as their leader. We can say that in times of war, Bronisław shared 
political views with his younger brother Józef, but he got involved in politics while absolutely unskilled, so he had his own political 
role to play. It was mediation between two hostile sides and trying to find a peaceful solution, a role oriented at integration – 
the one he had been pursuing his entire life. Its beginning was associated with editing and publishing Polish Encyclopedia, which 
let him address a bigger audience and let them know about the non-existent country of Poland. At that time, not only Vienna, but 
also Warsaw and Lausanne were independently working on compilation of such an encyclopedia. Since all of them were eligible 
to receive financial support from the Poles living in the US, unification of efforts was an urgent matter, and it was Bronisław who 
was chosen to be a mediator in that case.
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fifty thousand Swiss francs to Piłsudski’s and Plater-Zyberk's bank accounts. This scandal was 
made pubic as "the Zurich Incident". The executives of the Society strongly criticized Bronisław, 
questioning his morality and patriotism, and even ridiculed his scientific achievements. "The Zurich 
Incident" hurt him deeply.

August 15 – Polish National Committee was formed in Lausanne. It was immediately recognized by the 
Entente as the only legitimate representative of the Polish nation and its political aspirations. Its 
leader was Roman Dmowski, Józef Piłsudski’s political enemy and a pro-Russian conservatist. 
At that time, Józef was being held captive by the Germans and imprisoned in Magdeburg, and his 
political life hung upon a thread. The Polish National Committee saw this golden opportunity and 
proposed Bronisław a regular seat in the Permanent Delegation of the Committee (established in 
Paris). He accepted it.

In the middle of November, he arrived to Paris, became a paid staff member of the Committee and set 
up his working place within the main office. The tasks he was entrusted with were concentrated 
on public relations, which were very time-consuming, especially for an editor like him. Since he was 
gifted with the ability of striking up a conversation with anyone, he was also often asked to receive 
and deal with important guests.

1918
Spring – He made a short visit to Le Puy-en-Velay, where many Polish prisoners of war were being de-

tained. This is also where the magazine "Jeniec Polak" was published – in its extra issue they have 
also printed his work entitled Poles in Siberia. After coming back from Le Puy-en-Velay, Bronisław 
wrote a detailed report about publication of a newspaper, targeted at its readers.

April 27 – He wrote a long letter to Paderewski, once again explaining his involvement in the Zurich Inci-
dent.

May 3 – He wrote diplomatic memorandum to opposing factions, in which he appealed for reconciliation, 
and delivered it to his numerous friends. It was something akin to his last will. His condition had 
visibly worsened and he complained about the air in his room being too hot and stuff. When his 
friends suggested recuperating in the countryside, he looked somewhat convinced. What is more, 
he raised doubts about his political role in the Committee. There were even times where he admit-
ted to fears of being poisoned or murdered.

May 16 – His friends made an appointment to the doctor with him. He came back lost in thoughts.
May 17 – He got up early and went to his friend’s house, but since no one was there, he left a note saying: 

“I came to you to receive a poison shot and leave this world. I was a suspect in two cases, and in 
both I was innocent…”. On 11:45 in the morning, a security guard of the bridge of Pont des Arts 
noticed a man taking his jacket off and throwing it off the River Seine, then jumping into the river 
himself. Bronisław was 51 years and 5 and a half months old at that time.

May 21 – On 8:15 in the morning, his body was found under the Pont Mirabeau.
May 29 – Bronisław Piłsudski’s funeral (planned to be held at Notre-Dame Cathedral by the Polish Na-

tional Committee) was suddenly canceled, and his corpse was transported to the Polish cemetery 
in Montmorency in the suburbs of Paris. The ceremony was held by a priest from a local church.

This work is a supplemented and revised version of my work, “Bronisław Piłsudski Chronicle” from 2013 (included in: The Achieve-

ments of Bronisław Piłsudski – a Polish Ainu Researcher – On the Occasion of Unveiling his Monument in Shiraoi, Hokkaido on 

pages 63-76).

Translated from Japanese to English by Pro Tłumaczenia.
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I was born in April 1958 (Showa 33) as the third child of my father KAYANO Shigeru and my mother 
Reiko. Our new house was built when I was a third year grader at the elementary school. There were 
two new rooms added, one for my elder brother and myself, and the second one for my elder sister.
However, in my elder sister's room various pieces of Ainu traditional utensils and crafts were stored, 
including emushi (ritual sword), shintoko (ceremonial food boxes), tuki (small serving tables), toma 
(matts made of bulrush stalks) and other. The collector of those Ainu utensils was my father, KAYANO 
Shigeru. As a child I thought to myself “What is he going to do with all those gathered Ainu tools and 
utensils?” But in fact, based on those materials, the Nibutani Ainu Cultural Museum was established 
and opened to the public in June 1972 (Shōwa 47).
The first director of this museum was KAIZAWA Tadashi, while my father, KAYANO Shigeru, became 
the deputy director. My father had started collecting the Ainu objects purchasing them with his own 
money from around 1954 (Shōwa 29). He said that he began the collection with the idea that “Ainu pe-
ople should buy and collect by themselves the Ainu utensils and tools and pass those treasures down 
the future Ainu generations.” I heard that some people at the time were backbiting that “Mr. Kayano 
is spending money to collect garbage.” I think that my father’s foresight that “these objects will 
become a treasure of the Ainu ethnic group in the future” at that time when nobody acknowledged 
the value of Ainu utensils, deserves great admiration. 
My father, Shigeru, continued his steady efforts without calculations of personal loss and gains, which 
included collection and preservation of Ainu utensils, interviews with the Elders to collect uepeker 
(folktales) and kamuyyukar (folk songs called kamiuta), and record them on the tape. He acted as 
a lecturer on the Ainu language course called “Irankarapte (Hello)”, which the STV radio had organi-
zed, and further established on his own initiative the Nibutani Ainu Language School with the aim 
to preserve and pass on the Ainu language and lay the foundation for the Ainu language classrooms. 
However, I can hardly say that I fully understood at that time the social significance of the various 
activities that my father was engaged in, as the proverb says: “It is darkest under the lamp post.” For 
example, there was a time when I even thought that it would be much better for my father to esta-
blish a company and make money than to engage in work related to Ainu. 
In 1978 (Shōwa 62), when I traveled to Canada, my value system changed completely by interacting 
with the indigenous peoples, Kwakwaka'wakw (Kwakiutl). To put it differently, I realized that the-
re are more important things than making money. My father, Shigeru, served as the leader of this 
overseas study group (organized by the Biratori Town Education Committee), members of the group 
consisted mostly of the Biratori citizens, and in addition there was a number of participants who lived 
in Sapporo and Asahikawa. At that time, after having graduated from university, I was working at 
a company in Tokyo, but I accepted my father’s invitation and joined the group together with my wife, 
paying our own travel expenses. 
Living on a small island, Alert Bay, located at the northern side of Vancouver Island, the Kwakwaka'wakw 
people use English in everyday conversation and only those over 80 years old can speak their own unique 
language, kwak’wala. In the U’misuta Cultural Center (that functions also as a museum), which is operated 

My Father  
Kayano Shigeru’s  
Foresight

Kayano Shirō
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by the Kwakwaka'wakw people, there are ritual masks used during ceremonies, mantles and other objects 
exhibited, and also there are kwak’wala language classes twice a week for local children. 
Witnessing this situation, I realized that the Ainu people living in Hokkaido conducted everyday co-
nversations in Japanese, and similarly that only those over 70 years old were able to speak the Ainu 
language. I started feeling very strongly that the Ainu people needed to learn their own language, to 
inherit and pass down the Ainu culture. That was the moment that for the first time I realized the gre-
atness and the “real value” of my father KAYANO Shigeru, who had been instrumental in preserving 
the Ainu culture for years. 
This was a turning point for me and since then working as a secretary of the Nibutani Ainu Language 
Classroom, a deputy director and a curator of the Kayano Shigeru Nibutani Ainu Museum, I have com-
mitted myself to popularizing Ainu language and gaining “proper understanding for the Ainu people” 
among museum visitors and students coming on school trips, through exhibitions and commentary 
on Ainu folk objects. 
You could say that my father, KAYANO Shigeru, by taking me to a foreign country, succeeded in fo-
stering a successor who would pass down the Ainu oral tradition and a carry on the work for the Ainu 
Museum. 

The original Japanese article was translated into English by Nishio Chihei.
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15 June 1926 (15th year of the Taishō era) – in Nibutani (Biratori village, Hokkaido district) Shigeru Kaya-
no is born as the oldest son of Seitarō Kaizawa1 (father) and Hatsume (mother); he was raised 
by his grandmother, who spoke Ainu, so Ainu became his first language, he learned Japanese 
in elementary school.

March 1939 (14th year of the Shōwa era) – Kayano graduates from the elementary school in Nibuta-
ni-Biratori and starts working as a tree planter (his job until 1959).

1952 (27th year of the Shōwa era) – in a souvenir store in Sōunkyō2, while watching Ainu handicraft, he 
decides to manufacture authentic Ainu everyday items, carved in wood. 

1953 (28th year of the Shōwa era) – troubled by the dispersion and disappearance of folk handicraft 
made in kotans (Ainu settlements), he decides to collect Ainu handicraft and record Ainu folk 
tales. 

April 1959 (34th year of the Shōwa era) – he starts working as a woodcarver.
1960 (35th year of the Shōwa era) – influenced by Kyōsuke Kindai’ichi3, he starts to record the Ainu 

language, at that time, he meets Mashiho Chiri4.
April 1961 (36th year of the Shōwa era) – December 1967 (42th year of the Shōwa era) – he works at 

the “Yūkara no sato”5, ran by Noboribetsu Onsen Cable Co. Ltd., makes wood carvings, sells his 
handicraft.

November 1965 (40th year of the Shōwa era) – he receives the Hokkaido District Award “For achieve-
ments in the protection of cultural heritage”.

April 1972 (47th year of the Shōwa era) – he starts writing.
June 1972 (47th year of the Shōwa era) – March 1981 (56th year of the Shōwa era) – in order to let the 

Ainu learn folk handicraft manufacture techniques, he establishes the Ainu Culture Museum in 
Nibutani, becoming its Deputy Director (Museum Director: Tadashi Kaizawa).

April 1975 (50th year of the Shōwa era) – July 1992 (4th year of the Heisei era) – he serves as a City 
Councillor in Biratori for five terms.

November 1975 (50th year of the Shōwa era) – he receives the Kan Kikuchi Award6and publishes “My 
Nibutani”.

November 1976 (51th year of the Shōwa era) – he receives the Biratori City Award “For achievements 
in education”.

1977 (52th year of the Shōwa era) – he is commissioned to manufacture folk handicraft for the National 
Ethnologic Museum.

November 1978 (53th year of the Shōwa era) – he receives the Hokkaido District Award “For the promo-

1 He was adopted by his wife’s family and assumed the surname of Kayano (editor’s note).
2  Sōunkyō – a picturesque area in the Daisetsuzan National Park in Hokkaido, famous for ravines, waterfalls and hot springs (all 
footnotes by the translator from Japanese).
3  Kyōsuke Kindai’ichi (1882–1971) – Japanese linguist, poet, editor of Japanese dictionary, collected and translated into Japanese 
many jukars (Ainu oral narrative poetry).
4  Mashiho Chiri (1909–1961) – Japanese linguist specialising in the Ainu language, student of Kyōsuke Kindai’ichi, author of 
dictionaries and studies of the Ainu language.
5  “Yūkara no sato” (Yukara village) – Ainu skansen village in the Noboribetsu Bear Park in Hokkaido.
6  Kan Kikuchi Award – annual award by the “Bungei Shunjū” (“Literary Springs and Autumns”) literary magazine established in 
1938 by the writer Kan Kikuchi, awarded to senior writers.

Shigeru Kayano – Mission for Ainu

Kayano Shirō
Matsumoto Teruo
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tion of culture” and publishes the book “Ainu folk handicraft” (ed. Suzusawa Shoten).
April 1981 (56th year of the Shōwa era) – October 1991 (3th year of the Heisei era) – he works as the Di-

rector of the Ainu Culture Museum in Nibutani.
April 1983 (58th year of the Shōwa era) – he becomes the President of the Association for Preserving 

the Ainu Culture in Biratori.
March 1989 (1st year of the Heisei era) – he receives the Hokkaido District Award for “International 

Cultural Exchange”.
1989 (1st year of the Heisei era) – he receives the Eiji Yoshikawa Memorial Award for Culture7, together 

with Tadashi Kaizawa, he files a complaint with a court against the construction of the Nibutani 
Dam (the dispute was settled in 1997). 

April 1992 (4th year of the Heisei era) – he becomes the Director of the Ainu Shigeru Kayano Museum 
in Nibutani.

November 1993 (5th year of the Heisei era) – he receives the Hokkaido District Award for Culture.
August 1994 (6th year of the Heisei era) – in snap elections to the House of Councillors8, he is elected as 

the first Ainu Member of Parliament (the term ends in 1998).
1996 (8th year of the Heisei era) – he publishes the “Shigeru Kayano Ainu Dictionary” (ed. Sanseidō).
March 1997 (9th year of the Heisei era) – he receives the Yūzō Yamamoto Award for “Local Culture”.
November 1998 (10th year of the Heisei era) – he receives the Mainichi Award for Culture9.
July 2000 (12th year of the Heisei era) – he becomes a Visiting Professor at the Muroran Institute of 

Technology.
October 2000 (12th year of the Heisei era) – he receives the Hokkaido District Award for Achievements 

(in the protection of the Ainu people cultural heritage).
November 2000 (12th year of the Heisei era) – he receives the title of the Honorary Citizen of the City 

of Biratori.
November 2000 (12th year of the Heisei era) – he receives the Hokkaido Shimbun Culture Award (for 

the  protection and furthering of the Ainu cultural heritage).
November 2000 (12th year of the Heisei era) – he receives the Award of the President of the Japanese 

Museum Association.
2001 (13th year of the Heisei era) – he receives a Ph.D. (from the Sōgō Kenkyū Daigakuin Daigaku Uni-

versity) and is awarded the Third Class of the Order of the Sacred Treasure10.
2002 (14th year of the Heisei era) – the collection of 1121 items collected over the course of 50 years 

(including 202 items in the Museum’s collection) is recognised as “material folk culture artefacts 
of national significance”.

2003 (15th year of the Heisei era) – he receives the Ainu Culture Award from the Foundation for the Re-
search and Promotion of the Ainu Culture.

6 May 2006 (18th year of the Heisei era) – he dies at the age of 79, in hospital in the Higashi district of 
the city of Sapporo, while treated for acute pneumonia related to the Parkinson’s disease.

The biographical note was written based on “萱野茂の生涯” [The Life of Shigeru Kayano] by Reiko Kayano (2008, Tokyo) and 

originally translated from Japanese into Polish by Agata Matsumoto.

7  Eiji Yoshikawa Memorial Award – an award awarded annually since 1967 in the categories “culture”, “literature” and “for 
new writers”.
8  The House of Councillors – the upper chamber of the Japanese Parliament, composed of 242 deputies.
9  Mainichi Award – awarded annually since 1947 by the Mainichi Shimbun publishing house for outstanding literary and cultural 
publications.
10  Order of the Sacred Treasure – a high-rank state order awarded by the Japanese Emperor. The full name of the 3rd Class Order 
is Gold Rays with Neck Ribbon of the Order of the Sacred Treasure.
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Bronisław Piłsudski (1866–1918) was Marshall Józef Piłsudski’s one-year elder brother, the third (among 
twelve) child and the first (among seven) sons of Maria (born Billewicz) and Józef Wincenty Piłsudski, born 
in the present day Lithuania, in an ancient Lithuanian yeomanry (szlachta) family originally named Gin-
iatowicz who later adopted their name Piłsudski from the family estate of Piłsudy, in the Zułów manor 
in the vicinity of the village of Zułowo (Lithuanian Zalavas) inherited by Maria, and baptized in the still 
standing small green wooden church in Powiewiórka (Pavoverė) village in the Vilna Gubernya, Russia. 
The nearest “larger” settlement was Pobrodzie, today a small town Pabradė with 5.5 thousand inhab-
itants in the Święciany (now the Lithuanian town Švenčionys with 5 thousand inhabitants) Region, 
and both Święciany and Vilna (60 kms. away) at the times of the brothers’s childhood were considered 
very distant from Zułów.
Ethnically, Bronisław indentified himself as a Lithuanian, a Samogitian (Żmudzin, žemaitis) and often 
declared or stressed this self-identity (Żmudzinem jestem…) even by adding it to his family name: start-
ing from about 1916 he often signed his name as “Bronisław Ginet-Piłsudski” with the aim to underline 
his Lithuanian ancestry, and one of his earliest publications was dedicated to his “dear compatriots of 
beloved Lithuania”. At the same time he kept declaring affection and deep love and devotion, and fierce 
patriotism, to Poland and did not consider it in any way contradictory: his in fact was what specialists 
describe as a “nested ethnic identity” – he was at the same time both Lithuanian and Polish.
Indeed, the Pilsudski family roots can still be traced in Samogitia (Žemaitija ~ Lower Lithania) in top-
onyms like Pilsūdai or Pilsūdas1. Visiting Zalavas now, one finds an oak tree planted in 1937 and a stone of 
a much more recent date, both commemorating Marshal Józef’s birthplace.
Since there were no schools in a reasonable distance from Zułów, home education for children was pro-
vided by foreign (German and French) tutoresses. Idyllic pictures of “Marshal Piłsudski’s childhood” have 
been fixed in the nation’s minds by consecutive editions of belletristic stories like Zawiszanka’s “The dawn 
of a Great Day”. Bronisław (usually diminutive Broniś) also at times appeared on the pages of the book: af-
ter all, he was Ziuk’s (diminutive for Józef) brother, almost the same age, so their childhood was doomed 
to be… shared. And not always it was so idyllic: it happened that a leaking boat with the future Marshal 
on board among young colleagues started sinking in the middle of the “red water” lake named “Thunder” 
(Piorun, Perunas) in surrounding woods and it was only the assistance of elders arriving from the shore 
in another leaking boat that rescued the unlucky passengers; the story has it that rescuers had been 
alarmed by Bronisław’s violent screaming (this variant including details of the event with far-reaching 
consequences for the future of at least Europe has been quoted by Kowalski 2002:44ff.). Zawiszanka’s 
stories in turn end with scenes of the fire consuming Pilsudskis’ manor.

1  Actually, there is now a confusion concerning the(se) village(s) and estate: maps suggest the existence of one Pilsūdai some 
two-three kilometers west of Skaudvilė which, according to road signs in the very village, turns out to be named Pilsūdas; one 
map used while tracing the toponyms (Pietų Žemaitija 1:130000, Vilnius: Leidykla Briedis, 2001) in 2001–2 indicated two Pilsūdai, 
one near Skaudvilė which on the location turned out to be the one named Pilsūdas, and the other some seven kilometers to 
the north of the former named Pilsūdai, located in the vicinity of Girdiškė; no road sign marks the latter and it consists of three or 
four scattered farms only; both clearly belong now to two different but neighboring administrative units introduced under Soviet 
rule but it is doubtless that originally both constituted one estate now artificially divided by the administrative borderline. 

Bronisław Piłsudski and his legacy
– an assessment

Majewicz Alfred F. 
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After the annihilation of the Zułów manor by fire in July of 1875, the family moved to Wilno (Vilnius) where, 
frequently changing apartments, they lived under several (most probably five) addresses. The brothers at-
tended the “first Vilna gymnasium-type middle school for boys” with Russian as the language of instruc-
tion. The atmosphere of suspicion and tension in relation to non-Russian students aiming at persecution 
and eradication of everything other than Russian, prohibition to use Polish even in private conversations 
outside classes, permanent victimizing students of the Polish nationality avenging on them anti-Rus-
sian national uprisings of “November 1831” and “January 1863” – all this met with resistance on the part 
of the youths, was forcing them to plotting against institutions of the state which kept enslaving their 
nation and remaining hostile toward them individually. Thus, both Bronisław and Józef found themselves 
inside a “self-educative circle” labeled Spójnia (‘bond’) which initially was to import Polish books from 
Warsaw but pretty soon started distributing their own manuscript pamphlets, surely – as everything 
without blessing from state authorities – illegally, organizing and participating in “illegal” meetings, 
and participating in much more dangerous “illegal” public protests. This climate in turn was perfect for 
creating attitudes like “when asked for something, never ask questions, never refuse assistance”. Most 
probably, this kind of attitude and behavior, with “a little bit of bad luck” in addition, turned out to be 
decisive for Bronisław’s entire further life.
There exists a group photo of four Spójnia members, published many times, in a majority of cases with an 
incorrect identification of individuals depicted; looking at it, from the right one can see standing Bronisław 
(Broniś) and Józef (Ziuk) Piłsudskis and their two schoolmates, sitting Wacław (Wacio) Busz, and standing 
Władysław (Władyś) Szwengruben (a future renowned physician and philanthropist in Wilno; parenthesized 
are diminutive forms of given names under which they appear in Bronisław’s extensive diary of 1882–5).
Fatal for Bronisław turned out to be his naïvely sincere Romantic amorous disposition, the most probable 
reason of his departure for St. Petersburg to study law used as an excuse to actually follow the first great 
love of his life named Zosia, daughter of Mr. and Mrs. Baniewicz residing not far away from the Zułów 
manor, as was wittily documented by the noted Cracow archivist Jan Staszel introducing his edition of 
Bronisław’s letters to Zosia’s elder sister Maria who will reemerge below.
In September of 1886 Bronisław was enrolled as a first-year student in the Faculty of Law at St. Peters-
burg Imperial University and credit lists with his name have been preserved – he signed up for Roman law 
and political economy. Nevertheless, he did not part with pursuit of ideals finding friends, among others, 
again in a self-educative circle, this time one created and run by radical young narodovoltsy (the word 
derived from a party name Narodnaya Volya ‘the will of the people’) dreaming about “repeating March 
the 1st” – the day of the successful attempt at the life of Tsar Alexander II in 1881. Actually, Bronisław 
was not associated with the so-called “terrorist fraction” of Narodnaya Volya which did indeed plan the 
assassination, and the attack did not take place, but on March 14, 1887, he was arrested for “assistance 
provided to terrorists”.
Accused by the court of – in his author’s opinion, incidental and very problematic – involvement 
in the preparation of the planned attack, Bronisław was sentenced (together with, among others, Le-
nin’s brother Aleksandr Ulianow) to death; the capital punishment in his case was, however, replaced 
with 15 years of katorga (hard labor) on Sakhalin, an island-prison in the Russian Far East the very 
name of which was so terrifying on the Polish territory under Russian rule that, if at all, it was pro-
nounced in whisper. He was transported there by land via Moscow to Odesa and by sea via Suez Canal, 
Aden, Singapore, Hongkong, Nagasaki, and Vladivostok on board of the Russian Voluntary Fleet ship 
“Nizhniy Novgorod” specializing in transporting prisoners. Five from among those sentenced to capital 
punishment (Ulyanov included) were hanged. Józef Piłsudski, student of Kharkov University, not tried 
in the trial, was “just in case” “as family member” in relation to Bronisław’s sentence, exiled “adminis-
tratively” to Siberia for five years spent in Kirensk on the Lena river at the mouth of the Kirenga river, 
and in the village of Tunka on the Tunka river in in Buriatia in 1888–92 (on the trial see Sziłow 1927, 
Łukaszewicz 1981).
Bronisław’s first steps on the Sakhalin soil followed his descent from the pier in Post Aleksandrovskiy 
(today Aleksandrovsk-Sakhalinskiy) on August 3, 1887. A week later, he set on a four-day long walk in-
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land to his prison in the Rykovskoye (now Kirovskoye) village in the Tym river valley in Tymovsk Region.
During the first few months Bronisław was employed in the capacity of a simple worker at “prison gen-
eral tasks” and as a cattleman in a barn belonging to the prison, later as a carpenter and locksmith at 
the construction of the Heavenly Mother of Kazan Orthodox church in Rykovskoye and as constructor 
of meteorological stations and, consequently, as meteorologist. In the latter two professions men-
tioned, he collaborated with another political prisoner and companion from the Odesa-Sakhalin voyage, 
poet, prose writer and philosopher Ivan Yuvachov, father of Russia’s prominent poet Daniil Kharms. 
A Polish translation of Yuvachov’s Sakhalin memoirs entitled “Eight years in Sakhalin” was published 
(under the pen name «I. Miroljubow») in installments in the newspaper Dziennik Poznański followed by 
a separate book edition (the newspaper supplement) in 1902–3, and Yuvachov’s two-volume “Sakhalin 
diaries” appeared in print in Sakhalin only in 2014; Bronisław’s name appears frequently in these books 
– in the case of the “Diaries” – on 228 pages out of the total of 800. Several of Yuvachov’s poems were 
also dedicated or devoted to Piłsudski.
As one among few “so highly educated” prisoners on location, Piłsudski worked also as police admin-
istration office worker and medical department clerk, and additionally (and parallel to his job at meteo 
stations) he taught, as a  teacher, children of katorga administration staff and of free settlers, finally 
also indigenous children in a school he built and organized himself for them with money obtained from 
Sakhalin Military Governor Mikhail N. Lyapunov for taking the census of the Sakhalin Ainu population 
ordered by the Tsar. Bronisław’s well documented biography with the focus on the Sakhalin period of his 
life by Vladislav M. Latyshev, at scholars’ disposal since 2008, allows a fairly detailed reconstruction of his 
activity and accomplishments there.
Bronisław’s first printed texts significant for scholarship were “reports from weather observations 
in the village of Rykovskoye on Sakhalin in the year[s]” 1895 and 1896 published in Sachalinskij kalendar 
(‘the Sakhalin calendar’) for, respectively, 1896 and 1897. It was, however, materials for the study of 
languages, folklore, and cultures of the aboriginal population of Sakhalin, Hokkaido, and Lower Amur 
Region on the continent of Asia, now extinct or drastically acculturated and on the verge of extinction, 
that were to secure for him fame and firm record in the annals of global academic research. The peoples 
involved were the Nivhgu (in his times known as Gilaks or Gilyaks), Uilta (= Oroks), Ulcha (~ Olcha~Ma-
ngun), Nanays (called at that time Gold(i)s), but above all the Sakhalin and – to a lesser degree – Hok-
kaido Ainu.
The reasons for his interest in the aboriginal peoples and their languages have been presented by Pił-
sudski himself in the introduction to his modestly looking 270-page paperback volume Materials for the 
Study of the Ainu Language and Folklore published in Cracow at the beginning of September 1912 which 
made his name immortal:

“For whole 18 years and more of my sojourn in the Far East was involuntary. Constantly longing 
to return to my native land, I strove as much as I could to get rid of the painful feeling that 
I was an exile, in bondage and torn from all that was dearest to me. I therefore naturally felt 
attracted towards the natives of Saghalien, who alone had a  true affection for that country, 
their immemorial dwelling place, detested by those who formed the penal colony there. When in 
contact with these children of nature whom the invasion of utterly different form of civilisation 
had bewildered, I knew that I possessed some power and helpfulness, even though deprived of 
every right, and during the worst years of my existence. [...]I have always endeavoured to live 
and act so as not to be numbered amongst the hateful destroyers of individual and national 
rights. I have felt deep pleasure in conversing with men of another race in their own language 
[...]. It has been pleasant to me to bring some joy and the hope of a better future into the minds 
of these simple tribesmen, troubled by reason of the hardships of life, which continually in-
crease. The hearty laughter of amused children, the tears of emotion in the eyes of kind women, 
a faint smile of gratitude on the face of a sick man, exclamations of approval, or a light tap on 
the shoulder given by a good friend as a sign that he was pleased: such was the balm with which 
I willingly relieved the hardships of my fate” (pp. vi–vii).



181

The book from which the above quotation has been taken constitutes a rare example of a research result 
considered ultimate which cannot be improved or replaced. Piłsudski’s records are and beyond any doubt 
will remain to be the best and most reliable source of information on the language and oral tradition of 
the Sakhalin Ainu. The following factors contribute to its uniqueness and superiority in the discipline:
(a) – the material offered by the book is the richest and most competently collected of all the field data ac-

cumulated in the times when the Sakhalin Ainu still cultivated their original way of living, their cus-
toms, rituals, their language and their traditions retained in their specific archaic tongue in memo-
ries of individuals passing them over to younger generations and hardly commonly known;

(b) Piłsudski, who himself took lessons from the founder of experimental phonetics and dialectologist 
Abbé Jean-Pierre Rousselot specially for the purpose of the preparation of his Ainu materials for 
print, as author was fortunate to work under one of the best academic supervisors available at 
the time of the compilation of the book – Jagiellonian University professor Jan Rozwadowski (1867–
1935), one of the best linguists of his time, author of the classical work Wortbildung und Wortbe-
deutung published in Leipzig in 1904, and the supervisor of the English metalanguage of the book 
collaborating with both Piłsudski and Rozwadowski was Michał Seweryn Dziewicki (1851–1928, born 
in Great Britain, his mother was English), teacher of English at Jagiellonian University and one of the 
pioneers of academic English studies on the Polish soil;

(c) no attempt to collect data comparable in standard and in size to what Piłsudski’s Materials... offer was 
made before the Sakhalin Ainu underwent the process of complete acculturation as people losing 
their language and culture and desperately striving to melt with and disappear among the sur-
rounding omnipotent, unsympathetic, ruthless, and uncompromising invaders (conquiscadores) of 
their native country, both Russian and Japanese; to be sure: there exist extensive and abundant 
records of Sakhalin Ainu ethnolects, collected, however, already after the complete acculturation 
of the Ainu abandoning their language in everyday usage; thus, in fact recorded have been but few 
idiolects of the language not used for decades, replaced by Japanese and remembered only from 
childhood times by individuals advanced and very advanced in years, mainly from tales, songs, and 
prayers; compiling the first dictionary of the Sakhalin Ainu language after Mikhail M. Dobrotvorski’s 
Ainu-Russian dictionary of 1875, its authors (Otsuka et al. 2008) selected Piłsudski’s long since lost 
and reconstructed Ainu dictionary (CWBP 2, 309–872) as their primary (S1) source;

(d) since recent studies on the global linguistic situation revealed that about a  half of the total of 
6,500~7,000 languages still in existence in the world are seriously endangered, moribund, or ac-
tually dead (still remembered by individuals but no longer used for communication) and face 
unavoidable irreversible extinction in the near future, and since every language and every distinct 
local culture are considered an irreplaceable part of heritage of the entire humankind, the death 
of every such language and culture being an ecological tragedy, it is imperative for linguists now-
adays to spare no effort to record whatever is still possible in order to preserve it to posterity 
even in some petrified form; Bronisław Piłsudski was among pioneers of thinking along these 
lines – and in the history of learning results like those obtained by Piłsudski proved to be eternal.

From the global perspective, Piłsudski’s research result is doubtlessly one of the most important achieve-
ments in the domain of humanities sprouting from the Polish soil, soul, and mind, within the last 120 years.
The first people whom Bronisław started assisting and supporting were the “Paleoasiatic”, anthropolog-
ically Mongoloid, Nivhgu having their settlements in the northern part of Sakhalin and in Lower Amur 
Region using varieties (dialects) of their still living and now undergoing revitalization but seriously en-
dangered isolated (i.e., having no known cognates) language classified in the genetically heterogenic 
group labeled Paleoasiatic (the glottonym evidently suggesting the oldest known linguistic stratum in 
the region). In this particular case the reason for interest in them was the sheer (?) human compassion 
and sympathy. The “utterly different form of civilization”, having arrived on the island its representatives 
“discovered”, proclaimed in a language completely incomprehensible to autochthons new “laws” accord-
ing to which hunting grounds, forests, mountains, rivers, lakes, and even sea coasts traditionally divided 
and explored for centuries by particular clans, were from now on to constitute the exclusive properties 
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of some mysterious “Tsar” or “Emperor”, hence all hunting, fishing, wood and food collecting in the de-
manding severe environment, were also to be strictly prohibited. The new “law” failed, of course, to 
indicate alternative sources of food, clothing, materials for building dwelling places and heating them. 
The assumption that the local population had simply been doomed to outright extermination is by far not 
groundless – and if and since these miserable souls survived, the assumption equally far from ground-
lessness is that it was thanks to a handful of Samaritans like our Bronisław who started instructing those 
“children of nature” fish salting to prolong its consumption quality, gardening, potato planting, breeding 
of cattle and draft horses (enabling them to offer transportation services for foreign yet more and more 
indispensable goods or for money), cure diseases and injuries, etc. Therefore, they reciprocated with call-
ing him their “older brother” and strongly wished to share with him anything – in fact possessing noth-
ing – and not reciprocating sincere kindness and goodness was beyond their comprehension. Piłsudski 
grasped it quickly and found compensation for himself: their traditions, tales, songs, their language – to 
understand the texts written down, to better understand his new friends.
Bronisław’s first publication which can be classified as “ethnographic” was an article and simultaneously 
a memorial addressed to both the academic world and the political world entitled “Wants and Needs of 
Sakhalin Gilyaks” released in print in 1898 in Khabarovsk at the expense of the politically very influential 
Russian Imperial Geographical Society (English translation in CWBP 1, 105–141 and 691, 728).
In 1891 Bronisław met another exile who had arrived in Sakhalin two years later than Piłsudski, the fu-
ture ethnographer and academician of international recognition, Leo (Lev Yakovlevich) Shternberg from 
Zhytomyr who came to Rykovskoye especially for that encounter: shortly before, he became interested 
in the Nivhgu language. From this point records differ: earlier stories suggest that it was under the influ-
ence and persuasion of Shternberg that Piłsudski also started his interest in languages and folklore, while 
other ones based on the growing knowledge in this respect tend to maintain that either it was a fascina-
tion emerging and developing parallel and independently or even that Piłsudski was as early as the meet-
ing in the position to share with Shternberg items he had recorded himself. In the introduction to his book 
edition of Piłsudski’s letters to Shternberg (1996), Latyshev formulated it in the following way: “in January 
1891 a meeting of two beginners in the field of research took place; […]. For both Piłsudski as well as 
Shternberg their acquaintance meant a  lot” (pp. 14–15). Concerning the study of the Nivhgu language 
and folklore, Piłsudski himself published but two minor, though important articles (“Poetry of the Gilyaks” 
in Polish in Lud 17/2–3, 1911, and “The Gilyaks and Their Songs”, Folk-Lore (London) 24/4, 477–9l), one more 
article with texts of songs has been posthumously published (1936) by the noted altaicist Władysław 
Kotwicz (an English translation of the three works merged can be found in CWBP 1, 143–82 and 691–701), 
but a considerable amount of significant information on the Nivhgu tangible and intangible culture as 
well as language has been smuggled into other works Piłsudski managed to publish during his lifetime 
(of special value here are data concerning ethnomedicine). A few years later, in accordance with his will, 
and the division of roles based on gentlemen’s agreement stipulating that Bronisław should concentrate 
his research on the Ainu and Shternberg on the Nivhgu, Piłsudski handed all the texts he had collected 
and all other Nivhgu-related records over to Shternberg. In 1900, Shternberg’s first Nivhgu-language text 
written down in January 1897 with Russian translation and (ethno)linguistic analysis appeared in print, 
and 1908 marked the appearance of the “first part of volume one” of his “Materials for the study of the 
Gilyak language and folklore” in which he included “four very interesting variants” [of the tradition classi-
fied as belonging to the genre tylgund, about a group of Ainu encountering women with toothed vaginae; 
texts 17–20, pp. 159–70] “noted down by my friend B[ronisław] O[sipovich] Piłsudski from the mouth of an 
excellent storyteller […]”, and announced that “Piłsudski passed over for [Shternberg’s] disposal also oth-
er texts he had recorded which will enter consecutive volumes” (ibid., p. xxii) of the publication mentioned; 
these, however, have never been published (for Shternberg’s works on the Nivhgu and other peoples of 
the Russian Far East see Szternberg 1933). In mid 1990s, Piłsudski’s own 400-page thick fieldwork note-
book containing Nivhgu texts, nine thin school exercise-books with other texts and a 400-entry list of 
Nivhgu words with Russian glosses, were discovered. Piłsudski himself compiled a 6,000-entry Nivhgu 
dictionary and also passed it over to Shternberg; the material is said to have been incorporated into 
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Shternberg’s own dictionary, also never published. These materials are currently studied and gradually 
prepared for publication while tentative and fragmentary results are made available to cooperating spe-
cialists, and their ultimate publication in CWBP 5 is planned for 2021. It is perhaps not out of the place here 
to add that the first Nivhgu text from Piłsudski’s own collection with an English translation was printed 
by Charles Henry Hawes, anthropoligist and explorer, as earlry as in 1903 (see CWBP 1, 175–6 and 699); 
Hawes, who had received the original text and, no doubt, at least also a key to translation, directly from 
Piłsudski when they met in 1901, called the latter “a great and true friend of the Gilyaks” (1903:263) and 
wrote “if there were more friends of the Gilyaks like Mr. Pilsudski […], they indeed might yet be saved from 
extinction” (ib., p. 229).
Bronisław collected among the Nivhgu not only folkloristic texts. For his collection of ethnographic 
objects representative of their material culture, Russia was awarded a medal at the Paris world exhibi-
tion (the collection was sold there) while Tsar Alexander III’s amnesty proclaimed in 1896 shortened his 
sentence by one third. All this made it possible and successful to obtain permission to invite Piłsudski 
to be employed in the Museum of the Society for the Study of the Amur Region (today “V[ladimir] 
K[lavdiyevich] Arsenyev State Unified Museum of the Maritime (Primorye) Region”) in 1899–1902 in 
the capacity from technician and conservator to librarian and even Museum Director as documented 
in the “list of Museum Directors” in the special commemorative publication marking the 110th anniver-
sary of the Museum foundation (Khramtsova 2000:22; cf also Sawada & Inoue 2010/1:462).
In Vladivostok Piłsudski actively participated in the academic and intellectual life of the city, particularly 
in the Museum and in the Far Eastern Branch of the Imperial Geographical Society, but also collaborated 
with local press, including the first statistical journal in the Russian Far East, and contacted many promi-
nent persons both in the region and all over Russia (like e.g. Anton Chekhov).
Nevertheless, he did not feel good in Vladivostok to stay, to find his own place there or some common lan-
guage with coworkers and superiors, perhaps being “too modern” with his ideas; anyway, it was the hu-
man factor that proved to be decisive. Piłsudski applied even for being allowed to settle as a  farmer 
somewhere near Blagoveshchensk but the Imperial Academy of Sciences found another proposal – to 
send him on an official expedition back to Sakhalin, equipped with appropriate instruments (Edison-type 
phonograph, cinematograph and glass plate photo box camera included) and money for buying objects of 
ethnographic interest or paying informants – with the aim to study specifically the Ainu and the Oroks. 
Bronisław accepted his new role and turned out to be brilliant and excellent in it. In the summer of 1903, 
together with a noted in Russia ethnographer but also a political criminal (specialist on Yakuts and author 
of a fundamental monograph on the people studied during his 12 years of exile in Yakutia) Wacław Siero-
szewski, Bronisław conducted research also in southern Hokkaido (Shiraoi and Piratori). Their expedition 
turned out to be short and both were told to leave the country as Russsian subjects suspected of spying 
at the brink of Russo-Japanese war of 1904–5 but results surpassed all expectations and the Hokkaido 
expedition has its trace in literature: Sieroszewski as a talented and prominent writer (he was elected 
and long served as President of the Academy of Literature in independent Poland) published a belletristic 
account on it (1926, republished several times and translated into several languages, English, Japanese 
and Russian included; see “Sources” at the end of this text).
In the autumn of 1905 the Society for the Study of the Amur Region commissioned Piłsudski to go on 
an expedition in order to collect materials on the Tungusic Ulcha living on the Amur with whom he had 
had contacts and extensively traveled on Sakhalin; unfavorable weather conditions, however, made ac-
cess to Ulchan settlements impossible, so instead Bronisław acquired an impressive collection of objects 
illustrating the material culture of (also Tungusic) Nanays from the village of Troitskoye, now preserved 
in the Vladivostok Arsenyev Museum, and recorded 1,050 words and 26 riddles in their language on small 
pieces of paper, discovered in Cracow. Materials concerning the language and folklore of the Ulchas ac-
cumulated by him on Sakhalin include a 1,540-entry Ulchan dictionary, 124 proper names (anthroponyms 
and toponyms), and a number of text specimens in the language. The richest of all Piłsudski’s records of 
Tungusic languages is that pertaining to the Uilta (Orok) tongue and culture which includes: a dictio-
nary of about 3,000 Orok words, texts of one relatively long fable genre, four songs, one tradition, six 
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explanations concerning various talismans, two remarks (one medical, on blood disease, and the other on 
a lazy man), a prayer in three variants, 16 riddles, and 26 sentence or phrase specimens. All the recovered 
data in and on the Tungusic languages and culture mentioned constitute a separate 1,414-page volume 
of his Collected Works published only in 2011 (CWBP 4). Certainly, sensational in the circles involved was 
the discovery in Tomsk (Central State Archive of the Far East, now back in Vladivostok) of Piłsudski’s evi-
dently first part of an ethnographical monograph entitled “From the report on the expedition to the Oroks 
in 1904” published in 1989 (most probably, Bronisław has never written its second or consecutive part(s)). 
All these works were pioneering, among the first or the first records of the languages in question, among 
the first descriptions of the everyday life and spirituality of their users, therefore despite obvious short-
comings resulting from this pioneering character as well as the stage of development of the humanities 
(e.g., modern linguistics was yet to be born), they have been so highly valued by leading specialists (hence 
their support for the decision to publish The Collected Works).
Piłsudski’s most important collections and writings, however, concern the Ainu, a „mysterious non-Mon-
goloid” people famous in the first place for their „exceptional hirsutism” and „blue eyes” who fascinated 
both the academic world as well as gutter press looking for, and “finding”, “resemblance between them 
and the peasants from south-western Russia”, “the easternmost branch ~ outpost of peoples of Indo-Ger-
manic descent”, “Sumerian relatives”, remnants of “the Lost Tribes of Israel”, etc., etc., and vehemently 
trying to find cognates of the isolated language they spoke in virtually every possible and impossible 
language family. In fact, Bronisław Piłsudski himself became “one among them” and in Polish literature 
used to be referred to as “the Ainu king” ~ “the king of the Ainu”. His command of their language was such 
that his oratory skills, one of the most precious skills in their communities, manifested during waves of 
rhetoric competitions at important festivals and ceremonies, kept triggering enthusiasm and excitation 
across both Sakhalin and Hokkaido. He had an Ainu family: his wife Chuhsamma (†1936) espoused in ac-
cordance with the appropriate local customs and two children – son Sukezō (1904–1971) and daughter Kiyo 
(1905–1984; he was not lucky enough even to have a glance at her); Kiyo bore two daughters – Namiko 
(born 1931) and Hitomi (born 1936) while Sukezō had one son Kazuyasu (born 1955) who as Bronisław’s 
grandson and the last male in the family of “those Piłsudskis” with roots traced back to at least 1510s 
visited Poland as guest of the Third International Conference on Bronisław Piłsudski in 1999 with his own 
daughter Kanako (born 1986; she has two sisters Maiko and Mikuko, born respectively in 1988 and 1991).
Bronisław’s scholarly achievements resulting from his involuntary stay in Sakhalin were tremendous. 
In his own research report written for his academic employers and patrons for the period 1903–5 published 
in the “Bulletin of the Russian Committee for the Study of History, Archaeology, Linguistics, and Ethnog-
raphy of Central and Eastern Asia” (published 1907), he summed up his study tours with a day-by-day 
account of all this trips, encounters and activities, and other important events (as e.g. participation in fes-
tivities or shamanic seances, or text-recording sessions) he had or made during his official expedition 
to Sakhalin, starting from July 8, 1902, the day he left Vladivostok for Sakhalin on board of a small East 
China Railway Company steamship „Zeya”, and ending with June 12, 1905, the day he „disembarked luckily 
in Nikolayevsk[-on-the-Amur] to set foot on the continent”. The report included a sketch map of Piłsud-
ski’s trips in Sakhalin with a scrupulous commentary that during those trips he „covered the distance of 
2,475 versts, traveling by tarantas [a springless carriage], cart, and sled pulled by horses, 90 versts on 
horse-back, 460 versts by boat over the sea, 530 by boat along rivers and on lakes, 750 versts with dog 
and reindeer teams over winter routes, and 350 versts on foot” (CWBP 1, 217). Taking into account that 1 
verst = 1,066.78 m and the roadlessness of the island even today (see e.g. CWBP 3, 527 and 518ff.), the to-
tal of 4,966 kilometers, even if covered in three years, would seem unbelievable were it not so that every 
kilometer had been so detailedly documented. Piłsudski stressed that he did not „include here the ship 
voyages to Mauka [at Piłsudski’s times, a large Ainu settlement on the western coast of the island, to-
day the large harbor town of Kholmsk] and back to Korsakovsk via Hakodate and the journey to Sakhalin 
and back” (ib.).
As for the intangible assets, leaving Sakhalin (on June 11, 1905) Piłsudski, according to his own estimation 
and testimony (ib.), had with him, among other possessions, the following research data:
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– ethnographical notes related to the Ainu 1,880 pages
– ethnographical notes related to the Nivhgu 320 pages
– ethnographical notes related to the Oroks 180 pages
– ethnographical notes related to the Amur Region 400 pages
– Ainu texts (in part remaining untranslated) 870 pages
– Nivhgu texts 285 pages
– Orok texts 13 pages
– Ainu words over 10,000
– Nivhgu words a little less
– Orok and Ulchan words about 2,000
– photographs about 300
– wax-cylinder phonographic records of Ainu songs and fables 30 pieces.

This author can, without risking any particular erring, reveal an under-estimation of at least some of 
the figures provided in the listing above: unlisted remained the above mentioned Nanayan language re-
cords, and as far as the “30 pieces” from the lowest position on the list are concerned, the whole collection 
of the phonographic records Piłsudski had taken from Sakhalin was most probably the same collection 
he brought with him to Poland at the end of 1906 and the latter consisted of about eighty cylinders: at 
the time of an inspection of the collection in Poland in 1975, it comprised 76 items in varying and evi-
dently deteriorating state of preservation, in 1953 there were still 83 cylinders, two being broken into 
pieces and 14 having surface rifts (Kaczmarek 1953:23; Bańczerowski 1964:94), while Sieroszewski (1914–
1921:XVI) reported the existence of 100 cylinders; 67 of them underwent investigation and reproduction 
attempts at Hokkaido University between 1982 and 1986 (Asakura & Ifukube 1986) and the results of the 
treatment were published in Katō & Kotani 1987:145–271, Ogonowska 1993, and in CWBP 3:517, 575–645, 
773–91. Apart from these, there were allegedly 35 cylinder records of “Ainu and Nivhgu songs and tales 
with Piłsudski’s description” preserved in the USSR Academy of Sciences Institute of Ethnography (thus 
Swienko 1973:111)2, possibly from the “box with phonographic records sent by Mr. Piłsudski to the [Rus-
sian] Committee [for the Study of History, Archaeology, Linguistics and Ethnography of Central and East-
ern Asia]” mentioned in the 1904 „information on B. O. Piłsudski, on the basis of letters addressed to 
the Secretary of the Committee”, and three cylinders were identified in March 2000 in the National Sound 
Archives of the British Library in London (in the archives of the late Charles Samuel Myers) by Tatyana 
Roon as doubtlessly coming from B. Piłsudski’s collection (Roon 2001). Other figures in the list may have 
the same approximate value.
In the “Preface” to his 1912 Materials…, Piłsudski himself indicated (p. XXI; CWBP 2, p. 23) that he was 
“publishing twenty-seven ućaśkoma [‘oral traditions’], and reserve[d] the remainder of” his “350 Ainu 
texts for publication at some future time”. Theoretically, this total amount of 377 texts should equal 
the 870 pages of all Ainu texts (those untranslated included) specified on the above-cited list of items 
he had taken with him leaving Sakhalin plus the pages on which he recorded texts from Ainu infor-
mats brought by the Japanese to serve as a tourist attraction during “the Anglo-Japanese Exhibition in 
London [in] 1910” (CWBP 2, 16), cf. below. Until quite recently, however, it was not clear how many Ainu 
texts Piłsudski had actually collected and subsequent recoveries of unpublished texts made the guess 
even more complicated.
About 1984 our attention was drawn by Michael Krauss of Alaska Native Language Center, Alaska Univer-
sity, Fairbanks, to Piłsudski’s letters written to Franz Boas and preserved in the American Philosophical 
Society in Philadelphia. Copies and a microfilm of these letters became the focus of interest of Kōichi 
Inoue who published their contents together with explanatory remarks concerning Piłsudski’s relationship 
with Boas in 1909 (Inoue 1999:115–31). In November 1997 Inoue had a chance to inspect the entire corre-

2  Unfortunately, no access has ever been granted to them to the ICRAP Project (see below, p. 188) participants, the Soviet side 
insisting on the „non-existence” of the alleged collection.
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spondence in the original and “had an unexpectedly lucky opportunity to come across a complete list of 
Piłsudski’s Ainu materials prepared by himself” (Inoue ibid., 115). The document entitled “Aino folklore 
collection” (in its original written with a pencil and attached to Piłsudski’s letter to Boas dated December 
19, 1907) was published also by Inoue (ib., 117–20) in the unchanged version of the original and was later 
adopted for, and included in CWBP 3, 261–3.
According to that document, Piłsudski’s collection of Ainu texts, prior to his 1910 London opportunity 
to enlarge and enrich it, contained 452 items considered by himself to be separate pieces of folklore. 
In this number he listed 71 ućaśkoma (cf. above) texts, 142 tuita (‘fairy tales’) texts and 40 ojna (‘leg-
endary lays’) texts, texts of two speeches at the bear killing, and at least 13 prayer texts (it remains 
unclear what is hidden under “eight various other texts from the island of Hokkaido” placed on the list 
as a separate category, besides Hokkaido Ainu ućaśkoma, tuita, ojna, jajkatekara (‘songs’), and riddles; 
cf. CWBP 3, 263). Piłsudski listed also 60 riddles from Sakhalin and 60 riddles from Hokkaido. As riddles 
usually are very short texts, these two figures when combined and extracted from the total number of 
items listed could explain the difference between 350 and 452, all the more so that “sixty” in these two 
cases (as well as “350”) could mean “about sixty” (and “about 350”), were it not the fact that the num-
ber of prayer texts in Piłsudski’s manuscripts recovered in Cracow was precisely fifty.
One can assume that the materials enumerated above were more or less all what Piłsudski took and car-
ried along with him having left Sakhalin – as it turned out, forever. One has to add, nevertheless, all what 
had been sent by him from Sakhalin by mail: numerous letters, field research reports simultaneously 
constituting academic articles, and, above all, the ethnographical collections mentioned in the present 
text. Focusing on intangible assets, the list naturally neglects the collections of ethnographic objects.
As a “particularly dangerous criminal” (after all, he was sentenced for “attempting to kill the Holy of 
Holiest” of Russia, batyushka the Tsar), uncertain about his fate and future, Bronisław made good use 
of chaos and turmoil in Russia thoroughly beaten in the war with Japan and left Sakhalin; doubtlessly, 
his greatest tragedy which tormented him and was an unbearable burden on his psyche till his last days 
was that the Ainu elders had refused to allow him to take his pregnant wife and their son with him.
The ethnographic collections he had accumulated (thousands of objects) for their major part remained 
in Russia and constitute the pride of three large museums, and recently even fast-selling exports: this 
author had a chance to see an impressive exhibition touring Japan entitled “The Ainu Culture as Seen 
from Russia” and consisting of exhibits preserved in the Peter the Great Museum of Anthropology 
and Ethnography (Kunstkamera) in St. Petersburg, and a number of equally impressive catalogues of 
these collections (like e.g. Ogihara & Taksami 1998, Latyshev & Inoue 2002, Grusman & Ogihara 2007, 
KZHA 2013, or the catalogue of the touring exhibition just mentioned (Kōeki 2013)) have been produced 
in Japan; from among such catalogues released in Russia, Latyshev & Prokofyev 2006 deserve special 
mention. Pisudski’s collections outside Russia got scattered throughout the world – perhaps for the 
good of the cause: the small collection Bronisław managed to bring with him to Poland perished prac-
tically in its entirety in the Nazi Germany’s bombardment of Warsaw in September 1939.
Leaving Russia Piłsudski arrived in Japan – as he himself declared: “in order to study the situation 
of women conditioned by social and political changes” following the opening of Japan after over two 
centuries of self-imposed isolation and two wars won – with China (1895) Russia (1905), and stayed 
there seven months, getting acquainted with many Japanese and Chinese intellectuals, engaged in cul-
tural, scholarly, and political life, e.g. regularly writing correspondence “From Japan” for Russia’s press. 
Among his closest friends, as he referred to them, was “the father of the contemporary Japanese liter-
ary language” Tatsunosuke Hasegawa, the writer known better under his pen-name Futabatei Shimei, 
renowned also as Japan’s first specialist in Russian studies and first Esperantist (in 1906 he published 
the first Japanese handbook of the language); together, the two conceived a “Poland-Japan Society” to 
promote mutual cultural exchange between the two nations. As a result, the Japanese could get famil-
iarized with small fragments of writings by Bolesław Prus (fragments of the short story Michałko ‘little 
Mike’) and Andrzej Niemojewski (a short text entitled Kocham ‘I love’). Bronisław remained in contact 
with Futabatei until the untimely death of the latter (1909), convinced that Futabatei would come to 
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Poland and become a translator of Polish literature into Japanese. Piłsudski left Japan on August 3, 
1906 on board the US ship “Dakota” en route from Yokohama for Seattle.
He set foot back on the Polish soil, reaching it via the USA, England, and continental Europe, in No-
vember or, as counted by Ciesielska (1994:36), approximately October 21, 1906. He arrived in Galicia 
(in today’s southern Poland and western Ukraine), and resided mainly in Cracow, Lemberg (now Lviv 
in Ukraine), and Zakopane, in apartments and houses belonging to or hired, among others, by his broth-
er Józef or by one of the most prominent figures in the Polish literature Stefan Żeromski (in Zakopane 
– here his portrait was painted in 1912 by Adomas Varnas, considered the second greatest (next only to 
Mikolajus Konstantinas Čiurlionis) Lithuanian painter – Piłsudski is portrayed clad in an Ainu ceremonial 
robe called attush, with characteristic Ainu ornaments in the background). Żeromski modeled one of 
the characters of his novel Uroda życia “The charm of life” on Bronisław, and described him in a moving 
highly emotional “memoir on Adam Żeromski”, the writer’s son who passed away from tuberculosis at 
the age of 19 on July 31, 1918, a little over two months after Piłsudski who had taken care of the boy in 
London in 1910. Also in Zakopane Piłsudski initiated an ethnographical section in the Tatra Museum 
there, collecting for it objects pertaining to the material culture and folklore of the nearby regions of 
Spisz (~ Spiš~Zips~Szepes) and Orawa (~ Orava~Arva~Árva), but also for other museums (a collection 
of regional costumes from these regions has been preserved in the Russian Ethnographical Museum 
in St. Petersburg), and founded a  scholarly journal Rocznik Podhalański (‘Podhale Region Yearbook’, 
the first volume ready for press in 1914, due to the first world war, was published only in 1921). In Cracow, 
Piłsudski was active in the Polish Academy of Sciences and Letters (Polska Akademia Umiejętności), 
heading also its Ethnographical Section he had created himself. He had his share as well in the creation 
of the still existing journal of international reputation Rocznik Orientalistyczny (see Kotwicz’s introduc-
tion to Piłsudski 1936) – its first volume (part one) appeared with the date 1914–1915.
The period of Pilsudski’s stay in Galicia is the time when he prepared for print most of his works pub-
lished during his life. The most important among them are these concerning the Sakhalin aboriginal 
population which constitute very valuable contribution to ethnomedical anthropology – worth men-
tioning being the study of their sexual life3 (pregnancy, delivery, miscarriages, fertility and sterility, 
twins, freaks, menstruation, etc.) published in several versions in different languages (Polish, German, 
French, and Russian) and the unique study on leprosy among the Ainu and Nivhgu – besides, abun-
dant and rich in details data concerning material foundations of existence of Sakhalin Ainu (in Japa-
nese, Russian, and German), results of research on the Sakhalin primaeval (pre-Ainu) people known 
from Ainu legends (in Russian and German), an extensive book-size first-hand report on participation 
in the famed Ainu “bear festival” (iyomante; in Russian, Polish, and German), descriptions of shaman-
ism among the Sakhalin natives (several works in Polish and German), a monograph on property signs 
on objects belonging to individual Ainu and Nivhgu (in French), or a comprehensive entry on the Ainu 
in the Russian-language encyclopedic dictionary published by Brockhaus and Yefrem in 1911.
Piłsudski traveled also beyond Galicia and Austro-Hungarian Empire for scholary, social, and medical (“for 
the waters”) purposes, for some time in company of the wife of a high-rank officer in Tsar’s administra-
tion in St. Petersburg, Maria Żarnowska, the Maria mentioned above as “Zosia’s elder sister”. Maria and 
Bronisław pretended to be a married couple in these wanderings4.
In 1910, Piłsudski all of a sudden got one more chance to meet the Ainu – in London: two Ainu fam-
ilies had been brought there as a… tourist attraction for visitors of Japanese Pavilion at the World 

3  Piłsudski was one more Bronisław, besides Malinowski, to study the sexual life of savages (the former more empirically); both 
knew each other personally but Malinowski’s supercilious attitude toward the elderly colleague, so tragically experienced by the 
unfortunate twists of fate (and therefore perhaps difficult in contact, although known for his mildness and gentleness) cannot 
be accepted as exemplary. 
4  They parted after some time because of the lack of financial resources to cure Maria’s breast cancer; Maria returned to her 
husband and, in spite of the latter’s great care, soon passed away. The widower left Russia in 1917 and as Jan Żarnowski in 1921–6 
served as Head of the Supreme Chamber of Control (NIK) in Poland.
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Expo there; he did manage to obtain a special permission to contact them and record the last texts 
for his rich collections.
In 1914, Bronisław, a  de facto defector from Russia, was again forced to leave his home place Galicia 
as a runner fleeing the approaching Russian troops, first to Vienna, then Switzerland; there, he served 
as a very effective president of the committee collecting money for war victims in Lithuania based in Fr-
ibourg / Freiburg im Üchtland and participated in preparation of the “Polish Encyclopedia” (Encyclopédie 
Polonaise) in Rappersvil and Lausanne5. He also continued his ethnographical studies, publishing in 1916 
two interesting studies respectively on “Lithuanian crosses” and “animal pasturage in Tatra mountains”6, 
a small record on “Poles in Siberia” (printed twice in France in 1918), and a number of significant contribu-
tions to museology just emerging as a discipline of study.
The entire European period of Piłsudski’s life after his return from Japan was but a streak of miseries 
resulting primarily from poverty, but also lack of formal education, unfitness to adapt himself to social 
environment alien to him – his incurable, yet noble and selfless idealism was the obstacle here, although 
it simultaneously was the driving force behind his gigantic activity, both conceptual as well as performa-
tory, executional. He was widely regarded as the highest authority in studying the indigenous peoples 
of Sakhalin and Japan, frequently invited to give lectures and presentations in renowned academic in-
stitutions and to contribute to prestigious academic journals, to demonstrate exhibits from his unique 
collections of objects, photographs, and phonographic records which he offered for sale but although 
there were many of those interested in taking possession of the pieces on display (hence the three pho-
nographic cylinders in London mentioned above), not much eagerness to pay for them is on record. Pił-
sudski lived in poverty till his last days and parts of his dispersed collections either perished in the turmoil 
of the two world wars or – purchased for big (at least for Bronisław) money – constitute “treasures” of 
several big museums.
Bronisław Piłsudski met his tragic end drowning in the Seine in Paris on May 17, 1918. His grave has been 
preserved on the “Polish” cemetery Les Champeaux in Montmorency, north of Paris; a symbolic grave can 
be found on the cemetery Na Pęksowym Brzyzku in Zakopane. After his death he was doomed to oblivion 
but – as if to compensate his miseries and sufferings – the lot finally turned out to be more favorable.
Now, the time has come to return to the last item from the list of materials taken by Piłsudski with him 
leaving Sakhalin – the wax-cylinder phonographic records counted in pieces. Phonograph cylinders were 
the first commercial medium for recording and reproducing sound with the help of a device called pho-
nograph constructed by Thomas Alva Edison. Using the – improved – device, Piłsudski audio-recorded 
for the first time pieces of Ainu folklore in 1902–3 in Sakhalin and Hokkaido. It was a pioneering un-
dertaking even though the very first audio recordings of linguistic material made with the device took 
place as early as 1890 when, using the system, the American anthropologist and naturalist Jeske Walter 
Fewkes recorded the sound of the Amerindian (Algonquian) language Passamaquoddy. Having left Galicia 
in 1914, Piłsudski kept writing letters to his acquaintances urging them to send him his “box with the cyl-
inders” but the addressees failed to localize them and they were found only at the beginning of the 1930s 
in the attic of a small house in Zakopane in which Piłsudski had resided, during repairs of its roof, to land, 
after a chain of transfers, in the Poznań University Phonographic Archives in late 1940s. There, two fruit-
less attempts were made to copy the contents of the recordings onto gramophone disks in mid 1950s 
(cf. Kaczmarek 1953) and magnetic tape in mid 1960s (see Bańczerowski 1964).

5  His largest contribution here was published posthumously as Vie économique de la Lithuanie et de la Ruthénie. IVe Partie du 
volume III de l’Encyclopédie Polonaise publiée par le Comité des publications encyclopédiques sur la Pologne. Fribourg & Lausan-
ne [: Comité des publications encyclopédiques sur la Pologne, Imprimèries Réunies S. A. à Lausanne], p. XVI + 142 (the author 
remained anonymous); printed also as: „Lithuanie et Ruthénie” in: 1919. Encyclopédie Polonaise, volume III. Vie économique de 
la Pologne. Lausanne & Paris: Librairie Payot & Cie, p. 607–750 (here Piłsudski is explicitly indicated in the table of contents as 
the author of the entire text). Altogether, 18 volumes of the Encyclopedia have been published.
6  “Les croix Lithuaniennes” and “Almen-Viehzucht im Tatra-Gebirge in Polen”, both printed in Schweizerisches Archiv fűr 
Volkskunde // Archives suisses des Traditions populaires, vol 20. Hans Bächtold (ed.) Festschrift fűr Eduard Hoffmann-Krayer, 
p. 246–58 and 236–45, respectively.
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The rediscovery in 1975 in Poznań – in fact, for the fourth time – of the now famous Piłsudski’s phono-
graphic Edison-system wax-cylinder records of Ainu songs, stories, shamanic performances, etc., and fol-
lowing it their presentation in Japan in 1976 (Majewicz 1977) attracted the interest of Japanese scholars 
and  led to undertaking in 1981 a technological attempt aiming at checking what Piłsudski had in fact 
recorded on the cylinders made of Carnauba wax and rubber. First labeled CRAP (an acronym for “Com-
mittee for Restoration and Assessment of B. Piłsudski’s Life and Work”), later “internationalized” (with 
an initial “I” for “international”) and relabeled ICRAP, the “attempt” soon turned into a wide-scale inter-
national research project with three aims specified: (1) recovering the contents of the cylinders, (2) orga-
nizing an international conference on the results of the recovery attempt, and (3) publishing the Collected 
Works of Bronisław Piłsudski. The recovery of the contents recorded on cylinders was, of course, of prime 
importance for ICRAP, but since the prognosis of success was estimated at 2% only, the two remaining 
points were added to secure any positive result of the then prospective project to bust the chances of 
the petition for financial support of the proposal. The argumentation went that “we may fail to recover 
the contents recorded on Piłsudski’s cylinders, but we surely can convene specialists from the world over 
for such a conference, draw the scholarly world’s attention to the existence of such materials, and share 
or try to explain reasons of our failures and discuss problems related”. The strategy, fortunately, seems to 
have worked well: indeed, the support extended by IBM-Japan was impressive and generous.
The task of technological processing of the recordings has fallen to the Institute of Applied Electrici-
ty at Hokkaido University (北海道大学応用電気研究所 Hokkaidō Daigaku Ōyō Denki Kenkyūjo) while 
the entire Project was coordinated by three academic institutions: Hokkaido University Institute of 
Northern Cultures (北海道大学北方文化研究施設Hokkaidō Daigaku Hoppō Bunka Kenkyū Shisetsu) 
in Sapporo, National Museum of Ethnology (国立民族学博物館 Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsu-
kan) in Suita, Osaka, and Adam Mickiewicz University Institute of Linguistics; an international research 
corporation was thus created which succeeded in securing varying degrees of assistance and cooper-
ation from the world’s leading specialists in reconstruction of old audio recordings, laser-beam-based 
technologies of sound recording and reproducing, applied electronics, circumpolar cultures and languag-
es studied by Piłsudski, linguists, anthropologists, ethnologists, ethnomusicologists, archeologists, 
historians, museologists, Ainuologists, scholars specializing in Paleoasiatic studies, folklore, medical 
anthropology, and even a stomatologist capable of producing exact epoxy resin replicas of the cylinders 
found in extremely bad state of preservation (the wax underwent crystallization, and was in part eaten 
by molds, many of cylinders had deep scratches or cracks on, or even losses of, their surface, some were 
preserved broken into pieces).
Results of the ICRAP undertaking surpassed all expectations and have been published (see Asakura et 
al. (eds.) 1985, Asakura & Ifukube 1986, Katō & Kotani 1986, Sakikawa 1987, Ogonowska 1993; CWBP 3, 
503–13, 517, 529, 595–645, 773–91, 817–8, 820–1). The Project was closely followed, observed, and covered 
by mass media – its documentation includes e.g. kilograms of clippings, mainly in Japanese and Russsian, 
occasionally Polish, but the “highlight” is perhaps an article in Eskimo (Inuktitut, see Ainunggunirartau-
jut… in the bibliography).
Piłsudski’s Collected Works at the beginning were treated as a far less significant, third-rate goal, a pre-
cautionary measure „just in case” of failure to achieve the two remaining goals considered priority for 
ICRAP. It was planned to close in five volumes with the total number of pages estimated at 1,000~1,500 
published altogether not later than 1986–7. It was generally believed that most probably most of, if 
not all, Piłsudski’s unpublished materials did not survive. Fortunately, however, intensive and exten-
sive queries in archives, libraries, museums, state and regional offices, and even private possessions, 
from Sakhalin, through Vladivostok, Tomsk, Moscow, Leningrad/Petersburg, Vilnius, Warsaw, Cracow, 
Wrocław, Poznań, Vienna, Leipzig, Cologne, Neuchâtel, Paris, London, to New York, Pennsylvania, and 
Washington D. C., revealed that the preserved and recoverable legacy of Bronisław Piłsudski is much 
larger than expected and led to the recovery of a considerable amount of materials either considered 
lost or completely unknown (some mentioned above), and the recoveries created optimistic prospects 
of possible further findings (cf. e.g. Sawada 2017).
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The academic world was waiting for the results of Bronisław’s research – and the fact that a bibliograph-
ical note concerning and describing the edition of his Collected Works entered Volume 127 of the “World 
Bibliographical Series” published (Collins) in 1991(:84–5) while a preprint of CWBP 1 for the internal use 
within ICRAP appeared in 1992 and the first two volumes of The Collected Works of Bronisław Piłsudski 
with 1,700 pages of print were published seven years later, in the autumn of 1998. This author does not 
know any similar example of including in such a prestigious bibliography data referring to works many 
years before their publication. This unusual but deliberate decision of the author as well as the publish-
ers of the bibliography in question more than anything else emphasizes the significance of Piłsudski’s 
achievement.
So far, four volumes of CWBP with over 4,000 pages of print have been published. CWBP 1–2(1998)–
3(2004) contain materials in Ainu and related to the Ainu, CWBP 4 includes materials pertaining to Tun-
gusic peoples and languages, CWBP 5, under preparation, is to be devoted primarily to Nivhgu linguistic 
and folkloristic materials and possibly include a selection of Piłsudski’s other works; a preprint of Nivhgu 
materials for CWBP 5 for internal ICRAP use was released in 20017. CWBP 3 includes a report on the “Pho-
nographic records of Ainu language and folklore on wax cylinders” (p. 595–645, 773–91, 817–8, 820–1).
The recovery of Piłsudski’s wax cylinder records triggered an unexpectedly enormous boom of interest 
in his scholarly legacy, reinforced by the fact that this rediscovery coincided with the trends, that started 
dominating in many disciplines, of looking for the ethnic roots and rushing toward the salvation of the 
endangered languages and cultures.
All of a sudden, Piłsudski himself as well as his legacy, seemingly long since neglected and doomed to 
oblivion, became a hot issue both medially and academically. Currently, he doubtlessly is one of the most 
frequently quoted Polish scholars and the number of publications directly related to him and to his works 
surpassed 1,000, with many several-hundred-page volumes among them, at least fourteen documentary 
films were produced in Japan, Poland, and Russia (cf. CWBP 1, 43; 3, 78–9; 4, 60; Wan 2010; Czechowski 
2017), a nineteen-page reading passage on Piłsudski’s cylinders and attempts at recovering their con-
tents appeared in the “language and culture” section of a Japanese high-school handbook of the “nation-
al” (i.e. Japanese) language (Yamagishi 1990), the Bronisław Piłsudski Legacy Institute which published 
its own academic journal (IINBP) and many other works in separate volumes existed in Yuzhno-Sakha-
linsk between 1997 and 2017, six volumes in a series labeled Pilsudskiana de Sapporo and a number of 
other volumes without this label but clearly associated with the series were released between 1999 and 
2009, three international conferences devoted exclusively to Bronisław Piłsudski and his achievements 
were convened in 1985 (Hokkaido University, Sapporo and Nibutani), 1991 (Sakhalin Regional Museum, 
Yuzhno-Sakhalinsk, and its branch in Nogliki), and 1999 (Center of Japanese Art and Technology in Cra-
cow and the Tatra Museum in Zakopane8), and their proceedings (respectively, Asakura et al. 1985, Laty-
shev & Ishchenko 1992, Majewicz & Wicherkiewicz 2001) published, the inhabitants of Sakhalin paid hom-
age to Piłsudski giving his name to one of the mountains on the island9 and erecting a solid gabbro diorite 
monument to him, by the leading Sakhalin sculptor Vladimir Chebotarev, unveiled in front of the Sakhalin 
Regional Museum in the center of Yuzhno-Sakhalinsk on the occasion of the 125th anniversary of Bro-
nisław’s birth in 199110, a number of exhibitions of Piłsudski’s impressive ethnographical collections or 

7  The Collected Works of Bronisław Piłsudski, Volume Five edited by Alfred F. Majewicz. Materials for the Study of the Nivhgu 
(Gilyak) Language and Folklore. Nivhgu Folklore Texts prepared by Ekaterina Gruzdeva & Aleksandr Borisovich Ostrovskiy. Stę-
szew: International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, p. 338.
8  However sadly it may sound, the Fourth International Conference on Bronisław Piłsudski planned to be convened at Vilnius 
University in 2004 had to be postponed for an indefinite period because of the absolute impossibility to accumulate sufficient 
finances indispensable for its organization; the plan is to convene it in the Museum of Japanese Art and Technology in Cracow 
and the Municipal Museum in Żory in October 18–20, 2018.
9  Elevation 419,2 m above sea level, in the southern part of the Schrenck Mountain Range, seen and accessible from the settle-
ment of Bykov in Dolinsk Rayon (photos CWBP 3, 528).
10  And that was the time when thousands of monuments of Lenin, Dzerzhinsky, Sverdlov, and other communist idols were being 
overthrown all over the then still-existing Soviet Union. A color photo of the monument opens CWBP 1.
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rather their fragments (the collections themselves are said to be in their majority too big to be exhibited 
completely), took place in various parts of the world, accompanied by respective catalogues mentioned 
above, and the tunes of Ainu songs emerging from the technological noise of the miraculously surviving 
phonographic cylinders (see CWBP 3, 517) inspired even a musical (an operetta) for children composed by 
Mariko Hosokawa staged in Japan, a song from which, praising “splendid stories coming out from the wax 
cylinders of uncle Piusutsuki” (for words and musical notation see CWBP 3, 789–90), was at one time sung 
by school children all over Hokkaido.
In 2010 a  two-volume “critical biography” of Piłsudski (Sawada & Inoue) saw the light of the day in 
print, and in 2013 Polish Minister of Culture and National Heritage Bogdan Zdrojewski and Polish Am-
basador to Japan Cyryl Kozaczewski unveiled an amiable monument to Bronisław on the premises of 
the open air Ainu Museum Porotokotan in Shiraoi in the southern part of Hokkaido where a huge Ainu 
Museum is to be built and open by the 2020 Tokyo Olympic Games. An international symposium on Pił-
sudski at Hokkaido University accompanied the unveiling ceremony (see Inoue & Ando & Samitsu 2013). 
In 2017, the second (after Wada 1999) Japanese-language selection of his works (Inoue) was published.
Bronisław Piłsudski’s most important and most durable (aere perennius !) monument, however, 
he erected himself: it is, and doubtlessly will remain to be, his legacy, preserved and reconstructed, 
and firmly positioned in the history of learning forever by the monumental edition of The Collected 
Works. Interestingly, from a recent query it appears that no Polish library be in possession of the entire 
set of this publication, seemingly important for the national academic and cultural heritage of Poland, 
declaratively so proud of it.
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Yoshihide Ogata 

Introduction
Bronisław Piłsudski is well known as an outstanding anthropologist, but did he really strive to become 
one in a penal island at the outskirts of civilization? His achievements are truly undeniable, but should 
there be no objections to later generations viewing him purely as an anthropologist?
I was very much interested in the lives of Poles living in the Sakhalin island since the time of Bro-
nisław Piłsudski and other exiles. When I looked at the traces of Piłsudski’s live in Sakhalin, it chafed 
me that he was acknowledged only as an anthropologist. Accordingly, I wanted to get to know to why 
he studied the life of the Ainu. I found nearly no records, however, that could offer an explanation. 
I thought that Piłsudski started his research of the Ainu people because he wanted to contribute 
in that manner to the liberation of his country. I believe that when his deeds are viewed from that 
perspective, his involvement becomes more easily understood. Did he not hope for Poland regaining 
independence? It is even believed that B. Piłsudski probably took certain actions in order to be able 
to leave the island lawfully.
In this study, basing on the traces of B. Piłsudski’s live in Sakhalin, I present my personal opinion on 
whether he was more of an anthropologist or a patriotic revolutionary.

Circumstances of exile to Sakhalin
B. Piłsudski was born in 1866 in Lithuania, within its present borders. Why in Lithuania whereas he was 
Polish? – one might be surprised. One of the reasons was that Poland and Lithuania had been joined in 
an union and there was nothing unusual to that fact.
Piłsudski dropped out from a high school in Vilnius and, together with his younger brother Józef, was 
homeschooled by their mother Maria. In 1886, he enrolled in the Law Faculty of the University of Pe-
tersburg in the capital city of the Russian Empire. In 1887, on account of his involvement in the at-
tempted assassination of Alexander III, the Tsar of Russia, he was sentenced to 15 years of hard labour 
and exiled to Sakhalin. His younger brother Józef was exiled to Siberia for the same offence.
Considering that Bronisław started his university studies only one year earlier, it seems unthinkable 
that he already became a pawn in a Russian conspiracy, but firstly, he studied at a university in a hostile 
country and secondly, he was only 21 years old at the time. At the time his country, Poland, was divided 
and ruled by the neighbouring great powers and it seems unlikely that Bronisław had no pro-indepen-
dence sentiments even at that early age. Still, he certainly never expected that one year later, an event 
would happen that would dedicate his entire further life. 

Poles in Sakhalin
The stories of Bronisław Piłsudski in Sakhalin tend to gloss over other Poles who had been exiled there 
earlier. Few people know that Poles living in that remote island were closely tied to his life there.
Sakhalin came under Russian rule under the 1875 Russo-Japanese “Treaty on the Exchange of Sakhalin 
and the Kuril Islands”. By then, the island had a mixed Russo-Japanese population. Earlier, Sakhalin was 
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inhabited only by northern ethnic minorities and the Ainu tribe, who all lived off the land.
The remote island changed significantly after Russia made it into a penal colony, in addition to Si-
beria. Since 1885, when preparations for the start of the penal colony were completed, many exiles 
were sent there, from Russia and from other countries under Russian rule. Those included political 
prisoners from Poland.
At the time, Sakhalin was divided into three administrative districts: Aleksandrovsk and Timovsk 
in the north and Korsakov in the south. In that period, prisons were located in the Timovsk and Korsakov 
districts and that is where the pioneers – convicts and compulsory settlers ended up.
The prison in the Korsakov district could house 500 inmates. At the beginning, the exiles were chained 
in pairs with local inmates and forced to hard, everyday labour. Those unable to meet the work quotas 
were subjected to corporal punishments, including lashings.
At the time, the middle and north parts of Sakhalin were inhabited by hunter tribes, including ‘northern 
ethnic minorities’ – the Nivkhs and Oroks, while the Sakhalin Ainu tribe lived in the south of the island. 
Russia commenced exploration of the island with the use of convict exiles. However, the exploration of 
the uncharted land went sluggishly and did not yield much result over 30 years. The island remained 
a nature-made prison.
Among all the Polish exiles, one “saviour” is of particular interest. His name was Franz Ciechański. He 
was a senior cavalryman from Warsaw who assaulted his superior in the Imperial Russian Army for 
a trivial reason and was promptly sentenced to exile in Sakhalin. In the Korsakov prison, he could not 
stand to witness the corporal punishments of his fellow inmates. To escape the gruesome conditions, 
he volunteered as a settler. Accordingly, he and other 20 Poles skilled in wilderness survival techniques 
were sent to explore the uncharted land. Before he ventured into the wild, Ciechański notified his wife 
of his decision to settle in Sakhalin. He had to somehow squeeze in his reasoning on the one page of 
paper that he was allowed for correspondence as a prisoner. His wife accepted his decision and decided 
to join him, arriving from Warsaw to Sakhalin where Franz was detained.
Thus, they travelled from the Korsakov prison, by a road among marshes, to Novoaleksandrovsk 50km 
to the north. That was a land of ill repute to which the district authorities in Korsakov sent prisoner 
settlers many times, to no avail. That was where Franz and his compatriots ended up.

Figure 1: Map of the Sakhalin island, 1885 
Figure 2-3: Exile village in Sakhalin
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They had to start from a scratch and overcome a number of difficulties before they were able to build 
log huts. They started growing crops and tending to livestock. Above all, they had a strong resolve to 
“survive and come back to Poland”.
The pioneers borrowed the minimal necessary amount of farming tools and livestock from the dis-
trict outpost. As a rule, the borrowed livestock was supposed to be bred and handed back, so if the 
animals had to be eaten because of hunger, no payment was coming. For that reason, many exiles 
turned to thievery instead of going back to the prison. They hid in fields and mountains between Kor-
sakov and Vladimirovka1, ambushed and robbed settlers returning with provisions from the outpost. 
On one occasion, the robbers killed two settlers from the Franz’s settlement. In such a situation, four 
of the exiles from the Franz’s group decided to go back to prison as they could no longer endure the 
hardships of the pioneer life. Still, the group led by Ciechański did not give up, overcame the hardship 
together and somehow survived. Later, the Poles built a small Catholic church in which they found 
spiritual support. Anton Chekhov, the Russian playwright, who visited the area in 1890, wrote in his 
“Sakhalin Island”: “they call their settlement Warsaw and hide their home village from the world”.

Piłsudski’s arrival to Sakhalin
Bronisław Piłsudski was exiled to Sakhalin two years after the above mentioned settlers. Initially, 
he lived in the northern region, but in 1902, he came to the south of the Korsakov region. Why did 
he choose to conduct his research in a primitive Ainu village 100km away? Sakhalin was a bizarre 
place where Poles could be not only prisoners, but also district officials or mercenary soldiers in the 
Russian army. Perhaps it was from them that Piłsudski clandestinely learned some information re-
garding the island.
Before B. Piłsudski arrived in the Korsakov district, an imperial amnesty was issued and his prison sen-
tence was commuted. Piłsudski tried to gain the trust of the Russians by making a large contribution 
to the research of the Ainu and northern ethnic minorities, for the benefit of the Primorskaya Oblast 
and a museum. He dutifully performed his obligations as a Tsar’s subject. He certainly did that as a part 
of his strategy and a hidden plan.
From Korsakov through Vladimirovka, Piłsudski arrived at the village of Warsaw (Novoaleksandrovsk) 
and further 50km north to Ai, the Ainu settlement. At the time, there were few settlers north of the 
village of Warsaw.
One wonders what advice did Piłsudski hear from Franz so that he decided to travel further north? For 
Bronisław, not only good research prospects were important, but also a peaceful location, out of sight 
of Korsakov prison guards. He was lucky to come across a village inhabited by trustworthy Poles in the 
swamps, as there was otherwise no store or inn along the road from Korsakov. Had it not been for the 
support of his compatriots, he might have not decided to travel further inland. The road was muddy, 
which was typical for the north, hardly suitable for a troika sleigh ride. He needed a place along to way 
to spend the night or seek shelter in case of emergency. We do not know for certain what Piłsudski and 
his compatriots talked about but we can make some guesses basing on the actions of the Poles who 
stayed there.

Rescue for Ciechański and other Poles
The Poles led by Ciechański became exiled at the time when Sakhalin was under Russian rule. Later, 
in the Karafuto era (the Japanese rule in the south of Sakhalin), under Japanese rule, the Poles, who 
were clandestinely notified by Piłsudski of the latest events in Poland, promptly decided to stay in 
Sakhalin and undertook the appropriate actions. Owing to the Japanese victory, they could feel inde-
pendent earlier than their compatriots back home. In 1905, they were officially allowed to come back 
to Poland, but after they probably heard from Piłsudski of the Russo-Japanese war and the situation 

1  The later Yuzhno-Sakhalinsk.
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in Poland, they requested to be allowed to stay in Sakhalin until they were sure that Poland regained 
independence. Such news was not available through official channels during the time of Russian rule 
in Sakhalin or during the Karafuto era.
When the Japanese army gained control over Sakhalin, only the Poles led by Ciechański avoided repa-
triation to the Primorskaya Oblast2. The other settlers, Russians and other ethnicities, were forcibly 
resettled while all the inmates of the Korsakov prison were murdered by the Russian army. Had they 
been resettled, they would have most likely ended up in Siberia. According to the post-war repatriation 
treaty between Japan and Russia, people who wanted to remain in the area where they lived were 
granted the required permits. The Russian army withdrawing to the north burned the town of Korsakov 
and nearby settlements in order to leave no habitable places or food supplies behind.
Ciechański knew of the Russo-Japanese war, probably from B. Piłsudski. Since the Japanese forces 
landed near Korsakov, Franz closely followed the progress of the war, with the help of his service ex-
perience as a cavalryman. Generally, the settlers had no choice and had to serve in the Russian army, 
but Ciechański would convince his compatriots to heed the “warning” from the Japanese commander 
and not to serve as Russian mercenaries. It should be noted that yet again, Franz saved his compa-
triots from an ordeal, after he saved them from the Korsakov prison. However, had he been wrong, 
they would all have died.
When the south of Sakhalin was seized by the Japanese, Ciechański promptly had several meetings 
with the commander of the Japanese avant-garde forces, making efforts to ensure that the Poles could 
continue to carry on with their lives as they had done before. Had it not been for his efforts, he and his 
compatriots would probably not have been allowed to stay in Sakhalin. The Japanese-Polish friendship 
is generally assumed to start from the rescue of Polish orphans from Siberia around 1920, but the Jap-
anese army actually permitted the Poles to stay 15 years earlier.

Piłsudski’s Ainu research
Bronisław Piłsudski had a one year younger brother Józef Piłsudski, who later became the first head of 
state of the resurgent Republic of Poland. Similarly to his elder brother, Józef was exiled – as a medical 
student at the University of Kharkov, he was convicted for the same offence and exiled to Siberia.
Józef, however, made use of his medical knowledge, simulated a psychiatric illness and escaped from 
a convoy to hospital. Afterwards, he returned to Poland earlier than his elder brother and became in-
volved in the struggle for independence. Bronisław knew that his younger brother managed to escape, 
owing to coded letters. It is obvious that he also wanted to rejoin his brother as quickly as possible 
and  fight together for independence. Unfortunately, Sakhalin was an island surrounded by the sea, 
from which it was not easy to escape. Bronisław decided to wait.
One of the circumstances reported as having led Piłsudski to start his research of the Ainu was the 1891 
meeting between Bronisław and a number of intellectuals including the ethnologist Lev Yakovlevich 
Sternberg, another exile.
In 1896, under an amnesty following the death of the Tsar Alexander III, Piłsudski’s prison sentence was 
commuted from 15 to 10 years. In the same year, he gained some contacts among the Ainu and start-
ed collecting research materials on them. In December, he delivered his research to the museum 
in the Aleksandrovsk Peninsula. Next year, his prison sentence ended.
In 1899, Bronisław moved to Vladivostok, where he prepared and from where he sent the exhibits for 
the 1900 Paris World Exposition. It was the first exposition in the world featuring peoples of the Far 
North, including the Ainu. It became widely renown and brought fame to Russia.
In 1902, in connection with his research, including on the Ainu in Sakhalin, Bronisław returned to Sakha-
lin from the Primorskaya Oblast. The long awaited end of his prison sentence came, Piłsudski gained 
the status of a peasant, but in Russia, people like him, even after the end of their prison sentence, 

2  Which was on the Russian side (editor’s note)..
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were under constant surveillance and could not immediately return to their homeland. At the end of 
the year, Bronisław arrived at Ai, an Ainu village in the south of Sakhalin. In the village lived ekasi (elder, 
tribal chief) Bafunke, who ruled over the neighbouring lands. Piłsudski conducted research in the area 
and established a reading and writing school for the Ainu. It appears that it was a cunning manoeuvre 
aimed at convincing the district authorities that he was not planning to escape.
In 1903, Piłsudski met Chufusanma (Chuhsamma, at the time also known as Shinkinchō), who helped 
at the school. The woman was a girl of good repute and a niece of chief Bafunke. Eventually, they got 
married, against the objections from the clan elder, who predicted Piłsudski’s future: “She is my sweet 
niece and that stranger Roskai (in the Ainu language: Russian) will leave this land anyway! And then 
Chufusanma (Chuhsamma) will be unhappy!”. But the couple was well liked by the villagers, got married 
and later had a boy and a girl.
In the same year, Piłsudski applied for a permit to travel to Japan under the pretence of researching 
the Ainu in Hokkaido. He obtained the permit, but was to be under constant surveillance, Officially, he 
went to conduct research, but actually his main goal was to go abroad and get some news on the latest 
events in Poland from the Polish community in the Primorskaya Oblast and Manchuria.
Next year, Bronisław travelled to Japan again, ostensibly to research the Ainu in Hokkaido, and travelled 
to Europe, in order to buy voice recording equipment. When he was in Japan, the Russo-Japanese war 
broke out and Bronisław knew the Japan was winning. His elder brother Józef Piłsudski became a hot 
topic.
It is obvious that for Bronisław, the news of the Russo-Japanese war meant a chance for Poland’s inde-
pendence. In addition to his research, he met with Japanese intellectuals and politicians. He wanted to 
seek help for partitioned Poland, which was then under foreign rule.
The same year, Józef Piłsudski had a chance encounter in Tokyo with Roman Dmowski, who represented 
a pro-Russian Polish faction, and reportedly had a fierce argument with him concerning the situation 

Figure 5: Piłsudski and Motonobu Nomura, Vice-Consul of the Japanese Consulate in Korsakov, with his 
wife. The photograph is titled: Governor Lyapunov, but the man in the photograph looks like Piłsudski (?). 
The photograph is dated 1901. That year, Piłsudski visited Hakodate and next year, he researched the Ainu 
in Hokkaido and the photograph probably shows his courtesy visit related to that subject
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of Poland. However, the appeals for help for Poland by the Piłsudski 
brothers fell on the deaf ears of the Japanese government.

Piłsudski leaves and dies. Poland regains independence.
Bronisław had a son and a daughter and his son Sukezō became his 
male heir. Piłsudski, who in 1904–1905 came to an opinion that the 
Russo-Japanese war is important for the independence of Poland, 
presented his plans to travel to Poland with his family to chief Ba-
funke and his wife. However, Bafunke did not consent to that. Chufu-
sanma (Chuhsamma) was expecting her second child at the time and 
could not cope with a lengthy travel. Further talks came to nothing 
and eventually Piłsudski left the island alone. When he was leaving, 
he told the clan elder and his wife: “I will certainly come back for you”. 
Chufusanma believed his husband and waited for him but they were 
to never meet again.
In 1918, 13 years after he left the island, Piłsudski was in Paris, where he 
supported his younger brother Józef, who was fighting a war in Poland. 
He died in mysterious circumstances in the Seine river. His death was 
ruled a suicide but would such a pro-independence fighter take his own 
life without leaving a last will for Józef, who was at the time fighting in 
Poland, or for his wife Chufusanma, who awaited his return? The evidence of his suicidal death seem too 
well prepared. The strong ties between Bronisław and Józef also seem to rule out such a cause of death. 
There were talks of scandals in which Piłsudski was supposedly involved, but could they really be a suffi-
cient reason for a suicide?
Six months after Bronisław Piłsudski’s death, Poland regained independence, long sought after 
123 years of foreign rule. Józef Piłsudski became Poland’s first head of state. It was a long journey for 
Poland, but one cannot forget the contribution made by the Piłsudski brothers to the resurgence of Po-
land. They got out of their seemingly hopeless situation of exiles in Siberia and Sakhalin and embarked 
on an inconceivably difficult journey that was to lead to Poland’s independence.
One should also not forget of Franz and other Poles who supported Piłsudski in Sakhalin. Reportedly, 
in the Karafuto era, they hung on the walls of their homes, on the backside of the portraits of the 
Japanese Emperor, the pictures of Józef Piłsudski. Had it not been for the Poles understanding for Bro-
nisław’s intentions and their assistance, it would have been very difficult for him to survive in the area.
(Chuhsamma) learned of her husband’s death in 1934, from an emissary of Józef Piłsudski, Aleksander 
Janty-Połczyński. Such a poor fate for the wife who believed in her husband’s return and waited for him 
for so long! She lost her eyesight waiting for him.
It is obvious that for Piłsudski, the struggle for Poland’s independence was more important than the 
Ainu research or his wife and family. What can the brothers be talking about in heaven? Bronisław’s 
renown as an anthropologist overshadowed his deep passion for Poland’s independence.

Afterword
The Russian Empire was not among the countries to easily let political prisoners go, even after the end of 
their prison sentences and on a prison island from which there was no escape.
In such circumstances, in order to escape, B. Piłsudski would have to prepare well, away from Russian 
wardens. Thanks to his intelligence, escape from the harsh island was still possible. However, even if he 
got to the Primorskaya Oblast, he would still be nine thousand kilometres away from home. As a result, 
it was virtually impossible for him to return to Poland.
Józef, Bronisław’s younger brother, made a successful and daring escape with the help of his medical 
knowledge, but the older of the brothers probably thought that even if managed to escape, he would 
again be chased as a fugitive. Both brothers knew that to Russia, they were troublemakers. In the cap-

Figure 6: Inscription on the monument 
of Bronisław Piłsudski, the Ainu Museum 
in Shiraoi, Hokkaido, 19.10.2013
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ital of Petersburg, Bronisław got to know well the slothful Russian regime. He pondered escape from 
all directions and decided that in order to be able to return to Poland, he would need knowledge gained 
away from the wardens. In addition, it seems that when considering an escape from a nature-made 
prison, lacking all amenities, the only possible opportunities were the northern ethnic minorities or 
the Ainu from Sakhalin. Accordingly, his research had to be tied somehow to Russia’s prestige. There-
fore, the Paris Exposition became a perfect opportunity for escape.
By contributing to Russia’s prestige, Bronisław above all broadened the scope of his activities outside Sakha-
lin. He was allowed to travel to the Primorskaya Oblast and Japan, and eventually to Europe, on account of 
his Ainu research. There, he gained news on events in Poland and made constant preparations to escape. 
Unfortunately, he was constantly under the watchful eyes of the authorities in the Primorskaya Oblast.
During his research on the Ainu tribe in Japan, Piłsudski got unexpected news of the breakout of 
the Russo-Japanese war. It was good news for him and for the foreign-ruled Poland. He visited Japan 
on several occasions, ostensibly to study the Ainu, but certainly made a number of clandestine efforts 
to capitalise on that great opportunity for Poland’s independence. 
Bronisław married an Ainu woman, but before long, he decided to leave Sakhalin. It appears that 
the chance for Poland’s independence was a higher priority to him than his Ainu research. The chief Ba-
funke’s fears materialised within a year. At that stage, Bronisław had no choice but to assist his younger 
brother, who fought in the civil war for Poland’s independence. I cannot put away the thought that Bro-
nisław Piłsudski sacrificed his research of the Ainu people on Sakhalin, the barely inhabited land, the 
reading and writing school for the Ainu, his marriage to an Ainu girl for the case of Poland’s independence.

The original Japanese article was translated into English by Nishio Chihei.
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Exhibits collected and stored at museums are silent witnesses of bygone eras, or so the popular opin-
ion has it. For a museum worker, ethnologist or archaeologist, those are not silent items but valuable 
artefacts that offer insight into the years past. When we compare items from past ages with those 
used today, we can see how much the life in cultures of their origin has changed. This paper describes 
the process of change in the Ainu culture over the last 150 years, from the Meiji era until the first 
decades of the 21th century.
The process of change in material aspects of traditional cultures can go in various directions It can in-
volve the total disappearance of items related to the traditional way of life and their displacement by 
industrial products. In Africa, where there are vastly fewer industrial products than in Japan, there has 
been some creativity in the application of traditional items2. 

The Ainu culture under the Japanese influence
The Ainu are considered the indigenous people of the northern parts of Japan (the Honshu and Hokkaido 
islands) and of the islands further north (Sakhalin, the Kuril Islands)3. Somewhat later, from the south, 
the ancestors of the modern Japanese arrived. There were contacts between both populations. The first 
mentions of fighting in Ezo (the former name of Hokkaido) between the two populations date back to 
the 7th and 8th centuries, when Japanese settlers clashed with the Emishi (the indigenous population 
of Ezo)4. By the 16th century, Ezo was inhabited virtually only by the Ainu; at that time, migration of 
the Japanese from Honshu began [Majewicz 1991: 27]. As a result of the encroachment by Japanese set-
tlers in Hokkaido, clashes between both communities started, for economic and political reasons5. As 
a result of their defeats in wars, the Ainu were forced to endure hard labour in service to their new over-
lords. In addition, the arrival of the large number of settlers resulted in the decrease of the animal pop-
ulations, which had a strong negative impact on the Ainu. In the first half of the 19th century, further 
discriminatory measures were introduced against the Ainu. “Furthermore, the ban on wearing bamboo 
hats, straw raincoats and Japanese sandals, which had been imposed by the Matsumae clan, was lifted. 
The shogunate forced the Ainu to change their hairstyles, clothes, names, and the like to those of Hon-

1 This paper is based on literature, mainly the work by S. Kayano [2014], interviews conducted in Hokkaido (I stayed in Japan in 
the periods 23–30.06.2015 and 31.08–14.09.2017) with Ainu artisans in Biratori, museum workers (Ainu Museum „Porotokotan” 
in Shiraoi, Nibutani Ainu Culture Museum, Shigeru Kayano Nibutani Ainu Museum, Ainu Culture Promotion Center „Sapporo Pirka 
Kotan”, Hokkaido Museum in Sapporo) and researchers (University of Hokkaido, Sapporo University).
2  One example is the application of the arrow, traditionally fired from the bow. In Uganda, there are arrow throwers in use made 
from bicycle frame pipes. The establishment of national parks involves bans on hunting, which has forced poachers to introduce 
new ways of poaching. Firearms make a  lot of noise and reveal the poacher’s location while a bow is large and conspicuous 
when entering a forest. Thus, a small and handy arrow thrower was invented, easily concealable under clothes. In Burkina Faso, 
arrows are fired from modified slingshots. As a result of unrest following the fall of the Blaise Campaore’s government (2014) 
and the rise of banditry, local Kogle Weogo watchmen were established in villages (drawing from the traditions of the Mossi 
people). There are few firearms available in the villages, so the problem of weapons for the watchmen was solved by modernising 
the slingshot. Owing to the incorporation of a small ring into the aluminium-cast slingshots, arrows can be fired. As a result, after 
a long break, the manufacture of traditional arrows recommenced.
3  The Ainu lived in a relatively large area, so their culture was strongly varied. This article refers to the situation of the Ainu 
in Hokkaido.
4  There are also some traces in chronicles of diplomatic contacts between both populations [Totman 2009: 82, 86].
5  The Japanese colonisation encroached from the south, the area was later called Wajini, or the Land of the Japanese – in litera-
ture, that term often describes the Japanese settling in the Ainu land, in the south of Hokkaido.

Buchalik Lucjan

Exhibits as a witness 
to cultural changes1
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shu and outlawed traditional Ainu customs and manners, including earrings, tattoos6 and the ceremo-
ny to send back bear spirits” [n.a. 2013: 7]. Nevertheless, Professor Alfred Majewicz7 believes that “prior 
to 1850, the Japanese impact on the Ainu way of life was negligible” [1983: 64]. Real problems appeared 
for the Ainu in the second half of the 19th century. In 1868, the new Meiji government annexed Ezo to 
Japan, changed the island’s name to Hokkaido, and thus the Ainu Moshir became a part of the Great 
Nippon Empire. “Salmon fishing and deer hunting were banned. (…) As a  result of the policy that 
gave priority to development advantageous to Wajin, the situation of the Ainu worsened …” [2013: 8].  
According to Professor A. Majewicz, that was the beginning of the effective Japanisation of the Hokkai-
do Ainu; the same process began in 1875 in the Kuril Islands and in 1905 in Sakhalin [1984: 16]. Accord-
ing to Masahiro Nomoto, Director of the Ainu Museum in Shiraoi “without accounting for the impact of 
the Meiji era on the Ainu, their present time cannot be understood”. 
In 1903, the Polish researchers Bronisław Piłsudski and Wacław Sieroszewski arrived to the Ainu 
people. They noticed the difficult situation of the Ainu, it can be said that they arrived in Hokkaido 
at the worst time for the Ainu. The latter researcher noticed that “the Japanese influences endanger 
not only the customs and beliefs, pottery and clothes of the Ainu, but also their physical characteris-
tics” [Sieroszewski 1961: 226]. He gave an example of a Japanised Ainu man who had a Japanese wife 
and spoke only Japanese at home to his children [Sieroszewski 1961: 254]. This was not an isolated 
case as such behaviour had a great impact on the disappearance of the Ainu language and culture. 
B. Piłsudski observed that despite the difficulties made by the Japanese, “the Ainu living in Sakha-
lin “are drawn to a far greater degree to the Japanese whose culture has been more to their liking” 
[Piłsudski 1910: 129]. W. Sieroszewski noticed that many Ainu “boasted of their Japanese ancestry” 
[1961: 260], which certainly had an impact on their culture.
Later, their situation started to improve, but as a result of the processes that had started in the Meiji era, 
in the middle of the 20th century, experts started to consider the Ainu an extinct people. In the middle 
of 1960s, Professor Shin’Ichiro Takakura wrote: “Culturally every Ainu of today is ‘diluted’. As a race that 
had its own language, religion, method of house building, and other cultural traits and institutions, 
the Ainu are a thing of the past. Any distinctively traditional way of life is preserved only as a Tourist 
attraction” [1966: 16–17]. The demise of the Ainu culture has also been commented on by Professor 
A.  Majewicz, who noted that the Ainu have been subjected to total acculturation and Japanisation 
and that “nothing Ainu is being cultivated for real, everything that is being presented as Ainu now is 
just theatre” [1983: 63]8.
The predictions of the above mentioned Professors regarding the disappearance of the Ainu culture 
would probably have come true had it not been for the impressive development of the ethnic awareness 
that took place in the second half of the 20th century. Shigeru Kayano of Biratori had a huge impact on 
that change. From ethnographic and collector’s viewpoints, his greatest achievement was a book describ-
ing the material aspects of the Ainu culture in the middle of the 20th century [Kayano 2014]. That book 
was of utmost importance for museum workers describing Ainu artefacts in their museums.
Currently, there are still differences between the economic situation of the Ainu and the Japanese in Hok-
kaido. This has been noted by a member of the Ainu Association, and Director of the Ainu Department at 
the Provincial Office in Sapporo. They stated that the Ainu live on welfare more often than the Japanese. 
“The key issue is improving their living conditions so as to help the Ainu, the other issue is promoting 
their culture” [acc. K.K., M.I.]. “Since the enactment of the 1997 Law for the Promotion of the Ainu Culture 
and for the Dissemination and Advocacy for the Traditions of the Ainu and the Ainu Culture, cultural oral 

6  The Japanese prohibited them from making tatoos, nevertheless, many still practiced the old ceremonies. The last fully-tatooed 
woman died in 1998. In late 20th century, some women apply temporary tatoos during holidays and ceremonies [Website 2].
7  Alfred Franciszek Majewicz (born in 1949), linguist, Professor at the Adam Mickiewicz University and the Nicolaus Copernicus 
University, Visiting Professor at foreign universities. A member of the team working at the Hokkaido University on deciphering 
the B. Piłsudski’s phonograph cylinders. The editor of B. Piłsudski’s works collected in four volumes [Majewicz 1998].
8  Proffesor A. Majewicz has also noted the process of renaissance of teh Ainu culture [1991: 228–255].
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tradition and conversation activities by the Ainu have become more significant. In addition to restoration 
of the aforementioned spiritual culture, the restoration of lifestyle and culture, such as construction of 
houses, building of boats and sewing of clothes, …” [n.a. 2013: 27]. Hiroaki Hiramura of Biratori notes that 
since museums, folklore groups and institutions that promote the Ainu culture appeared, there has been 
increased interest in the Ainu culture, both among the Japanese and among the Ainu themselves. Their 
culture has become institutionalised through support for artisans who manufacture traditional items or 
just utilise Ainu patterns in their works. Such support is available not only to artists with Ainu ancestry 
but also to Japanese artists who wish to draw from the Ainu tradition.
A study of the contemporary literature, media and tourist guides might lead one to believe that a resur-
gence or renaissance of the Ainu culture9 is happening and the culture is flourishing. In 2017, members 
of the Ainu Association of Hokkaido, asked whether there is a renaissance happening, responded rather 
bitterly: “What renaissance? Renaissance is development while we strive for the survival of our culture, 
we strive to make the modern inhabitants of Hokkaido aware of the fact that we are the original inhab-
itants of this land” [acc. to N.A., K.O.]. The poor knowledge of the Ainu as the indigenous inhabitants 
by the contemporary Japanese who live in Hokkaido has been confirmed by a number of interviewees: 
researchers, museum workers, craftsmen, etc.

Changes to the lifestyle – disappearance of traditional items 
An observation of the villages still inhabited by the Ainu seems to confirm the opinion of Professors 
S. Takakura and A. F. Majewicz on the disappearance of the traditional Ainu culture, their acculturation 
and total Japanisation. Households inhabited by the Ainu are undistinguishable from those inhabited 
by the Japanese, their everyday lives have become identical. The increase of ethnic awareness among 
the Ainu has not, however, resulted in the resurgence of their culture in its traditional form. Anyway, 
people could be hardly expected to return to the traditional ways of living while they have access to 
modern farming techniques, etc.
The most significant changes to the Ainu culture concern economy, housing, furniture and clothes. 
The process of deep changes to their economy started in Hokkaido in the Meiji era, when they lived as 
farmers, fishermen and hunters. The restrictions that affected the Ainu (mentioned above) and the 
later development of industry, introduction of modern farming techniques and Ainu migrations has 
resulted in the disappearance of many traditional items. One example is the nearly forgotten tonkori 
musical instrument. According to the Ainu artist Yuka Hayasaka, “The Ainu concealed the fact that 
they were playing that instrument because they were ashamed of being Ainu. Playing that instrument 
meant that you were Ainu, that is why they stopped playing it and the instrument has disappeared”. 
Currently, the tonkori is undergoing a  renaissance of sorts. Previously, strings were made from deer 
sinews and today from plastic, still, the instrument is deemed very important for the Ainu identity10.
W. Sieroszewski, who was in Shiraoi in 1903, noticed that at the ocean shore, there was “a line of large fish-
ing boats standing ashore on sizable logs and there were several windlasses visible that were used to tow 
ships ashore” [1961: 231]. Frederick Starr, who visited Hokkaido one year later, noticed that: “Their hunting 
and fishing is nearly all in the past” [1904: 75]. S. Kayano noticed the disappearance of boatbuilding skills: 
Over time the cip dugout has disappeared, in part replaced by the ita-oma-cip mentioned below which 
was more easily constructed. Boating for portage and other practical uses in Nibutani would leave entirely  
following construction of the Nagahisa Bridge in 1967” [2014: 139]. When the boats went out of use, 
S. Kayano made several, not for his own use but for documentation purposes, which can be seen in muse-
ums [2014: 139, 143]. Presently, no such boats can be found on the ocean shore11. 

9  That term was also used by the well-known Lonely Planet tourist guide in its invitation to visit Shiraoi, Nibutani and the Akan 
National Park [Rowthorn 2013: 598].
10  Similar changes could be seen in West Africa, where original bowstrings (made from natural materials) were replaced by steel 
cables (factory-made). 
11  The oldest Ainu boat is presently at an exhibition at the Tomakomai Museum, the volcanic ash that covered the boat following 
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The archaeological research12 conducted in the Saru riv-
er valley (in the middle of Hokkaido) show that houses 
were originally built on a rectangular plan. Only later, in 
late 15th and early 16th century, a storehouse extension 
appeared. Such a house plan can be seen on old Japanese 
engravings and in later ethnographic descriptions. House 
interior also changed – originally, the fireplace was situ-
ated near the entrance, later, it moved towards the cen-
tre of the house. Coals in the fireplace were not allowed 
to cool down [acc. to K.M.]. The exhibition in the former 
Governor Office building in Sapporo shows heaters used 
at the beginning of the 20th century that have contribut-
ed to the disappearance of the traditional open fireplac-
es. Presently, such heaters can be seen in Ainu houses 
and craftsmen’s workshops.
House construction was related to the belief system 
and  therefore changed very slowly. The Ainu were very 
extremely conservative and resistant to change in some 
matters. J. Batchelor noted that if someone wanted to 
introduce even a small change to house construction, he 
could not do it without first placating the gods and treat-
ing his neighbours to liquor. In the 1890s, a wealthy man 
from Horobetsu decided to build a new, more comfortable 
house, in the Japanese style. When the house was ready, 
apart from the roof, his brothers came and told him that 
unless he builds a thatched, Ainu style roof, he would be 
shunned by his family. Under such duress, he built a tra-
ditional Ainu roof on the existing structure. Thus, the 
house that he built became a blend of the Japanese and 
Ainu styles. Retaining the local community founds a ratio-
nale in the tradition, as the Ainu believed that the original 
house plan was specifically sent from the heavens. [1901: 
126–127]. A radical departure from the tradition could re-
sult in gods’ anger. Despite those reservations, at the end 
of the 19th century, a  process of change in construction 
methods started. At the exhibition at the Historical Mu-
seum of the Saru River, some stages of the architectural 
changes occurring since the 1880s can be seen. The con-
struction methods have changed, walls were built from 
planks instead of reed, as exemplified by the elementary 
school building in Biratori (photograph from 1880). Later, 
(photographs from 1899), roof structure and materials 
changed as the thatched roof was replaced by a lower roof 
made from wood planks.
 In the 1920s, the houses already featured wooden floors. 
Senior Ainu women remember that earlier, until ca. 1911, 

a volcano eruption in late 17th century made it possible to determine the age of the boat found by archaelogists.
12  The research was conducted in 1983–86 in connection with the construction of a dam on the Saru river.

An sunken hearth was replaced by 
a manufactured stove (Biratori-Nibutani,  

June 2015)

The ita used as a cup saucer 
(Sapporo, September 2017)
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kiso mats were laid on the floor [Kayano 2014: 106]. The disappearance of the traditional cise in favour of 
the Japanese style house led to changes to customs. The adoption of the Japanese building style resulted 
in changes to the house interior. Presently, there is no central place in the house featuring the fireplace 
or sacred fire, no designated place for guests and no “treasury”. Since 1930s, fireplaces ape-o-i started to 
disappear, replaced by factory-made heaters [acc. to Yoshihiro Osada]. The traditional fireplace was the 
centre of the family life, but heaters did not inherit that role. As a result, the traditional items related 
to the fireplace disappeared. Those include the sophisticated wooden construction above the fireplace, 
featuring elements such as a shelf that protected the roof against sparks tuna or a hook for hanging pots 
over the fire suwat. Near the fire, there was a sort of a brush ape-kiray used for cleaning the fireplace 
lying on the floor, a weaving fork ka-nit was tucked into the ground and a small lamp ratcakocould be 
found. According to S. Kayano, the latter appeared when fish oil became available in quantity. “I think this 
ratcako was used around 1910–20, because during my childhood we were already using oil lamps. It was 
March, 1946 when electricity was first brought to our Nibutani Village” [2014: 99]. As a result, the tradi-
tional lamps were fully phased out. Presently, ratcako lamps can be found only in artisans’ workshops or 
at exhibitions.
Traditionally, meals were eaten while seated around the fireplace, with the wife, husband and the young-
est children sitting to the left of the fireplace (as seen from the entrance) and the rest of the family to 
the right. There was no need to prepare utensils for a meal. The wife would ladle the food from the pot 
hanging above the fire and pass it to the others. [Batchelor 1901: 200]. At important ceremonies, meals 
were served in lacquerware bowls bartered from the Japanese and in wooden utensils made by the 
Ainu. Meat and fish was skinned on wooden plates, cut in pieces with a knife and eaten. Both the chop-
sticks and the spoon perapasui were used, and utensils included wooden trays menoko ita and bowls 
nima. The latter were used to serve soup and porridge while fish was served on trays; generally, the 
Ainu mainly ate boiled dishes. After the Meiji period (1868–1912), the trays declined in popularity [acc. 
to Yoshihiro Osada]. Presently, families no longer eat around the fireplace and there is no open fire in 

Traditional cise houses can only be seen in open-air museums (Biratori-Nibutani, June 2015)
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the households. The Ainu eat in the same manner as all the 
Japanese and their menu has also changed13. The utensils and 
chopsticks are still in use, but they are mainly factory-made 
and store-bought. The trays have changed significantly and 
are now smaller, round and beautifully decorated and used as 
saucers for coffee cups.
The traditional household items included handmade tools, 
receptacles, boxes, straw mats laid on walls and floors, door 
curtains and bamboo window blinds. Household treasures in-
cluded Japanese-made items, mainly lacquerware boxes, and 
swords, daggers, quivers, etc. Those were put on display in 
a designated area of the house; anyone with a large collection 
of such items was considered a wealthy person.
In the middle of the 20th century, the skill of production 
of woven containers disappeared nearly completely. An ex-
ample of such containers are the lidded containers from 
Shikotan (one of the Kuril Islands) shown at the exhibition 
organised by German museums in Japan [n.a. 2011: 50–54]. 
Presently, the Ainu no longer live in the Kuril Islands. They 
were displaced (in a number of more than 1,000 people) af-
ter World War Two to Japan, as Russians considered them to 
be Japanese14 [acc. to Y.O.], scattered and their weaving skill 
disappeared.
The process of change of the traditional attire can be seen 
since the 19th century. Significant changes started when 
the factory-made needles15 and thread became readi-

ly available. As a  result, in the second half of the 19th century, new items such as thread spools 
nuyto-saye-p, kem-nuyto-saye-p and needle holders cispo appeared [n.a. 2011: 90–91]. Such items 
became widely used among the Ainu and are still in use today. Cotton fabrics gradually replaced elm-
bark fibres. At the beginning of the 20th century, when needles, thread and colour fabrics became 
readily available, cloth patterns became more intricate. At the end of the Meiji era, they reached their 
peak sophistication [Kayano 2014: 56–57]. Later, they slowly disappeared and currently, they can be 
seen at various ceremonies or folklore band shows. Bird skin clothes disappeared in late 19th/early 
20th century, with only few surviving examples in museums. Similarly, salmon skin boots, previously 
very popular, are now custom-made items, not intended for everyday use.
Decorations typical for the Ainu are still in use today and so far they have been resilient to external in-
fluences. Frederick Starr already noted: “There are, however, some articles of dress that are truly Ainu 
and even when Japanese stuffs and patterns are used the decoration may be characteristic” [1904: 
34]. S. Kayano, who at the beginning of 1970 saw an exhibition featuring an Idemitsu Oil Company 
collection, noted to his surprise: “design almost identical to kopar-imi embroidery on a 6 000 year old 
Chinese copper flask for alcohol” [2014: 58]. The articles of clothing changed not only as a result of 
Western influences. Yoshihiro Osada the curator of the Nibutani museum exhibition, noted that since 

13  The traditional food can be bought at the museum in Shiraoi, as one of the attractions. It is virtually impossible to order tra-
ditional Ainu food at a restaurant.
14  Wataru Nakamura from the Hokkaido Museum adds that following the capture of Sakhalin by the Soviets, the Ainu were 
afraid to live there, as they were subjected to assaults from Russians.
15  According to Kenji Morioka, an archeologist and the director of the Ainu museum in Biratori, the archaeological research 
shows that iron needles appeared in the Saru river valley in the first half of the 17th century and became widespread in the sec-
ond half of the 19th century. They were considered precious items and were put in womens’ graves.

Traditional saranip bags are used only 
among the Ainu elderly (Biratori-

Nibutani, September 2017)
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1930s, there has been changes to the ways in which women’s headscarves were tied. “There is no sin-
gle rule, and the decorative knot might be at the front or at the back of the head”.
The ka-nit weaving forks could be found in every house, near the fireplace, and were almost always 
used by older women. Those items disappeared along with the changes to the way of life and home 
interior. Yet, the traditional weaving remains, but the methods of thread production slightly changed. 
The traditional weaving has become a part of the contemporary souvenir industry. It is no longer used 
in the production of everyday clothes, as traditional everyday apparel disappeared due to the influence 
of the Western fashions imported into Hokkaido through the Japanese. Such a trend was already visible 
in the early 20th century. F. Starr recalls an Ainu youth who wore European clothes with some Ainu el-
ements: “Goro is young, shaves, wears Europeanized, not to say Japanized, clothing. To be sure, he still 
wears Ainu leggings with fine embroidery” [1904: 76].
The disappearance of Ainu tools can be seen since early 20th century. In the 1930s, only older men still 
tasiro knives, while others used Japanese nata axes for cutting branches and debarking trees. As time 
went on, Japanese tools replaced the traditional Ainu tools, which became items of interior decora-
tion. [Kayano 2014: 25, 119]. Shirō, son of S. Kayano, believes that the tasiro is very rarely used today, 
and even if used, it is much shorter than the traditional blade. This is related to the government blade 
length regulations. The owners of long blades (including the tasiro) had to turn them in or have the 
blade shortened. A similar fate met the, once popular, panco-mukar axe, user for a variety of tasks, 
including cutting down large trees and preparing wood for boat construction. The (currently) unpractical 
c-e-oske-saranip bags were also phased out. Smaller, shoulder-worn saranip bags are used by students 
to carry schoolbooks [acc. to Shirō Kayano] and in the souvenir industry, as discussed later in this paper. 
At the end of the 20t century, nipes-ni shoulder bags made from bark were in use, which were originally 
used to carry hunting and fishing implements and food [Kayano 2014: 127]. In the 2010s, only few older 
Ainu carry such bags.
The Ainu treated tools and utensils of their own make with “a lot of respect, thinking they had their 
own souls. When there is sake wine during a kamuy-nomi festival for the gods some is given as an 
offering to the inumpe-sa-us-pe using a wooden tuki-pasuy wand. When it is worn out and not fit for 
further use it is pulled out and placed in front of the alter outside the house with millet or grass seeds 
offered with the following words: “I thank you very much for working for us for such a long time. These 
grains and tobacco are gifts for you. Please bring them with you to the country of the gods. In the coun-
try of the gods, you will be treated as a higher ranking god from now on” [Kayano 2014: 33]. 
The attitude towards old tools is best illustrated by the tale “Do not throw away useful things”, which 
tells a story of a boy who fell seriously ill. The reason for his illness was the fact that his father threw 
away an axe that previously belonged to his father, the boy’s grandfather. The axe was used to make 
a number of tools, including a tray and a masher. Those items told the boy the reason for his illness 
and advised his father to find and repair the axe. When the father did it, the boy came back to health. 
The moral of the tale is to “never throw away anything that belonged to the ancestors, as gods will send 
punishment” [Chamberlain 2010: 71].

Artisans – “keepers of tradition”?
Presently, museums and collectors are engaged in the cult the original, which reached its peak 
in the 20th century. In previous centuries, the merits of the original were rather relative. As Professor 
Dorota Folga-Januszewska notes, “culture owns its survival and changes” to copies and reproduc-
tions [2017: 44]. In the ages past, “copying works was as natural and culture-forming as learning 
how to read and write. (…) European collections in the 15th and 18th centuries flourished thanks to 
replicas of most favoured items, their copies and, eventually, graphic “reproductions”, usually cus-
tom-made” [Folga-Januszewska 2017: 45]. Therefore, one should not wonder that in the contempo-
rary ethnographic museums, replicas have come back into fashion. S. Kayano and his collaborators 
were pioneers in the use of replicas of Ainu items in museums, as they recreated non-existent items 
that were no longer in use. The above mentioned S. Kayano describes in his book how he made boats 
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for museums rather than for fishermen. The case was similar with weaving workshops attus kar-pe 
or mat weaving workshops itese-ni, etc.
The memoirs of the invaluable S. Kayano show that replicas were used in museums as early as in the 
middle of the 20th century. That was the case mostly with items that had gone out of use. Reiko, 
the wife of S. Kayano, “basing on interviews conducted over the last two decades of the 19th century, 
made a reproduction of a totta (LB: large bag)” [Kayano 2014: 225]. At this place, one could wonder 
whether replicas or copies have any value to a museum. Their value is obviously lower than that of 
the original, but where there is no original, a replica becomes a valuable item, with its value being 
equal to that of the non-existent original, in particular if it was made with the use of old techniques, 
under the supervision of old people who previously had made and used such items. One example is 
the salmon skin attire made by the Ainu in Sakhalin. When the Ainu were displaced from Sakhalin 
after World War Two, such clothes were made with the use of the techniques described by them. 
Today, there are no more Ainu in Sakhalin and few of their items remain, including replicas that are 
a proof of their culture and everyday life. A large number of the items shown at the Pirka Kotan ex-
hibition in Sapporo are replicas made by the employees.
A tourist visiting Hokkaido can notice the presence of the Ainu culture in many places and might be 
led to believe that the Ainu culture is common there. The Ainu are described in popular tourist guides, 
which treat them as a tourist attraction [Rowthorn 2013: 569]. In Sapporo, at tourist information cen-
tres, one can easily find information on the Ainu and even buy small souvenirs. Does this mean the 
renaissance of their culture or rather its exploitation in the contemporary tourist industry? Initially, the 
Japanese exploited the tourism potential of the Ainu culture16. In the second half of the 20th century, 
before the “Ainu renaissance”, the Ainu started to use their culture for commercial purposes. At the 
Shigeru Kayano Museum, there is a photograph of the Ainu folklore shown to tourists in which the un-
cle of S. Kayano participated17. Such activities were met with approval from the authorities, which were 
willing to “tolerate the Ainu way of life only to the extent to which it provided revenues from tourism 
in Hokkaido” [Majewicz 1991: 234]. The Ainu tried to educate tourists on their traditions, but mostly 
in order to “attract tourists and make money on them” [Majewicz 1983: 21].
There are business card holders, women’s bags, wallets, etc. available for purchase that are made with 
the use of elm-bark fabrics. The production of elm-bark fabrics became so popular that in the second 
half of the 20th century it became problematic to obtain the traditional raw materials. S. Kayano not-
ed: “Recently at-ni tree bark has become difficult to obtain and there is a lot of so-called attus clothing 
made from the bark of the nipes tree” [2014: 51]. The contemporary artisans also point out the diffi-
culties in obtaining the raw materials. In the 1920s, the supply of elm bark became restricted, as gov-
ernment licences were introduced. Artisans established cooperatives in order to be able to gather elm 
bark. Currently, elm bark is in increasingly short supply, as the authorities restrict the locations from 
which the bark can be gathered and its quantity. The artisan cooperative in Nibutani has been negotiat-
ing with the local authorities on that subject. The restrictions in obtaining the raw materials are related 
to the number of the trees and one artisan receives an annual permit to exploit twenty trees. No more 
than three outfits can be made from the bark of one tree [acc. to Yukiko Kaizawa]. Presently, the elm 
is protected and the authorities have been funding the planting of new trees [acc. to Yoshihiro Osada].
The importance of the souvenir industry to the Ainu is evidenced by the fact that at the beginning of 
the 21st century, “the Akan Ainu make a living mostly from the sale of their goods, the ground floors 
of their houses are occupied by stores, in front of which the clerks try to interest the passersby in their 
goods as politely and loudly as possible” [Website 1]. A similar situation can be seen in Nibutani, where 

16  Earlier, the Japanese exploited the Ainu rather instrumentally as a tourist attraction. W. Sieroszewski recalls some Ainu ex-
ploited by a Japanese man. He took them to an exhibition in Osaka, „where they were to ‚pretend’ to be an Ainu village and show 
the ‚bear ceremony’” [1961: 228]. Professor K. Inoue also recalls the same experience in one of he articles.
17  He no longer knew the Ainu traditions nor spoke the Ainu language, but fitted the stereotypical image of an Ainu among 
the Japanese.
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there is a large concentration of Ainu artists, who mostly make 
a living making souvenirs for tourists.
Thanks to traditional festivals such as i-o-mante (even if they 
have become commercialised), the production of traditional 
attire and other items required for ceremonies recommenced: 
head coverings referred to as crowns in the literature (sapa-un-
pe), prayer sticks (inaw), musical instruments (tonkori), vessels 
(kapar-pe-tuki), sacrificial sticks (iku-pasuy), etc.
In the contemporary Ainu household, there are usually only 
some decorations based on their traditional culture: carved 
trays, woven and cotton bags with traditional ornaments. 
The life is changing and  people from ethnic minorities want 
to live similar lives as the ethnic majority. They do not want 
to be living fossils or walking heritage parks. One of the inter-
viewees noted that “a heritage park is good for tourists while 
a  living and changing culture is good for the indigenous peo-
ple”. The Ainu culture evolved over the centuries and has been 
influenced by the Japanese culture. Currently, the Ainu way of 
life is no different to that of other inhabitants of Japan. The 
commercialisation of tradition can be seen as negative. Still, it 
supports the perpetuation of “attractive” (from the viewpoint 
of popular culture) elements of the culture. If some elements 
of the tradition can be currently of commercial use, it brings 
revenue to the artist and protects such elements from disap-
pearance. Some examples include the beautifully decorated 
traditional ita trays (used to carry and serve food) and plant 
fibre products made with the use of traditional techniques18.

Afterword
Such a  short paper cannot elaborate on all issues related to 
the changes to the Ainu culture in Hokkaido. Over the ages, their 
culture evolved and changed under the influence of the Japanese 
culture and globalisation. A similar process took place in the ar-
eas under the Russian rule. There, Bronisław Piłsudski played a role as he taught the indigenous people 
how to salt fish, cultivate gardens, grow potatoes, breed cattle and horses. All that had an impact on their 
traditional economy and culture. Some items related to the traditional ways of life became completely 
forgotten (mainly farming tools, containers for storing food etc.). Only some items remain, those that 
found their use in the modern life or became interior decoration items. There were also changes to the 
sacred sphere, as items that surrounded the Ainu and defined their reality became desacralized. As late 
as in the times described by S. Kayano (the middle of the 20th century) some items were believed to 
have a spirit, were revered and when they became worn out and no longer usable by people, they received 
“a farewell out of respect for their services” [Kayano, 2014: 11]. Edward B. Tylor, in his foreword to the Aino 
Folk-tales by Basil H. Chamberlain, notes that in the 19th century, “his Ainos were not making believe, 
like Europeans with nursery tales, but that the explanatory myths of natural phenomena are to them 
theorems of physical science, and the wonder-tales are told under the impression that they really hap-

18 One positive example of the impact of commercialisation on the traditional handicraft is the tapa from Uganda, entered 
in the UNESCO List of Intangible Heritage. That traditional material was phased out with the coming of factory-made fabrics. It 
was used only during traditional weddings and was threatened with complete disappearance. Thanks to the growth of the souve-
nir industry, the producers found some customers, and were therefore saved from bankruptcy.

Traditional cultural elements of the decoration of 
a modern Ainu home (Biratori-Nibutani, September 
2017)
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pened” [Tylor 2010: 12]. “A handmade tool was thought to reflect the character of the maker; therefore, 
tools housed, tools housed good spirit if made by good people, and bad if made by bad. The services of 
a craftsman of bad character, no matter how skilled, would never be requested; a cradle made by his 
tools would cause a baby to cry to no end. That tools were living things imbibed with spirit, …” [Kayano 
2014: 11]. An item, however common, was “imbibed with spirit”. The modern, factory-made items are 
spiritless, dead and cold. The old items ended up in museums, galleries and collections, often named 
for their collector. According to a traditional user, when taken away from their natural environment, 
they “lose their spirit”, become spiritless, similar to factory-made goods.
It is difficult to say what a museum worker can do to retain the “spirit of the item”, but it is reasonable to 
ask a question whether such a task is at all possible. Can we, when saving the physical form of an item by 
making it into a part of a collection, also save its spirit? Items can be revered in their natural environment 
while they can be marvelled at an exhibition on account of their aesthetics rather than their spiritual val-
ue. In 2005, I tried to buy the remains of a weaver’s workshop (a heddle) from the Hadjeray (central Chad). 
I was unable to buy it as the owner considered it a fetish and would not sell it. It was a heirloom that he 
inherited from his father, a weaver, and the owner was emotionally attached to it. If I bought it, it would 
be just one item of many in a museum’s collection. It its natural environment, it is a valuable heirloom. 
The family home is a better place for it than a museum’s stockroom, but the issue is how long will the 
item last in such conditions19. Considering how quickly the complete weaver’s workshop was destroyed, 
the next generation will probably be left with nothing more than a memory of the grandfather weaver. 
While museums protect items against destruction, they strip them from their spirit. Still, there is proba-
bly no other way to preserve them and to transmit the knowledge of such items (their uses and aesthet-
ics) to next generations.
Artistic handicraft can more easily find its uses in a modern Ainu household. Handcrafted items will live 
longer in the minds of their owners as the Ainu heritage. The promotion of the Ainu art, which is readily 
bought by tourists, is a good opportunity to find their place in the minds of the Japanese society. This 
does not mean thoughtless imitation. There is a group of contemporary renowned artists who con-
tinue the art of their grandfathers and great-grandfathers. Owing mostly to them, the “Ainu Design” 
was created, which is a line of household items decorated with traditional Ainu motifs (T-shirts, shirts, 
bags, handbags, wallets, trays, saucers, tablecloths, etc.).

The original Polish article was translated into English by PRO Tłumaczenia.
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H.Y. – Ainu artist cooperating with the Sapporo Pirka Kotan
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I.M. – Director of the Ainu Department at the Provincial Office in Sapporo

K.K. – Head of the Secretary’s Office at the Ainu Association of Hokkaido 

K.Y. – weaver, Biratori-Nibutani.
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On the 100th anniversary of the restoration of Poland’s independence (2018) and on account of 
the centenary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Japan falling in 2019, 
the Municipal Museum in Żory undertook to carry out the education and exhibition project entitled 
‘Bronisław Piłsudski. With a Pen and a Rifle Toward Independence’ popularising Bronisław Piłsudski – his 
independence activity and research achievements as well as the vanishing culture of the Ainu people, 
in the hope that the project will contribute, among other things, to strengthening and expanding cultural 
and scientific connections between Poland and Japan – one of the first countries to establish diplomatic 
relations with Poland after the restoration of its independence in 1918. 
Inaugurated on 27 April 2018 with a meeting with a great granddaughter of Józef Piłsudski – Danuta 
Onyszkiewicz, and Waldemar Czechowski – the author of the documentary produced for the Polish 
Television entitled ‘Bronisław Piłsudski. An Exile, Ethnographer, Hero’, the project has been prepared 
for two years. The work schedule included the preparation of an ethnographic exhibition: ‘The World of 
the Ainu. From Bronisław Piłsudski to Shigeru Kayano’, including the purchase of exhibits and publication 

Bronisław and Józef Piłsudski 
or with a pen and a rifle toward 
independence, about the project

Cyganek Joanna

Danuta Onyszkiewicz and Waldemar Czechowski at the project inauguration
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of the accompanying catalogue; 
development of an educational 
programme with a selection of lectures 
and classes addressed to children 
and  adults with the participation of 
Ainu artists – employees of the Nibutani 
Ainu Culture Museum; unveiling of 
the third in the world – after Sakhalin 
and Hokkaido – statute of Bronisław 
Piłsudski in Żory designed by Maki 
Sekine – Ainu artist from Nibutani-
Biratori; as well as cooperation with 
the Manggha Museum of Japanese Art 
and  Technique as part of preparations 
for the international conference: 
‘Bronisław Piłsudski: On the 100th Death 
Anniversary. Toward the Independent 
Homeland’ and  organisation of an off-
site session for its participants in Żory: 
the conference took place on the 18th 
and 19th October in Cracow and on the 
20th October in Żory.
The starting point assumed in the 
exhibition depicting the everyday life 
of the Ainu people in the process of the 
ongoing civilization changes was the 
turn of the 19th and 20th century when 
Bronisław Piłsudski was conducting his 
research on their culture. However, the 
turning point in the history of the Ainu 
was the activity of Shigeru Kayano – Ainu 
social activist and politician thanks to 
whom in 1997 the Ainu were recognised 
in Japan as an ethnic minority group and 
their culture was ennobled. 
As the organiser of the exhibition, 
the  Museum began to acquire Ainu 
objects some time before its opening, 
which was not an easy task considering 
that they are rare on the European 
antiquarian market. At present, the 
Municipal Museum in Żory may boast 
the largest collection of items related 
to the Ainu culture in Poland. Part 
of them has been already presented 
on exhibitions devoted to Bronisław 
Piłsudski – local in Kielce and Zakopane, 
as well as in Vilnius in Lithuania and 
Minsk in Belarus.
Launched on 19 May 2018, the exhibition 
in Żory was the highlight of the Long 
Night of Museums which for many 
years has enjoyed increasing popularity 
among the town residents. This item of 

Opening one of the packages of Ainu exhibits delivered to the Municipal 
Museum in Żory from the Nibutani Ainu Culture Museum in Biratori

Consultation with the staff from the Nibutani Ainu Culture Museum 
in Biratori to organize an exhibition in Żory

Modifying the exhibition of an Ainu loom – Maki Sekine from Biratori
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Ainu representatives from Hokkaido at a meeting held at Katowice Economic Zone  
in Żory

At a meeting with the mayor of Żory

The inauguration of the exhibition with delegates from Biratori
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A meeting at the museum with invited guests before the unveiling 
of the statute of Bronisław Piłsudski

the agenda was preceded by activities 
for children during which they painted 
a few metres long letter with greetings 
for children from Biratori. The letter was 
then sent to the address of the Nibutani 
Ainu Culture Museum.
The exhibition ‘The World of the 
Ainu. From Bronisław Piłsudski to 
Shigeru Kayano’ was presented on 
one hundred square metres space 
in  the museum gallery for temporary 
exhibitions and included the interior of 
a traditional Ainu cottage, the scene 
of making an offering and traditional 
chores of Ainu women – weaving 
and production of mats. One of the 
five showrooms housed the oldest 
items in the Ainu collection in Żory 
which were juxtaposed with modern 
products made by Ainu Design. The 
set design of the exhibition referred to 
the Ainu natural environment – trees 
and  sand were to evoke associations 
with forests, river banks and seashores 
in  Hokkaido. The exhibits were 
presented against the background 
formed of large-format black and white 
photographs taken at the beginning 
of the 20th century. The displayed 
exhibits included as well an original 
phonograph from approximately 1900 
purchased especially for the purposes 
of the project.
Furthermore, the programme of the 
2018 Ainu Long Night of Museums 
provided for the meeting of the visitors 
with the representatives of the Ainu 
community from Biratori who came 
to Żory at the Museum’s invitation 
a  few days prior to the planned date 
of unveiling of the Bronisław Piłsudski 
statute. It allowed the employees of 
the Museum to consult the guests 
about the exhibition and introduce final 
modifications, whereas the six members 
of the Biratori delegation, led by Takeshi 
Shono supervising education in Biratori, 
could participate in meetings inter alia 
with the Mayor of Żory, Waldemar 
Socha, and the Vice-President of 
the  Katowice Special Economic Zone, 
Andrzej Zabiegliński.
In the evening preceding the day of 
unveiling of the statute, a meeting 

Children from Żory warmly greet children in Biratori through their 
drawings and paintings

A lesson of the mukkuri game during the Long Night of Museums
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was held with Witold Kowalski – the 
biographer of the Piłsudski family. 
Apart from the aforementioned 
Mr  Shono, the meeting was attended 
by other guests from Hokkaido, i.e. 
Kenji Morioka, Yoshihide Ogata, Kenji 
and Maki Sekine and Koji Yamasaki 
who were accompanied by Teruo 
Matsumoto – a journalist and writer 
living in Warsaw for over 50 years – 
acting as their guide and translator.
The statute of Bronisław Piłsudski 
in Żory was unveiled on 22 May 2018 by 
the Mayor of Żory and Chargés d` Affaires 
a.i. of the Embassy of Japan in Poland, 
Satoru Takahashi. In the event, Danuta 
Onyszkiewicz was accompanied by her 
father, Janusz Onyszkiewicz – two-time 
Minister of National Defence, member 
of the Polish and European Parliament. 
The person who told the participants 
of the event about Bronisław Piłsudski, 
particularly about his ethnographic 
research conducted on inhabitants of 
the Polish Tatra Highlands and about 
his role in the history of the Tatra 
Museum in Zakopane and museology 
in general, was Anna Wende-Surmiak 
– the director of the museum. Among 
the invited guests were inter alia 
Robert Supeł and Michał Bronowicki 
from the Józef Piłsudski Museum in 
Sulejówek. The ceremony was also 
attended by employees of municipal 
institutions, representatives of non-
state organisations, entrepreneurs and 
residents of Żory.
The statute was placed on the property 
in the immediate vicinity of the 
Museum, next to a statute of another 
independence activist and researcher, 
Wacław Sieroszewski – both men 
cooperated with each other conducting 
joint research in Hokkaido.
The unveiling of the statute and  the 
accompanying ceremony attended by 
such eminent guests provided a great 
opportunity to grant a  prestigious 
Award of the Municipal Museum in 
Żory handed out to persons with 
great contribution to the institution. 
The  2018 Muzeon was received by 
Teruo Matsumoto who assisted 
the Museum with the  preparation 

Satoru Takahashi, Chargés d'Affaires a.i., of the Embassy of Japan 
in Poland

The unveiling of the statute by the mayor of Żory and the Chargés 
d'Affaires a.i., of the Embassy of Japan in Poland

Danuta Onyszkiewicz – a great-granddaughter of Józef Piłsudski  
and Maki Sekine who designed the statute
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At the exhibition

At the exhibition

At the exhibition
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and  implementation of the project, especially in the establishment of connections in Hokkaido. 
The   Muzeon statuette was handed to the winner by the Museum director, Dr. Lucjan Buchalik 
and the chairman of the Museum Council, Andrzej Zabiegliński.
The lectures and museum activities held under the project pertained to the history of the involvement 
of Piłsudski brothers in  the  independence activities on the  one hand and  the  Ainu culture on 
the other. The issues presented to the participants of the meetings of all ages included independence 
movements after the end of January Uprising; Polish exiles to Siberia and  the Far East; Polish 
and Japanese relations; the Ainu as the aborigines in Hokkaido; present-day reception of the research 
conducted by Bronisław Piłsudski; the transformation of the  Ainu culture over years which was 
eventually predominated by Japanese culture.
Guests from Japan who participated in the meetings presented traditional Ainu costumes, instruments, 
dance moves and handicraft. During the visit in the Żory Town Hall and discussion with the Mayor, 
the guests of the Museum declared intention to establish cultural cooperation with the town which 
would include the  development of an educational programme based on the exchange of children 
and youth from Żory and Biratori.
From 18 to 20 October 2018, the 4th International Bronisław Piłsudski Conference „On the Centennial 
of His Death. Towards an Independent Homeland” was jointly organized with the Manggha Museum. 
Participants included scholars from Poland, Japan, Russia, and other parts of Europe, as well as eminent 
specialists in various fields, such as Kazuhiko Sawada, Koichi Inoue and Alfred F. Majewicz. Kazuyasu 
Kimura, a grandson of Bronisław Piłsudski who lives in Yokohama, was invited as a special guest. 
The conference was held in Cracow on the first two days. On 20 October, the conference participants 
moved on to the Municipal Museum of Żory to observe the project of educational exhibition. Particular 
focus was placed on the creation of the Ainu collection in Żory dating back to the mid-19th century until 
the modern times, as well as on the ways they are displayed.
The project was supported by Polish President Andrzej Duda as a part of the national celebration of 
the centenary of regained independence, the Embassy of Japan in Poland and the mayor of Żory Waldemar 
Socha. The project was jointly conducted by the Municipal Museum of Żory and the Mahggha Museum 
in Cracow. It was sponsored by the Katowice Special Economic Zone, Japan Foundation, and Military 
Property Agency of Poland.

The original Polish article was translated into English by PRO Tłumaczenia.

Photo. Joanna Cyganek.
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Acquisition
In preparation to the “Polish Way of Learning the World” exhibition, the Museum started to search for 
exhibits. Without a collection of its own, the Museum made efforts to lease exhibits from other Polish 
museums. With regard to the Ainu, the problem was that only the Ethnographic Museum in Cracow had 
two Ainu spoons from the Cecylia nee Gilewicz Collection. In such a case, the best option was to search 
for exhibits locally, at antique stores, in private collections and on online auctions. 
The acquisition of museum exhibits requires proper preparation. The work on the collection started 
with an analysis of the available literature. There was a stocktaking involving the identification of 
items used in the Ainu culture. A  number of publications proved priceless, namely the Ainu eth-
nographic monograph by John Batchelor [1901], a fictionalised story of Wacław Sieroszewski’s stay 
in Hokkaido [1957], exhibition catalogues [Kōeki 2013; n.a. 2011; n.a. 2012; n.a. 2015a; n.a. 2015b; 
n.a. 2016] and, above all, the work on 
material culture by Shigeru Kayano 
[2014]. This two-volume publication, 
which includes descriptions and tech-
nical drawings that allow a  skilled 
craftsman to manufacture almost 
any item used in the Ainu culture, is 
of particular importance to a  muse-
um worker.
Following a  literature review, an is-
sue surfaced: how should the term 
“Ainu item” be understood? Does it 
mean an item made by the Ainu or 
used by the Ainu1? It should be noted 
that the Ainu were engaged in large-
scale trade with the Japanese and 
have been subjected to Japanese in-
fluence since the 16th century. Many 
items (iron, lacquerware, cotton 
or silk items) they did not produce 
themselves and had to import. When 
classifying an item as belonging to 

1  The definition by Professor Jacek Łapott can be used, who considered original an item that “found (even if temporarily) its 
place in the culture” [2009: 122]. While he was referring to antiques trade in Africa, finding its own place and function in the cul-
ture of the given people seems essential and universal.

The Ainu Collection 
in the Municipal 
Museum in Żory

Buchalik Lucjan

Purchasing Ainu objects from a local craft cooperative shop 
in Biratori-Nibutani (June 2015)
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the Ainu collection, attention should be paid to its use (who and where used it) rather than to the 
place of its manufacture (who and where made it). If an imported, Japanese-made item was used by 
the Ainu and found its place in the Ainu culture, it can be included in the Ainu collection. Examples 
include the popular utensils (tuki, kapar-pe-tuki) made from lacquered wood. The Ainu craftsmen 
did not know how to make lacquerware. Therefore, there was demand for lacquerware imported 
from the Japanese. Those included sacred items such as prayer sticks (iku-pasuy). The Ainu pro-
duced elm-bark fibres and imported more exquisite fabrics (cotton, silk) from the Japanese. Ex-
pensive women’s necklaces (tama-sai) were imported from China (via Sakhalin). The purpose of 
an ethnographic collection is to illustrate the culture of the given people. The place of origin of the 
product is secondary, the most important factor is the existence of the item in the culture. That 
was the principle followed when preparing the Ainu collection at the Museum in Żory. The collection 
includes items made by Ainu and Japanese craftsmen for Ainu users.
Afterwards, the time came to verify the collected information in Ainu museums in Hokkaido. In June 
20152, the first research trip to Hokkaido took place. The purpose of the trip was to make queries at 
museums and, if possible, to obtain exhibits illustrating the Ainu culture. This resulted in a number of 
conversations with museum workers, visits at major exhibitions and their analysis with regard to the 
exhibits shown. This allowed us to determine a list of items necessary for the exhibition. The majority 
of the items shown at the exhibitions are no longer used in their culture, and, therefore, are no longer 
produced. In the light of the ongoing disappearance of the traditional Ainu culture, it was no surprise 
to learn that there would be a lot of problems with obtaining the items.
One chance to obtain the exhibits appeared during the short stay in Biratori-Nibutani, where many 
Ainu craftsmen work who make traditional items. The items are no longer used in everyday life, but 
are mostly made for the purposes of the tourist sector, and sometimes on order from museums such 
as the National Museum of Scotland in Edinburgh or the British Museum in London. Currently, there 

are few original, “antique” items in Hokkaido that 
illustrate the Ainu culture. As a result, at many ex-
hibitions in museums in Hokkaido, contemporary 
replicas made by museum workers are shown in-
stead of the originals, which are very often locat-
ed outside of Japan. In the context of contempo-
rary items purchased from craftsmen, a question 
arises what constitutes a  “genuine”, “authentic” 
and  “original” exhibit. The last term in particular 
has been of much interest to the current gener-
ation of museum workers [Nadolska-Styczyńska 
2001: 107–109]. 
During the first stay in Hokkaido, over 30 items 
were acquired, mostly contemporary handicraft. In 
the summer of 2015, two 19th century items were 
purchased from an antique store in Tokyo through 
a Polish woman with family ties in Japan. Thanks 
to the efforts of Masahiro Nomoto, Director of the 
Ainu Museum in Shiraoi, in the autumn of 2015, the 
museum provided a replica of the ruunpe man’s at-
tire. At the end of 2015, our Museum had 39 Ainu 

2  The Museum received great help from Mr Teruo Matsumoto (Warsaw) and Mr Tadayushi Kodama (Sapporo), Masahiro Nomo-
to, Director of the Shiraoi Ainu Museum, Kenji Morioka, Director of the Biratori-Nibutani Ainu Culture Museum, and the Biratori 
municipal authorities; without their logistical support, it would have been impossible to obtain the items.

Iku-pasuy at an antique shop, Patrick & Ondine 
Mestdagh, in Brussel (June 2016)
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items in its possession. This allowed us to fill a display case dedicated to Bronisław Piłsudski and the 
Ainu culture at our permanent exhibition “Polish Way of Learning the World”.
At the beginning of 2016, preparations began for the temporary exhibition “The World of the Ainu. 
From Bronisław Piłsudski to Shigeru Kayano”, which depicts the everyday life and culture of the Ainu 
in the process of change. The starting point is late 19th and early 20th century, when B. Piłsudski re-
searched the Ainu. The turning point in the Ainu history is the work of Shigeru Kayano, an Ainu social 
activist and politician. Thanks to his efforts, the Ainu have been recognised as an ethnic minority in 
Japan and their culture was appreciated. The museum items in our possession could not, however, 
fill the 100 square metres of allotted exhibition space. A search for items started in online auctions, 
antique stores, art galleries, etc.
In June 2016, during my visit at the Cultures. The World Arts Fair 2016 in Brussels, at the Patrick & On-
dine Mestdagh antique store, I noticed the distinctive Ainu iku-pasuy prayer sticks. The store owner 
told me that he owns a number of Ainu items that had been a part of the collection of the recently 
dead Joseph G. Gerena (1949–2012). Mr Gerena was a well-known art dealer who owned the Joseph 
G. Gerena Fine Art gallery in New York and from 1969 travelled around the world buying art and an-
tiques. His interests were broad and included Ainu items. His clients included world’s largest muse-
ums and well-known collectors. In 2016, nine 19th century items from the J. G. Gerena Collection were 
purchased from the antique store in Brussels. Some of the items were described in publications in 
trade journals [Geoffroy-Schneiter 2014].
As “antique” items were not available for purchase locally, the search went on in auctions and on-
line. In the middle of 2016, in one of the catalogues on the French Drouot website, two traditional 
Ainu attires appeared (a man’s attire from the Meiji era and a woman’s attire from the Taisho era). 
We consulted the museum workers from Shiraoi who expressed doubts as to the authenticity of the 
woman’s attire. The attempt to purchase the man’s attire was unsuccessful due to insufficient funds 
at the Museum’s disposal.
In summer 2017, several Ainu items were found for sale online. Two items from mid-20th century were 
purchased from two Japanese antique stores. At the same time, correspondence was underway with 
craftsmen from Biratori-Nibutani regarding the purchase of Ainu items. The email correspondence was 
made possible by the book by S. Kayano, which facilitated the exact identification of the desired item.
In September 2017, the second research trip to Hokkaido took place. One of its purposes was to 
acquire new exhibits – contemporary handicraft 
from local craftsmen in Biratori-Nibutani and 
older items from antique stores in Sapporo and 
Asahikawa. During the two-week stay in Hok-
kaido, a  dozen or so items were purchased in 
Biratori-Nibutani and ten (including three post-
card sets) at an antique store in Sapporo. Back 
in Poland, further items were ordered. In total, 
the trip to Hokkaido resulted in the acquisition 
of 32 items.
 In December 2017, four 19th century items from 
the collection of the above mentioned New York 
art dealer J. G. Gerena were purchased from an 
antique store in Brussels. A few purchases were 
made as late as early 2018 (apron, earrings).

Description of the collection 
At the start of the preparation of the exhibition 
scenario, the exhibition authors had nearly 100 
items at their disposal, including 7 items from the 

Ninkari at an antique shop in Biratori, Hokkaido (Ezo) 
in 2017
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late Edo period (mid-19th century), 28 from the Meiji period (19-20 c), 
8 from the Taishō period (beginning of the 20th century), 8 from the 
Shōwa period (a half of 20th century) and 58 from the Heisei peri-
od (beginning of the 21st century). The last predominant group con-
sisted mostly of replicas of traditional items from Ainu culture and 
examples of Ainu designs. After the last purchase in May 2018, the 
museum in Żory has a collection of over 120 Ainu-related exhibits.
Here, one could wonder about the value of replicas for museum col-
lections and whether replicas should be included in the inventory or 
just serve as a part of the exhibition’s interior decoration. All the Ainu 
items in the possession of our Museum, not only those made in the 
19th century, but also the contemporary ones, are museum items 
and form a part of the collection. That decision was made following 
the investigation of the practices of museum workers in Hokkaido. 
Museums in Hokkaido display replicas of old items as well as handi-
craft of contemporary craftsmen. It is particularly visible in the Bira-
tori-Nibutani Ainu Culture Museum, where the exhibition, in addition 
to “old” items shows the works of contemporary artist-craftsmen. 
The exhibition authors show the continuity of the Ainu culture since 
the 19th century tradition until the present. Dish trays are of partic-
ular interest to modern craftsmen. At the exhibition, visitors can see 
the “old originals” along with their modern application in handicraft 
(the Ainu Design), including souvenirs.
The exhibitions at museums in Hokkaido contain many replicas of 
old items. Almost all traditional lamps at the exhibitions (ratcako), 
which went out of use along with electrification (1946), are replicas. 
They were made at the time of preparation of the exhibitions, or many 
years after they went out of practical use. The exhibition authors had 
to use replicas, understood as faithful copies of existing items that 
were made by their former users. As mentioned in the previous paper 
(“Exhibit as a witness to cultural changes”), the replicas were made by 
the Ainu who remembered the production methods and uses of the 
items3. The replicas differ from the originals of the traditional items 
only in the fact that they have never been used and lack the signs of 
wear or patina. The museum exhibitions devoted to the  Ainu con-
tain replicas and contemporary handicraft. Certainly, old items, used 
in the traditional culture, enjoy greater interest from museum workers 
than contemporary replicas or the Ainu Design.
Western ethnographers use various classifications of the range of 
items used in traditional societies. The  simple classification is the 
old, schematic division of culture into material, spiritual and social 
culture. That division is highly imperfect, therefore modern ethnog-
raphers who research traditional cultures make their own classifica-
tions. In the case of the Ainu, the situation is unique. S. Kayano, who 
was an Ainu raised in the traditional culture, categorised items in his 

3  In this particular situation, the items are not made for tourist. Copies and even forgeries are commonplace in African art. 
A forgery means that the author of the work wants to benefit at the purchaser’s expense by misrepresentation. In the case of 
replicas of Ainu items, the situation is different, as they were made for exhibition purposes rather than for sale [Kayano 2014]. 
For individual purchasers, contemporary copies that do not pretend to be antiques are made by artisans.

A c-e-oske-saranip bag at an antique shop, 
Tanukijo-Kottou-Jidai-Mura, in Sapporo 

(September 2017)

Sintoko at an antique shop, Tanukijo-Kottou-
Jidai-Mura, in Sapporo (September 2017)
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books on traditional items. He 
started with a description of tools 
used to shape and produce items 
and to produce fabrics. From the 
traditional viewpoint, those are 
essential for living. Having tools 
and raw materials allows one to 
make items that provide protec-
tion against the elements and to 
make clothes, fires, build hous-
es, store goods. Only later did he 
discuss food production, in a very 
interesting order: hunting, fishing, 
gathering, farming4. Afterwards, 
he discussed food processing (pro-
cessing ingredients, cooking, brewing) and leisure (entertainment). Interestingly, the section on sacrifices 
is at the end. This does not mean that the sacred is of little importance since when describing various 
items, he often puts them in the sacred context. 
There are four groups of items in the collection of the Municipal Museum in Żory, three of which are 
related to the traditional culture (tools and obtaining raw materials, clothes, preparing and serving 
food), as well as modern Ainu Design goods, some of which are used as souvenirs. Other items of 
note include those related to farming, transportation, storage, entertainment and sacrifices. Three 
sets of postcards from early 20th century make a nice addition to the collection. A total of 122 items.

Tools and raw materials
Trees were the most important resource for the Ainu, as they provided wood as raw material for produc-
tion, tools and vessels, and fibres for the production of fabrics, ropes, etc. Accordingly, the first group of 
items in the Ainu collection includes woodworking tools (knives, chisels), fabric and mat making tools, 
examples of various types of mats and semi-finished products related to the production of elm-bark 
fibres. This group includes a total of 25 items.
A large group of items includes knives, which were used in the household, for hunting and as a tool. 
The tasiro knife is one of the few traditional tools that remains in use today. The tasiro was consid-
ered the most useful tool by the Ainu and was used by lumberjacks, hunters, for cutting meat and for 
defence against bears. Around mid-20th century, they were mostly replaced by the nata, a Japanese 
cleaver with a blunt nose. The Ainu collection of the Museum in Żory includes two such knives, one 
from mid-20th century, which was purchased from an antique store, and one from the 21st century, 
purchased from a middleman. The latter has a shortened blade, which is an interesting example of 
the long life of that tool. Its owner, as a result of the introduction of more stringent laws on the length 
of blades, had to have it shortened. Otherwise, he would have to surrender the knife. As he did not want 
to part with the valuable item, he had it shortened.
One of the characteristic element of the Ainu culture are fabrics made from bark of the at-ni tree (Ul-
mus lacinata Mayr). In order to get to the fibres, the tree had to be debarked, which could be done in 
any season except winter. If a suitable tree was discovered during a hunt, it was promptly debarked. In 
order to choose a suitable tree, one had to consider the knots, branches and bark texture. Trees with 
a diameter of less than 20 cm were not used for that purpose. When a suitable tree was found, a small 
piece of bark with a width of approximately 3 cm was cut and tested for stickiness, as too sticky bark did 
not yield good fibres suitable for production. If a tree with satisfactory bark was identified, it was cut 

4  Such an order can be explained by the traditional place of various forms of economy, from hunting and gathering to agriculture.

Purchasing a knife at an atelier of an artist in Biratori-Nibutani (September 2017)
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near the roots with the tasiro knife, the bark was held with both arms and pulled up. If done properly, 
the bark would come off easily. A tree was never fully debarked as it would then die. Only approximate-
ly one fourth of a tree’s circumference was debarked. Millet and tobacco was sacrificed on the tree root, 
with the prayer: “I have taken a piece of your clothing from you, god of this standing tree. Please regen-
erate your garment since you are a god. To show my gratitude for kindly giving me your clothing I give 
this offering to you” [Kayano 2014: 36]. Debarking was a sacred act. The Ainu believed that trees were 
divine, therefore clothes were a gift from gods. Debarking a tree was a very difficult and dangerous 
task that involved a risk of falling from the tree. In summer, the collected bark was steeped in a pond 
for approximately a week so that it would soften. If gathered in spring or fall, it was first dried and then 
stored until summer. Every day, starting from the third day, the bark was checked and when it could be 
dissected into layers, it was rinsed and dried. Later, the resulting fibres were curled into a ball and then 
torn into little threads. Afterwards, the little threads were joined into longer threads, which were finally 
curled into a ball [Kayano 2014: 35–37].

Attires and accessories
Another large group includes attires (jackets, vests), headwear, footwear and clothing accessories such 
as swords, women’s bags, jewellery. This group includes a total of 24 items. One notable item is a small 
basket for storing clothes, uncommon in antique stores.
One feature that distinguished the Ainu from the neighbouring peoples were their clothes, richly 
decorated with original motifs. They fascinated Japanese artists, who made engravings depicting 
the Ainu life [2015a]. Later, that fascination was shared by photographers, who depicted the Ainu 
in ceremonial clothes on numerous postcards. The Ainu attire was decorated with motifs and patterns 
strongly related to the nature and religious beliefs. Such clothes were made by women and embroi-
dery and appliqué designs were passed down from mother to daughter. The traditional Ainu attires 
started to disappear in late 19th century, along with the progressing Japanisation, and since the 1930s, 
they have not been in everyday use. A notable item in the collection is a woman’s dress from mid-20th 
century made from elm-bark fibre and factory-made fabric. It is one of the last examples of the prac-
tical use of the elm-bark fibre. Currently, traditional Ainu clothes are used mainly by folklore bands 
and are an intriguing tourist attraction. In early 20th century, W. Sieroszewski described the Ainu at-
tire as “a white, long kimono, embroidered with black, blue and red Aino designs. His feet were bare, 
his calves strong, clothed in torn and dirty trouser legs” [1957: 26].
Weapons were an important part of men’s attire. Those were worn mostly for show rather than 
battle: “generally there are no blades within, whether because have been disposed of, or because 
Japanese givers thought best not to supply the enemy real weapons, we do not know” [Starr 1904: 
26]. The sword in the collection of the Museum in Żory has a wooden blade, as has the sword pur-
chased by B. Piłsudski in 1906, which is in the collection of the Kunstkamera in St. Petersburg [Kōeki 
2013: 88].
During religious ceremonies, men wore ceremonial headgear, sometimes referred to as crowns in 
the literature (sapa-un-pe). That ceremonial headgear was worn by Ainu men during major ceremo-
nies such as the i-o-mante (“sending the bear away”). It was made from twisted spiral wood shav-
ings and capped with a wooden badge in the front (often featuring a bear figurine)5. The ends of 
unbraided shavings were tied at the back of the head so that the headband would fit the wearer. To 
some sapa-un-pe strips of dark blue and red fabric were attached, which were called santa-sarampe. 
W. Sieroszewski described those crowns as follows: “The badges in front glittered with amulets: 
bear claws, eagle’s beaks or fox and wolf heads and depictions of fish and turtles, carved in wood, 
bone or antler“ [1957: 51]. The sapa-un-pe was also put on the bear’s head during the i-o-mante 
ceremony in order to “loosen up” the spirit of the living animal and prevent its aggression. To wear 

5  In Nibutani. other designs of carvings in the front can be found, such a fox or eagle’s head.
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a sapa-un-pe was a distinction, the wearer could not defile the crown with his behaviour, could not 
get into quarrels or fights. It was also a sign of belonging to the Ainu people. During one of libations, 
B. Piłsudski and W. Sieroszewski were accepted into the local community. “Ekastepa rose and, hav-
ing taken the crown off his head, he put it on Bronisław’s head. Spańram did the same to me and, in 
a long speech, Ekastepa told us that we were their brothers, that we were accepted into the tribe” 
[Sieroszewski 1957: 64].

Preparing and serving food and drink
The third group of museum items involves preparing and serving food and drinks. Those include 
trays for preparing food (trays for grinding hard roe and cutting food) and bowls and trays for serving 
food. That group currently includes 31 items. The trays are particularly richly decorated. Those are 
items of high interest to collectors as far as Ainu items are concerned, and can often be found at an-
tique stores. Equally beautifully decorated are items for serving drinks and related ceremonial sticks 
iku-pasuy, tuki-pasuy6, which in the early 20th century literature were also called moustache lifters 
[Batchelor 1901: 136, Starr 1904: 64–65] or moustache forks [Sieroszewski 1957]7.
The iku-pasuy is a wooden, carved ceremonial stick, decorated with carved bear figurines, used for mak-
ing offerings of sake to the gods. The central section of the iku-pasuy is usually decorated with animal 
or floral designs. The prayer sticks often use a  fish-scale decorative pattern, with the scales always 
carved from the top to the bottom. The upper, pointed end of the iku-pasuy is called the “tongue”, 
through which the stick “communicates” directly with the divine realm and transmits Ainu supplica-
tions. As the finishing touch, the carver carved the family symbol (inaw-sirosi) in the centre of the back 
of the  iku-pasuy. The Ainu believed that that the designs at the ends of the iku-pasuy help the spir-
its in identifying the person who made the offering. If the iku-pasuy passes to another family, a new 
symbol might be carved below or above the old one. There were many strict rules to be observed when 
making an iku-pasuy. The raw material was a branch of the tope-ni (Acer mono) or kasup-ni (Euonymus 
sieboldianus Blume) tree, the wood had to come from a “healthy” part of the tree, without any knots 
or cracks. During carving, the wood had to be held in a proper manner so that the root end was held 
in the right hand and the other end was always pointing above. The item was believed to be a connector 
between the divine and human realms. The Ainu considered the human language to be imperfect so they 
entrusted the iku-pasuy with the important task of the proper transmission of prayers and supplications 
to the land of the gods. The item was believed to be alive and to have its own spirit. During the ceremony, 
the “tongue” of the iku-pasuy was dipped in a cup of sake and then the fire and other venerated objects 
were sprinkled as the words of the prayer or address were recited. During prayer, the cup had to be held 
in the left hand and the prayer stick in the right hand. During the prayer ceremony, the iku-pasuy could 
be also used to discipline the participants. If any, usually young, man started behaving obnoxiously as 
a result of having drunk too much sake, the elder could smack him in the head with the iku-pasuy to calm 
him down. The struck man could not react violently or angrily as that would be considered an insult.
As noted above, in a number of books on the Ainu culture, the item was usually depicted as a tool used 
to lift the moustache during ceremonial drinking of sake or to protect the cup from a fall from the tall 
oyusape saucer. That aspect of the application of the iku-pasuy was noted by W. Sieroszewski, who 
in 1903, together with B. Piłsudski visited Ainu villages in Hokkaido. “Therefore, a splendid, ancient, 
black lacquerware bowl was taken out again from the big treasure chest standing near the northern wall, 
placed at the eastern end of the fireplace and filled with vodka, In front of the bowl, five black, lacquerware 

6  Two terms are used to describe the prayer sticks, the more general iku-pasuy or tuki-pasuy, which refers to the stick placed 
on the cup (tuki).
7  “The ceremonial moustache-lifters are peculiarly made, and are used only for drinking. The raison d’etre seems to be twofold. 
Men invariable use it when paying worship and at the end offer drops of the drink to the gods to which they pray. Secondly, 
they are used to keep the moustache out of the cup when drinking. It is considered inappropriate and rude is somebody’s mous-
tache falls into the wine cup when drinking. It is an offence for the people and gods present” [Batchelor 1901: 136].
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cups with reddish-golden inside were placed. On each cup, the “moustache lifter” (iku-pa-sin) was placed, 
a tiny wooden sword, beautifully carved and painted” [1957: 48]. Initially, the Polish researchers had some 
trouble using the iku-pasuy. “We could not do the one thing, that is to lift ceremonially our moustaches 
with the “moustache lifters”, which was magnanimously forgiven.” Later, they became proficient in that 
task: “Several more “venerable” ones gave their speeches ... After each speech, we shouted: paresekoro 
or chotara! (Long live! Hurrah!) and we drank, lifting ceremonially our moustaches with the “moustache 
lifters”. We have learned how to perform that ceremony!” [Sieroszewski 1957: 51, 63].

Ainu Design
The fourth group is very different from the others, as it is an example of modern Ainu artisanship, most 
commonly used in the tourism industry. It includes various figurines, embroidered fabrics and trinkets 
made from traditional materials, with wooden products and elm-bark fabrics enjoying the greatest pop-
ularity. The group numbers fifteen items. In order to popularise the Ainu culture in the contemporary Jap-
anese society and worldwide, a group of renown artisans connected to the Ainu Association of Hokkaido 
created the Ainu Design8 style. The Association watches over the continuity of the tradition, issues an 
annual catalogue that presents the artisan work and grants the right to use the Ainu Design brand. The 
Association strives to ensure that the handicraft brings joy to the artisan and customer alike and that the 
customers understand the importance, meaning and authenticity of the products. The style is based on 
the traditional Ainu designs and themes (T-shirts, shirts, bags, handbags, wallets, trays, saucers, table-
cloths, etc.). The Ainu Design products are beautifully made items that invoke the Ainu culture through 
the choice of materials and decorative patterns. The items, made from various materials such as wood, 
fabric and, in particular, embroidery, are shown at exhibitions in museums and modern art galleries, there-
fore contributing to the popularisation of the Ainu culture [n.a. 2012; n.a. 2015a; n.a. 2015b; n.a. 2016].
The Ainu Design, which is the modern form of the traditional Ainu culture and, at the same time, souvenir 
art, has contributed to the continuation of some of the traditional techniques. Currently, nobody wears 
elm-bark clothes in everyday life anymore. Nevertheless, fabrics made from the at-ni tree fibres are pro-
duced, even in new, non-traditional colours, based on plant pigments. Those are used for the production 
of various items (women’s bags, jewellery, clothes, carvings, etc.), readily bought by tourists. Not all items 
contemporarily made in the Ainu Design style are intended for sale. Kiyotoshi Tae, a carver from Kutcharo 
kotan (presented in the Ainu Design 2017 catalogue) still works with traditional knives, even though most 
carvers use chisels nowadays. His handicraft can be classified as either sacred or secular, with the latter 
being more numerous and intended for sale9. The former are intended only for traditional religious cer-
emonies, which are performed by just a handful of people these days. In order for an item to be eligible 
for use in a religious ceremony, it must be made in an appropriate manner, i.e. with the use of traditional 
tools and procedures. “Kiyotoshi says that every aspect of the ritual, including the tools used, the words 
uttered and the dances performed, is dedicated to kamuy” [n.a. 2017: 11].
When preparing the museum collection, we could not stick only to traditional items. As the Ainu have 
a living culture, contemporary items should also be shown. Those mainly represent new trends in art10. 
The Ainu culture is alive and changing, so, in addition to “old” items, contemporary products (Ainu Design) 
should be shown. Ingo Hessel, when presenting the art of the Inuit from Canada, in addition to examples 
of the traditional art, also shows its modern aspects, exhibited in renown art galleries and museums 

8  The participating artists continue the art of their grandfathers and great-grandfathers. One example is Tohru Kaizawa, who 
has in his workshop photographs of his grandfather, an early 20th centurt carver, whose art he directly references. Ainu Design 
artists also include some Japanese fascinated by the culture of that Hokkaido people.
9  The practical application of that classification can be seen in Biratori-Nibutani, where the store that offers the works of 
local artists, in addition to items for sale, also displays (in a separated space) a large number of kapar-pe-tuki that are not 
intended for sale.
10  In late 20th century, a group of Ainu artists appeared that identify with the Western art. They come from the Ainu background 
but their works transcend their original culture. One example is Bikky Sunazawa, who meshes the Japanese and Ainu worlds in 
his works and therefore should not be included in the exclusive category of Ainu artists [Dubreuil 1999: 341–351].
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[1998]. The study of Inuit art dedicates much 
space to the process of change and new trends. 
The contemporary Inuit art is based on their 
tradition and still uses the old materials such 
as bones and stone, with mammoth tusks re-
placed by caribou antlers”. “Artists use the hu-
man or animal body as their starting point and 
relate them directly to the physical or spiritual 
world rather than to abstract political or philo-
sophical ideas.” [Hessel 1998: 71]. Inuit artists, 
if they speak English, generally call themselves 
"carvers", but the younger generation prefer to 
be called “artists”. The term “art” was not known 
in the tradition, as terms “carve”, “make a likeness” were usually used11. The Inuit, similarly to the Ainu, 
readily use imported tools: the former, the chisel of European origin, the latter, Japanese-made chisels 
[Hessel 1998: 74–75]. When analysing Inuit art, I. Hessel notes that as long as the imaginings of the past 
are still attractive to Inuit artists and the outside market, the art will change very slowly. For some, the 
Inuit culture will appear obsolete and not very attractive while for others, the tradition will still be power-
ful. As a rule, younger artists pay less attention to the tradition as for some the tradition is a blessing and 
for others, a burden. The first contemporary Inuit artists that participated in the establishment of a new 
form of art had to make a choice that determined the development of their art. The new generation also 
must make a choice whether to follow the tradition or embrace innovation, whether to make new ideas or 
recreate [1998: 189]. While the above concerns the Inuit, it is also a very accurate characterisation of the 
Ainu Design, which involves the use of traditional materials and ideas in new contexts.
At the Museum in Żory, the exhibits in the Ainu Design style complement the 19th-century item in the Ainu 
collection. On one hand, they show the continuation of some elements of the traditional culture and on 
the other hand, they illustrate the change in progress. The Ainu Design, similarly to the contemporary Inu-
it art, is a visual record of the contemporary life. A good example of the modern use of traditional patterns 
in the Ainu Design style are the popular, small trays used as cup saucers. Those evoke the traditional ita 
trays, decorated with traditional Ainu patterns, but their size matches that of contemporary cups. They 
can be purchased at souvenir stores, artist workshops or online. They are readily bought by tourists as 
a souvenir of their stay with the Ainu.
The Ainu collection in the Municipal Museum in Żory was established in a different manner than the exist-
ing African collection. The latter are overwhelmingly a result of the many years of ethnographic research 
in West Africa. The Ainu collection was established in a reverse order, as the idea to organise an exhibi-
tion came first (The Polish Way of Learning the World), which gave rise to the need to obtain exhibits. As 
items were being obtained, research interest in the Ainu appeared. Of particular interest is the process of 
ongoing changes to the Ainu culture over the last 150 years. Starting from late 19th century, the Meiji era, 
to the renaissance of the Ainu culture resulting from the efforts of S. Kayano in late 20th century to early 
21st century, which can be called the Ainu Design era of the Ainu culture. The process of change, which can 
be seen through the looking glass of traditional items, is a part of the process of absorption of the Ainu 
culture by the dominant Japanese culture. The collection in Żory is a museum record of one of the more 
interesting indigenous cultures in that part of the world.

The original Polish article was translated into English by PRO Tłumaczenia.

11 The culture of many peoples have no term for “art”, in particular in the case of “first”, indigenous peoples.

A decorated casing for a tissue box with traditional Ainu motif, as 
an example of an Ainu design product (September 2017)
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W życiu codziennym Ajnów najważniejszym narzędziem były noże. Najdawniejsze ślady ich posiadania 
pochodzą z XIII wieku, czego dowodzą badania archeologiczne i źródła pisane. Wyróżniamy dwa zasad-
nicze typy noży ajnuskich: makiri i tasiro. Pierwszy typ uważany jest za starszy, Ajnowie prawdopodobnie 
wykonywali je własnoręcznie, przekuwając gwoździe i złom. Później zaczęli wykorzystywać noże przywo-
żone z Japonii. W zależności od kształtu i miejsca produkcji rozróżniamy makiri: hokkaidzkie, sachalińskie 
i kurylskie. Hokkaidzkie charakteryzują się niewielkim wygięciem klingi i jednostronym zaostrzoniem, ich 
ostrza mierzą więcej niż 10 centymetrów. Pochwy makiri wykonywane były najczęściej z drewna, ale też 
z jeleniego rogu, kości, kory brzozy, skór zwierzęcych i rybiej – jesiotra sachalińskiego.
Makiri to określenie standardowego noża, z obosiecznym delikatnie zakrzywionym ostrzem, używanego 
zazwyczaj podczas wypraw w góry. Pochwa noża makiri wygląda niemal tak samo, jak pochwa noża ta-
siro, i podobnie jak tamta jest bogato zdobiona. Tak jak tasiro, makiri było cennym narzędziem stosowa-
nym do obróbki drewna, skórowania zwierząt, ale też w kuchni. Istnieje wiele odmian makiri w zależności 
od kształtu i przeznaczenia. Mężczyźni ajnuscy nosili je przy pasie po prawej stronie, zaś tasiro – po lewej 
stronie [Соколов 2014: 399; Sasaki 1995: 68; Muraki 2004: 71; Tobu 1995: 150; Kayano 2014: 25-26].

アイヌの日常生活で最も重要だったのが刀である。考古学的調査および文献によると、アイヌの刀は
13世紀頃から使用されていたようだ。その代表として、マキリおよびタシロという2種類の刀がある。
マキリの方がより古く、アイヌは釘や鉄くずを手で叩いてその刃を作っていたというが、その後は日
本から持ち込まれた刀が使われるようになった。マキリは、その製作地（北海道、サハリン、千島列島）
および形状により、いくつかのタイプに分類される。北海道の刀は、わずかに反った片刃が特徴で、
刃渡りは10cm以上である。鞘は、木（最も多い）、鹿の角、骨、白樺の樹皮、動物や魚（サハリンチョウ
ザメ）の皮で作られた。
マキリは、わずかに反りのある両刃を持った、一般的な刀を指す言葉である。また、山仕事の際に使
われることが多かった。鞘の構造はタシロと同様、豪華な装飾が施されている。タシロと同じく、マキ
リは木材加工、動物の皮を剥ぐ際、また料理にも用いる貴重な道具であった。マキリには、形状や用
途の違いにより、様々な種類がある。アイヌの男性は、マキリを右、タシロを左の腰に差していたとい
う[Соколов 2014: 399; Sasaki 1995: 68;Muraki 2004: 71; Tobu 1995: 150; Kayano 2014: 
25-26]。

Knives were the most important tools in the Ainu people’s everyday life. The earliest traces of the pos-
session of knives by the Ainu people come from the thirteenth century, as evidenced by archaeological 
research and written sources. We can distinguish two basic types of Ainu knives: makiri and tasiro. 
The first type is considered to be older, probably handmade by the Ainu people themselves by forging 
nails or scrap metal into knives. Later, they started using knives imported from Japan. Among the ma-
kiri knives, we can distinguish several types, classifying them according to the place of production 
and shape: Hokkaido, Sakhalin and Kuril knives. Hokkaido knives were characterised by a slight bending 
of the knife blades with one-sided sharpening, the blades having the length of over 10 cm. Sheaths were 
made of wood (mostly), deer horn, bones, birch bark, animal and fish skin (Sakhalin sturgeon).
Makiri is a general term for a standard knife, with a double-edge, slightly curved blade, usually used on 
mountain trips. The sheath of the makiri knife is designed almost in the same manner as the sheath 
of the tasiro knife, and also as richly decorated. Like the tasiro knife, makiri is a valuable tool used for 
woodworking, skinning animals but also as a kitchen tool. There are many types of makiri depending 
on the shape and purpose. The Ainu men wore the makiri knife clipped to waist band on the right, while 
the tasiro knife was clipped on the left side [Соколов 2014: 399; Sasaki 1995: 68; Muraki 2004: 71;  
Tobu 1995: 150; Kayano 2014: 25-26].

Noże | 刀 | Knifes – MAKIRI
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Nóż | 刀 | Knife – MAKIRI

刀の形状および何よりも装飾により、北海道のものであることがわかる。アイヌが日本へ
移住させられた際、つまり20世紀中頃サハリンから持ち込まれた。サハリンの刀は5cm
以上の反り刃もしくは18cmから30cmの直刃であった[Соколов 2014: 402]。

Odmienny kształt przezentowanego noża, a przede wszystkim zdobiące rękojeść i pochwę 
ornamenty świadczą, że nie pochodzi on z Hokkaido. Prawdopodobnie został on przywie-
ziony tu przez Ajnów z Sachalinu w połowie XX wieku, kiedy wysiedlano ich do Japonii. Noże 
sachalińskie miały zwykle wykrzywione klingi długości od 5 centymetrów. Ostrza ich wersji 
z prostymi klingami mierzyły od 18 do 30 centymetrów długości [Соколов 2014: 402].

The different shape of the exhibited knife and most of all the ornaments prove that it 
does not come from the Hokkaido island. It was probably brought by the Ainu people from 
Sakhalin in the middle of the 20th century, when they were deported to Japan. The Sakhalin 
knives had either curved, 5cm-long blades or straight blades from 18 cm to 30 cm in length 
[Соколов 2014: 402].
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木製の刃が入った刀はコレクションの中でも異質である。祭礼に用いる刀には木製の刃
が入っていたが、そういった刀は希少である。同様の民具は1970年頃から収集されたド
イツのコレクションにも見られる。それも同様に儀式に用いられたようであるが、そのこ
とは伝統的な材料で作られた円形の木片が示している。これには象徴的な意味があっ
たようだ。木製の刃については、金属製の刃が失われたためその代わりとして入れられ
た可能性も否定できない[Kōeki 2013; b.a. 2011]。

Nóż z drewnianym ostrzem jest w kolekcji żorskiej wyjątkowym obiektem. Znacznie część-
iej bowiem w kolekcjach muzealnych natrafić można bowiem na z drewnianymi ostrzami 
miecze. Podobny obiekt pochodzy z  lat 70. XX wieku znajduje się w kolekcji niemieckiej. 
Prawdopodobnie wykorzystywano go w trakcie ceremonii religijnych, o czym świadczyć 
może zawieszony na sznurku, wykonany z tradycyjnego surowca – krążek z drewna o zna-
czeniu symbolicznym. Nie można wykluczyć, że drewniane ostrze zastąpiło zniszczone 
ostrze stalowe [Kōeki 2013; b.a. 2011].

The knife with a wooden blade is a unique object in the collection. Ceremonial swords with 
a wooden blade were commonly used. A knife with a wooden, decorated blade is a rarity. 
A similar object from the 1970s can be found in the German collection. It was probably also 
used for ceremonial purposes. This could be confirmed by placing a symbolic wooden disc 
(made of a traditional raw material) on a string. It cannot be ruled out that the wooden 
blade replaced the steel one due to its destruction [Kōeki 2013; no author 2011].
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Ostrze noża tasiro miało zazwyczaj długość około 30 centymetrów, ale istnieje również 
dłuższa wersja tego noża zwana emus-tasiro, którego ostrze osiągało długość 40 centyme-
trów. Rękojeść tasiro musiała być wykonana z twardego drewna, pochwa zaś niekoniecz-
nie. Dno pochwy przebijano lub wiercono w nim małą dziurkę, co zapobiegało zawilgoceniu 
i pojawianiu się rdzy, a także gromadzeniu się kurzu. Zdobienia rzeźbił właściciel noża we-
dług własnego uznania, stąd ich duża różnorodność. Ajnowie uważali tasiro za najbardziej 
użyteczne narzędzie, służące im do obcinania gałęzi, rąbania drewna, porcjowania mięsa 
na polowaniach. Stosowany był również w  celach obronnych, np. przed niedźwiedziami. 
Początkowo nazwa ta odnosiła się do noży używanych przez drwali. Pierwotnie tasiro nie 
występowały na Sachalinie, zostały tam przywiezione z  Hokkaido [Kayano 2014: 23-24; 
Mimura 2001: 155; Nishizuru 1942: 60].

The tasiro knife blade usually has a length of about 30 cm but there is also a longer 
version of this knife called emus-tasiro whose blade can reach 40 cm. The tasiro knife 
handle had to be made of hardwood, and the sheath was made of a softer one. At the 
bottom of the knife sheath, a small hole was made to prevent the appearance of rust 
from moisture and dust deposition. The patterns were carved by the owner of the knife 
at his own discretion, hence the variety of decorations. In the Ainu tradition, tasiro was 
considered the most useful tool, it was used to cut branches, chop wood, and to cut raw 
meat during hunting. Tasiro was also used for defensive purposes, e.g. against bears 
in the mountains. Initially, this name referred to knives used by lumberjacks. Originally 
tasiro knives did not occur in Sakhalin, they were brought there from Hokkaido [Kayano 
2014: 23-24; Mimura 2001: 155; Nishizuru 1942: 60].

たいていタシロの刃は30cm程度だったが、中にはエムス・タシロと呼ばれる40cmに達
する刃渡りを持つものもある。タシロの柄は硬い木材で作らなければならないが、鞘は
比較的柔らかい木材が用いられた。鞘の最深部には小さな穴があるが、これは湿気やほ
こりの蓄積による錆を防ぐためのものである。模様は持ち主の意思で彫られたため、様
々である。アイヌの伝統においてタシロは、最も役に立つ道具であるとされ、枝切り、薪割
り用の鉈として、狩りの際の刀や包丁として用いられた。タシロはまた、山などで熊に遭
遇した際の護身用武器としても用いられた。タシロという用語は、もともと木こりが用い
る刀を指していたようである。また、当初サハリンにタシロは存在せず、のちに北海道か
ら持ち込まれた[Kayano 2014: 23-24; Mimura 2001: 155; Nishizuru 1942: 60]。

Noże | 刀 | Knifes – TASIRO
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Skrzynka pon-suop służyła do przechowywania narzędzi: noży makiri, rylców i-kisa-kani, 
wierteł i dłut. Przechowywana była najczęściej blisko paleniska. Mógła służyć również za 
podgłówek. Skrzynek tych nie wytwarzano masowo. Prezentowany obiekt skonstruował 
właściciel z myślą o przedmiocie jako dziele sztuki. Takie deseczki, jak i deski w ogóle sta-
nowiły u Ajnów rzadkość, dlatego do wyrobu różnych przedmiotów często wykorzystywali 
oni materiał z rozbitych statków. Przednia część skrzynki zdobiona jest bogatym wzorem. 
Na tego typu obiektach, elementy ajnuskiej ornamentyki często mieszały się z motywa-
mi  japońskimi. Istniały dwa rodzaje skrzynek: z wiekiem otwieranym od góry, i z wysu-
wanym pojemnikiem jak w pudełku na zapałki. W pierwszym z nich, ozdobiono ścianki 
na zewnętrznych biegunach pudełka. [Kayano 2014: 32-33, 120; Соколов 2014: 614]. 

The pon-suop box was used to store tools: makiri knives, i-kisa-kani burins, drills, chisels. 
The pon-suop box was stored mostly near the hearth and could also be used as a bolster for 
rest. They were not mass-produced; it was a customised construction made by the owner 
as a work of art. Wooden boards were rare among the Ainu and that is why they often used 
material from broken ships as well as pine wood and the wood from other tree species. 
The front part of the box was decorated with a rich ornament. On this type of objects, ele-
ments of the Ainu ornamentation were often mixed with Japanese motifs. There were two 
types of boxes with a lid opening from the top and a construction with a drawer resembling 
a matchbox. In the former case, the outer edges were decorated [Kayano 2014: 32-33, 120; 
Соколов 2014: 614].

ポン・スオプは、マキリ、錐（イキサカニ）、のみなどの道具の保管に用いられた。炉の近
くに保管されることが多かった。体を休める際の枕になることもあった。大量には作られ
ず、持ち主が個人的に作品として制作するものだった。アイヌの生活で板は貴重だった
ため、破損した船、松などの樹木から素材が採られた。箱の前面は豊かな装飾が施され
ている。このタイプのアイヌ民具の装飾には、たいてい日本のモチーフが混ざっている。
時代により、上から蓋を閉じる箱と、マッチ箱のように蓋がスライドするタイプがある。前
者では上側に装飾が施された[Kayano 2014: 32-33, 120; Соколов 2014: 614]。

Skrzynki | 道具箱 | Box – PON-SUWOP
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Dłuta rozpowszechniły się u  Ajnów w  połowie XX wieku, dlatego nazwa jest pochodzenia 
japońskiego. Wcześniej do rzeźbienia w drewnie wykorzystywali oni głównie noże makiri lub 
rewk-makiri z zagiętym ostrzem. S. Kayano wspomina, że swoją pierwszą tacę wykonał za 
pomocą makiri, w  1953 roku. Później zaczął używać standardowego dłuta o zaokrąglonym 
ostrzu, były one kupowane w sklepie. Prezentowane dłuta produkcji fabrycznej, wykorzysty-
wane były przez rzeźbiarza aż do 2015 roku. [2014: 28-29].

Chisels were introduced from Japan among the Ainu in the mid-twentieth century. Their 
names have been borrowed from the Japanese original. Earlier, the makiri or rewk-maki-
ri knives were used for wood carving (a small curved knife). S. Kayano reminisces about 
the first tray he made with the makiri knife in 1953. He later started using a standard chisel 
with a rounded blade, bought in a store. The presented chisels are factory-made and were 
used by the sculptor until 2015. [2014: 28-29].

のみが日本からアイヌに広まったのは20世紀中頃のことである。その名称も日本語を借
用している。それ以前に木を彫る際には、マキリやレウク・マキリ（小刀）が用いられてい
た。萱野茂は、1953年に最初の盆をした際はマキリを用いたという。その後は、丸刃のつ
いたのみを店で購入し使うようになった。紹介しているのみは、工場で作られたものであ
り、2015年まで使用されていたものである[2014: 28-29]。

Dłuta | のみ | Chisels - NOMI 
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Włókna do produkcji strojów uzyskiwano z kory drzewa at-ni (Ulmus lacinata Mayr) – od-
miany wiązu. Aby uzyskać włókno należało najpierw zedrzeć z pnia wiązu trzycentymetro-
wy pasek kory, który następnie, by zmiękł, moczono w stawie przez około tydzień. Nama-
czaną korę sprawdzano codziennie, czy aby już się nie rozwarstwiła, co następowało zwykle 
po trzech dniach. Następnie płukano ją i suszono. Powstałe w ten sposób włókna zwijano 
w kłębki, a następnie darto na nitki, które powiązane w długie nici formowano w kulki.
Tkaniny z  włókien at-ni wykorzystywane są współcześnie do wyrobu damskich torebek, 
ozdób, strojów, rzeźb, etc. w stylu „Ainu Design” oraz w przemyśle pamiątkarskim [Kayano 
2014: 32-37].
W zbiorach Muzeum znajduje się jeszcze jeden komplet półproduktów (MŻo/Az/292/a-f).

Fibres for the manufacture of costumes were made of the bark of the at-ni tree (Ulmus lac-
iniata) – a variety of elm. To obtain a fibre, the bark should be first removed from the tree, 
before being soaked in the pond for about a week to soften. Every day, counting from the 
third day, the bark was checked, when it splits, it was rinsed and dried. Later – the fibres 
created in this way – were wound into a ball and then separated into floss strands. Later, 
the floss strands were joined together until they formed long threads, and the last stage 
of the production of the bark thread was to wind them into a ball.
Nowadays, fabrics made from at-ni fibres are used for the production of objects from 
the  ‘Ainu Design’ line (women’s handbags, decorations, costumes, sculptures, etc.)
and in the souvenir industry [Kayano 2014: 32-37].
The museum keeps another set of semi-product (MŻo/Az/292/a-f).

アッニ（Ulmus lacinata Mayr、ニレの一種）の樹皮から取れる繊維は衣服に用いられ
た。繊維を得るには、まず3cm幅に樹皮を切り分ける。その後、約1ヶ月池の水につけて柔
らかくする。3日目から樹皮の状態は毎日確認され、層に分離したら取り出して乾燥させ
る。その後、できあがった繊維は一旦まとめて、糸に割く。糸は長くなるまでより合わせら
れる。最終段階として糸玉にまとめる。
現代のアッニはアイヌデザインの製品（女性用のバッグ、飾り、衣服、彫刻など）や、土産
物に用いられている[Kayano 2014: 32-37]。
博物館には、半製品がもう一式所蔵されている(MŻo/Az/292/a-f)。

Półprodukty do wytwarzania włókna z wiązu |
 ニレの樹皮（繊維になる以前） | 
Semi-products to manufacture elm fibers 
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針や糸がそれほど一般的でなかった時代、糸巻きは使用する必要がなかった。鉄製の針
と糸が比較的手に入りやすくなってきた頃（19世紀末）、アイヌはヌトサイェプやケムヌイ
トサイェプと呼ばれる糸巻きを使用するようになった。特別な針（ケムオプ）を用いた装飾
が施されているが、この技術を完成させたのは20世紀の貝澤ぜんたろうである。モチー
フは職人のオリジナリティを表すため、非常に重要であった。この美的感覚は制作時の
材料に刺激を受けたものである。北海道の糸巻きは正方形で、豊かな装飾が施されてお
り、サハリンでは長方形である。
現在でもこのような糸巻きは作られている。特にアイヌデザインの製品の一部として、土
産物店などでも目にする[Kayano 2014: 48; Соколов 2014: 386-387]。
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W czasach, w których żelazne igły kem i nici nuyto były stosunkowo rzadkie, nie było po-
trzeby używania szpulek. Gdy stały się bardziej dostępne (koniec XIX wieku) Ajnowie zaczęli 
wyrabiać szpule zwane nuto-saye-p lub kem-nuyto-saye, zdobione wzorami rzeźbionymi 
za pomocą specjalnych igieł kem-o-p – sztuke tę do perfekcji doprowadzono w połowie 
XX  wieku, jednym z jej mistrzów był Zentaro Kaizawa. Motywy dekoracyjne były bardzo 
istotne, gdyż wyrażały indywidualność twórcy i stanowiły jego markę. Na Hokkaido szpule 
były kwadratowe bogato zdobione, na Sachalinie – prostokątne.
Współcześnie szpulki tego typu wyrabiane są przede wszystkim na potrzeby przemysłu 
turystycznego – stanowią popularną pamiątkę w stylu Ainu Design [Kayano 2014: 48; Со-
колов 2014: 386-387].

At times when needles kem and threads nuyto were relatively rare, there was no need to 
use spools. When iron needles and threads became more accessible (the end of the nine-
teenth century), the Ainu started to create spools called nuto-saye-p or kem-nuyto-saye. 
Decorated with carved patterns with the use of special needles kem-o-p, perfected in the 
mid-twentieth century thanks to the skills of Kaizawa Zentaro. Decorative motifs were very 
important, as they expressed the individual creativity of their author. This touch of aesthet-
ics was inspired by natural materials and stimuli at the time of their creation. In Hokkaido, 
the spools were square, richly decorated, while in Sakhalin, they were rectangular.
Nowadays, the spools of this type still find their basic application. First of all, they are used 
in the souvenir industry, and became an important part of the Ainu Design [Kayano 2014: 
48; Соколов 2014: 386-387].

Szpulka na nici | 糸巻き | Thread spool – KEM-NUYTO-SAYE-P
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Pojemniki na igły cispo, podobnie jak szpule, pojawiły się w gospodarstwach domowych 
Ajnów stosunkowo niedawno. Igły były bardzo cenne. S. Kayano zauważa, że stroje szyto 
bardzo długo, m.in. ze względu na brak igieł. Kobiety pożyczały je sobie, należało je chro-
nić. Temu celowi służyły małe drewniane, bambusowe i kościane, zamykane tubki na igły. 
Przez środek cispo przeciągany był szmaciany pasek, na końcu którego mocowano starą 
miedzianą japońską monetę. Tubka była rzeźbiona, a szmaciany pasek ozdobnie wyszywa-
ny. Pojemnik można było nosić na szyi jako wisiorek.
Współcześnie cispo stało się ciekawą pamiątką, chętnie kupowaną przez turystów, istot-
nym elementem Ainu Design [Соколов 2014: 386-389; Kayano 2014: 46-47].

The cispo needle box – similarly to spools – appeared relatively recently in the Ainu culture. 
In traditional culture, the needle was very valuable. S. Kayano notes that it took a long time 
to saw costumes due to, among others, the lack of needles, so women lend each other 
needles. The needles were valuable, so they had to be protected. For this purpose, small, 
needle-shaped covers were made of wood, bamboo or bone, shaped like a tube with a clo-
sure. In the middle of the cispo box, there was a rag belt inserted into a wooden (or bone) 
tube, ending with an old Japanese copper coin. The tube was carved and a rag belt adorned 
with decorative embroidery. The needle box could be worn around the neck as a decoration.
Nowadays cispo has become an interesting souvenir eagerly bought by tourists, an important 
element of the Ainu Design [Соколов 2014: 386-389; Kayano 2014: 46-47].

チスポは糸巻きと同様に、比較的最近になってアイヌ文化に現れてきた。伝統的には、針
はとても貴重なものだった。萱野茂は、衣服製作には非常に時間がかかったがそれは主
に針が足りず、女たちが交替で使っていたからだと述べている。貴重な針は大切に保管
しなければならない。そのため木、竹や骨から、筒に蓋がついた形の針用の入れ物が生
まれた。チスポには木（もしくは骨）の中に布切れが入れ込まれてあり、その端には古い
真鍮製の硬貨がついている。筒には装飾が施され、布が縫い付けられている。チスポは
首飾りとしてかけることもできた。
今日これらの針入れはお土産として喜ばれており、アイヌデザインの一端をになっている
[Соколов 2014: 386-389; Kayano 2014: 46-47]。

Pojemniki na igły | 針入れ | Needlecases – CISPO
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Attus kar-pe był warsztatem tkackim używanym do produkcji materiału z włókien kory drzewa at-ni 
(Ulmus lacinata Mayr) – odmiany wiązu. Obsługiwany był przez siedząca przed nim osobę, najczęściej 
kobietę. Nici osnowy przymocowywano do wbitego w ziemię kołka na jednym jego końcu, a belkę przed-
nią, znajdującą się na drugim końcu warsztatu, przywiązywała sobie tkaczka przy pomocy specjalnego 
pasa obejmującego talię i-sitomusi-p. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pochylając się i prostując, łatwiej jej 
było kontrolować napięcie włókien. Odległość pomiędzy kołkiem a tkaczką wynosiła nawet 10 metrów. 
Czółenko ahun-ka-nit z wątkiem przerzucano pomiędzy końce osnowy, każdemu takiemu przerzuceniu 
towarzyszyło następujące po nim uderzanie łopatką pera, którego siła decydowała o zwięzłości tkaniny. 
Na napięte nici rozpryskiwano wodę, by były wilgotne i miękkie [Kayano 2014: 49-51].

Attus kar-pe was a weaving loom used to produce clothes from the bark of the at-ni tree (Ulmus 
lacinata Mayr). The weaving loom was operated in a sitting position. The warp threads were at-
tached to one end and the front beam to the other. The whole device was attached with a belt to 
the waist of a weaving person, usually a woman who controlled the warp tension. The weaving loom 
consists of seven basic parts: wosa (heddle), kamakap (cylindrical yarn separator), peka-un-ni (rod), 
pera (shovel), and  i-sitomusi-p (the belt surrounding the waist of a weaving person). The weaving 
loom was laid in front of the weaving person, and at its end, there was a post stuck in the ground, 
to which the end of the yarn was tied. The ahun-ka-nit shuttle with a thread was thrown between 
the ends of the warp and struck with pera (shovel). The weaver eased the warp by tilting the body 
forward and using peka-un-ni. Water was sprayed onto the thread to make it moist and soft [Kayano 
2014: 49-51].

アットゥス・カルペは、アッニの樹皮繊維から衣服を作るために用いられた織機である。この織機
は座った状態で用いられた。縦糸は片方の端に固定され、前側のビームはもう一方の端に固定さ
れている。織機全体は織る人（たいていは女性）の腰に帯で固定されており、織手が縦糸にかか
る力をコントロールすることができた。織機は以下の5つの基本的な部分からなっている。ウォサ（
筬）、カマカプ（開口具）、ペカウンニ（綜絖棒）、ペラ（ヘラ）、イシトムシプ（帯）。織機は織手の前に
設置し、先端は柱で地面に固定されている。柱には糸玉の端が結ばれている。アフンカニトと呼
ばれるボビン入りの杼は、縦糸の間に通してペラで叩かれる。織手は体を前に傾けることで縦糸
を緩める。糸には水を吹きかけて柔らかくしたという[Kayano 2014: 49-51]。

Warsztat tkacki | 織機 | Weaving loom – ATTUS KAR-PE
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W tradycji ajnuskiej tkaniny wyrabiane były z włókien kory drzewa at-ni (Ulmus lacinata 
Mayr), co wymagało czasu i było skomplikowane. Zanim upowszechniła się bawełna, ubra-
nia szyto głównie z tkaniny z wiązu. Najbardziej pożądanym był jej kolor naturalny, dlatego 
w procesie produkcji włókien, w trakcie namaczania kory, by nie dotykała ona błotnistego 
dna stawu, co mogło powodować przebarwienia, układano ją na wiązkach chrustu, dbano 
też oto by była całkowicie zanurzona w wodzie.
Współcześnie tkanina z włókien wiązu jest cenionym surowcem, wykorzystywanym 
w kreowaniu stylu Ainu Design i przemyśle pamiątkarskim [Kayano 2014: 49-51].

In the Ainu tradition, fabrics made from the fibres of the bark of the at-ni tree (Ulmus laci-
nata Mayr). Making such a fabric required a lot of time and was a complicated process. Until 
the cotton became more widespread, outfits were mostly made of elm fabrics. The most 
desirable colour was the natural bark colour, and that is why the bark was placed on fuel-
wood so that it would not touch the muddy pond bottom which could make it turn black. 
A heavy stick was placed on the top so that the bark was completely immersed.
Nowadays the fabric made of elm fabrics is a valued raw material, used in creating the image 
of Ainu Design and the souvenir industry [Kayano 2014: 49-51].

アイヌの伝統では、織物はアッニと呼ばれる木（Ulmus lacinata Mayr）の樹皮繊維から作
られた。このような織物を作りには、時間がかかる上、複雑な過程を経なければならなか
った。綿織物が普及する以前は、ニレの織物は基本的な被服の材料であった。色は自然
なものがよしとされたため、樹皮を水にさらす際は、池の底の泥に触れないよう枯れ木に
巻きつけた。そうしないと繊維が黒くなってしまうからである。水面には重い棒を置き、樹
皮が完全に水に浸かるようにした。
今日、ニレの繊維から作られた織物は非常に貴重であり、アイヌデザインの製品や土産
物に使われている。 [Kayano 2014: 49-51]。

Tkanina | 織物 | Fabric – ATTUS
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Warsztat itese-ni był prostym urządzeniem, ramą używaną do wyrobu, m.in.: słomianych 
mat toma i toreb saranip. Składał się z dwóch podpór i długiej drewnianej belki z wcięciami 
w kształcie litery V. Przez wcięcia przeciągało się włókna i-tese-ka – każde z nich obciążano 
kamieniem pit. Wykonanie zwykłej maty wymagało zużycia 50-60 włókien, a przy zasto-
sowaniu wzory bardziej skomplikowanych – 80 włókien. Zbieraniem kamieni pit zajmo-
wały się dzieci. Mówiono, że w ajnuskich kotanach (wioskach) dźwięk kamieni stukających 
o siebie podczas pracy na warsztacie niósł się od domu do domu [Kayano 2014: 51-53].

The itese-ni loom is a simple device, a frame used to make various items, including: straw 
mats toma, bags saranip. It consists of two supports and a long wooden beam with 
V-shaped notches. Through the notches, fibres i-tese-ka are passed, and each of them is 
loaded with a stone pit. The making of a standard mat requires 50-60 fibres, while more 
complicated patterns require 80 fibres. Children collected stones pit. It was said that 
the sound of stones hitting each other during while the loom was working was carried from 
one house to another in Ainu village kotan [Kayano 2014: 51-53].

イテセニはござ（トマ）や嚢（サラニプ）を作るために使われた単純な構造の機械であ
り、2本の支柱とV字型の刻み目がいくつも入った1本の長いビームからなっている。刻
み目に繊維（イテセカ）を通し、それぞれの端をピッと呼ばれる石にくくりつける。通常50
から60本の繊維が必要で、より複雑な模様を作るには80本ほど必要だった。石集めは
子供達の仕事だった。石同士がぶつかる音がアイヌの集落であるコタンのあちこちか
ら上がまた、石のいっぱい入った袋を地面に叩きつけるような足音の妖怪もいたようだ
[Kayano 2014: 51-53]。

Warsztat do mat | ござ編み機 | Mat loom – ITESE-NI 
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Maty | ござ | Mats

POM-CITARPE NIKAP-UN-PE
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Produkcja mat była skomplikowanym zajęciem, którym trudniły się kobiety. Ajnowie 
na Hokkaido używali ornamentowanych mat o długości około dwóch metrów i sze-
rokości jednego metra, określanych różnymi nazwami: pom citarape, nikapunpe, ori-
kapunpe, titarape, inaw-so. Na święta wieszano je na ścianach jako ozdoby, podkła-
dano je także pod rytualne lakierowane naczynia. Na co dzień wykorzystywane były 
do owijania cennych przedmiotów.
Maty wykonywano na warsztacie itese-ni. Podstawowym surowcem przy ich wyro-
bie była pałka szerokolistna si-kina (Typha angustat Bory) i srebrna trawa rampepe  
(Miscanthus sinensis Anderss). Si-kina miała dwa kolory – biały pod wodą i  zielo-
ny powyżej. By utkać matę jednokolorową należało wykorzystywane do jej wyrobu 
trzciny poprzecinać wzdłuż łodyg. Mat o bardzo mocnych splotach używano również 
do przechowywania produktów nad ogniskiem i suszenia słomy. Te pierwsze robione 
były ze srebrnej trawy rapempe (Niscanthus sinensis Andress «Gramineae») i różni-
ły się od mat robionych w  Japonii. Każdy rząd tkany był według normalnego kroju, 
a każdy następny, dla wzmocnienia – na przemian. Każdy wzmocniony rząd był tak 
ścisły, że nawet małe ziarno prosa lub trawy nie wypadały.
Wzór na matach wykonywano barwiąc włókna roślin za pomocą farb naturalnych 
bądź chemicznych. Barwnik naturalny koloru czarnego uzyskiwano, wyciskając wo-
dorosty, a także korę brzozy, dębu, wierzby. Czerwony uzyskiwano z soku olchy japoń-
skiej i wiązu, brązowy – z kory olchy, żółty – z kory drzewa korkowego, biały – z bia-
łej gliny – kaolinu. W przypadku barwienia chemicznego, ciemne kolory uzyskiwano,  
łącząc żelazo i taninę z drzewa orzecha mandżurskiego i dębu zębolistnego. W XIX wie-
ku, wśród Ajnów rozpowszechniły się farby produkcji japońskiej [Соколов 2014: 562; 
Kayano 2014: 51-53; Арутюнов, Щебенъков 1992: 186].



253

23 24

The production of mats was a difficult and complicated task carried out by women. The Ainu from Hok-
kaido used ornamented mats approximately 2-meter long and 1-meter wide, referred to commonly by 
different names pom citarape, nikapunpe, orikapunpe, titarape, inaw-so. On holidays, they were hung on 
the walls as decorations; they were also placed under ritual varnished vessels. Every day, they were used 
for wrapping valuable objects.
The mats were made on the itese-ni loom, and the main raw material was broadleaf cattail si-kina (Typha 
angustat Bory), Japanese Silver Grass rampepe (Miscanthus sinensis Anderss). Si-kina had two colours: 
white under water and green above the water surface. To weave a one-coloured mat, it was necessary 
to cut the stems in half. Mats that had very strong weaves were also used to store products over the fire 
and for drying straw. The first mats were made of Japanese Silver Grass rampepe (Miscanthus sinensis 
Anderss (Gramineae)), and differed from the mats made in Japan. Each row was woven according to a nor-
mal pattern, and each subsequent row woven alternately for reinforcement. Each reinforced row was so 
densely woven that even small grains like millet or grass seeds did not fall out.
The pattern on the mats was made by dyeing the plant fibres with natural or chemical paints. The natural 
dye was obtained by squeezing the bark of birch, oak, willow and seaweed. Red from East Asian alder, 
elm tree; brown from alder bark; yellow from the bark of the cork tree; white clay (kaolin). In the case of 
chemical dyeing, dark colours were obtained by combining iron and tannin from the Manchurian walnut 
tree and the oak tree. In the nineteenth century, the Japanese paints became widespread among the Ainu 
people [Соколов 2014: 562; Kayano 2014: 51-53; Арутюнов, Щебенъков 1992: 186].

ござの製作は難易度が高く、複雑な工程を必要とし、女性は苦労したという。北海道のアイヌの間で
は、模様の入った2m×1mのござが多様な名称（ポンチタラペ、ニカプンペ、オリカプンペ、ティタラペ、
イナウソなど）で広まった。祝いの際には、壁に掛けられ、その下には漆器が並べられた。日常では、
高価な品の梱包に用いられた。
イテセニで製作されるござの主な材料はシキナと呼ばれるガマ草（Typha angustat Bory）や、ラン
ペペと呼ばれるススキであった（Miscanthus sinensis Anderss）。シキナは水に浸かっている部分
が白で、水から出ている部分が緑色をしているため、単色のござを織るためには、草を切る必要があ
った。編み目を強力にしたござはものを炉の上に保管したり、麦わらを乾燥させたりするのに使わ
れた。ランペペと呼ばれるススキ（Niscanthus sinensis Andress (Gramineae)）で作られたござは
日本のものといくぶん異なっている。一段が通常の方法で織られているのに対し、次の段は反対に
強度を出すように織られている。この段は非常に緻密に織られたため、キビなどの細かい穀類もこ
ぼれることがなかったという。
ござの模様は植物の繊維を自然由来の染料もしくは化学染料を用いて染めることによって作られ
た。黒は、白樺、カシ、ヤナギの樹皮、昆布などを絞ることによって得た。赤はハンノキやニレの樹液
から、茶はハンノキの樹皮から、黄はコルクの木の樹皮から、白は白土からそれぞれ採られた。化
学染料の場合、暗い色は鉄とクルミやカシのタンニンを混ぜて作られていた。アイヌの間に日本の
染料が広まったのは、19世紀であった[Соколов 2014: 562; Kayano 2014: 51-53; Арутюнов, 
Щебенъков 1992: 186]。

O-NIKAP-UN-PE INAW-SO



25

26

27

254

Kaftan męski | 男性用の上衣 | Men’s kaftan – RUUNPE

Kamizela | 男性用の衣装、羽織 | Jacket – CIMPAORI

Nogawki | 脚絆 | Gaiters – HOS
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Stroje ajnuskie szyte były głównie z tkanin z włókien wiązu. Do uszycia jednego potrzebowano 7,6 metra materiału 
25 jednostek shaku. Pod koniec XIX wieku tradycyjny materiał coraz częściej zastępowano materiałami bawełnia-
nymi. Bez względu na to, z jakiego materiału strój został wykonany, zawsze był on bogato zdobiony w motywy 
i wzory odnoszące się do natury i religii. Ubrania szyły kobiety, wzory haftów i aplikacji z pokolenia na pokolenie 
przekazywane były w linii żeńskiej. Zanik tradycyjnych strojów rozpoczął się pod koniec XIX wieku wraz z postępu-
jącą japonizacją, od lat 30. XX wieku nie funkcjonują już one w życiu codziennym. Pierwotny strój Ajnów składał się 
tylko z kaftana – nie noszono spodni, a jedynie ochraniacze na golenie i dłonie. Spodnie pojawiły się stosunkowo 
późno. Współcześnie stroje tego typu używane są głównie przez zespoły folklorystyczne.
Ajnowie ubierali się również w odzież pochodzenia japońskiego i mandżurskiego. Na szczególne uroczystości, 
zamożniejsi na tradycyjne kaftany zakładali ubrania z importu. Japońskie jedwabie pojawiły się tu już w XVI  wie-
ku, ale upowszechniły dopiero w końcu XVIII wieku. Ubrania z Japonii Ajnowie nazywali kosonte – termin ten 
odnosił się także do produkcji mandżurskiej. Duże znaczenie przywiązywano do kolorystyki. Ubiory z jedwabiu, 
to stroje wielokolorowe, i z wyobrażeniami smoków – te ostatnie nosili jedynie mężczyźni zajmujący wysoką 
pozycję społeczną. Importowane japońskie kamizele bez rękawów nazywano tinbaori [Kayano 2014; Batchelor 
1901; Соколов 2014: 656-657; Baba, Kodama 2000: 23].
Prezentowany kaftan jest kopią tradycyjnego stroju z okolic Shiraoi, wykonaną przez pracowników Muzeum 
Ajnów w Shiraoi.

The Ainu costumes were originally sewn of a fabric made of elm fibres. 25 shaku (7.6 m) of fabric were used to make 
one outfit. At the end of the 19th century, traditional elm fabric was increasingly replaced with cotton. No matter 
what fabric the attire was made of, it was always richly decorated with motifs and patterns strongly associated 
with nature and religious beliefs. This type of attire was made by women, and the embroidery and application pat-
terns were passed on from mother to daughter. The disappearance of traditional Ainu costumes began in the late 
nineteenth century with the ongoing process of japonization, and since the 1930s, the traditional Ainu costumes 
do not function in everyday life. The original Ainu attire consisted only of a kaftan, previously no trousers were 
worn, but only gaiters and hand protection; trousers appeared at the end of the twentieth century. Nowadays – 
costumes of this type – are used mainly by folklore groups, they are also an interesting tourist attraction.
The presented kaftan is a copy of a traditional outfit from the Shiraoi area, made by the staff of the Ainu Museum 
in Shiraoi.
The Ainu also used clothes of Japanese or Manchurian origins. During the ceremony, rich people would wear import-
ed clothes over the traditional kaftans. It is difficult to establish when imported clothes started to be widespread 
among the Ainu. Garments made of Japanese silk appeared among the Ainu in the sixteenth century, however, 
they became widespread only at the end of the eighteenth century. The Japanese clothes were called kosonte by 
the Ainu, the term also refers to the Manchurian clothes. Great importance was attached to the colour scheme. 
We can divide the silk outfits into multicolour ones and those depicting imaginary dragons, which only men of high 
social status were entitled to wear. Imported Japanese sleeveless capes (camisoles) were called tinbaori [Kayano 
2014; Batchelor 1901; Соколов 2014: 656-657; Baba, Kodama 2000: 23].

アイヌの衣服は伝統的にはニレの繊維から織った布を用いて作られていた。一つの上衣を作るのに25尺
（7.6m）織物が必要だった。19世紀の終わりには、伝統的な材料は綿織物に取って変わられるようになって
いた。どんな材料から作られたとしても、それぞれの上衣には鮮やかな文様があり、それぞれのモチーフが
自然や信仰と結びついていた。このような衣服を作っていたのは女性であり、模様のパターンやアップリケ
に女性的な線が見て取れる。19世紀の末から、日本化のプロセスが進むにつれて、伝統的なアイヌの衣装も
姿を消していき、1930年ごろには、日常生活で用いられることはなくなっていた。アイヌの衣装にもともと下
衣はなく、すね当てと籠手のみを身につけていた。ズボンのような下衣が登場したのは20世紀の終わりにな
ってからである。現代ではこうした衣装はフォークロアグループのパフォーマンスで見ることができる。
ここに紹介している上衣は、白老の民族博物館が製作した近郊の伝統衣装のコピーである。アイヌの人々は
日本や大陸から伝わってきた衣服も着用していた。祭事の際、富裕な者は伝統衣装の上に舶来物の衣服を
身につけた。アイヌがいつから外部からもたらされた衣服を着るようになったかをはっきり言うことはできな
い。日本の絹織物は16世紀にはすでにアイヌ社会に存在していたが、それが広まるのは18世紀になってから
である。日本の着物をアイヌの人々はコソンテと呼んでおり、この言葉は大陸で作られた着物も指していた。
色も大きな意味を持っている。絹の着物は多色のものと、龍の文様が入ったものに分けられる。後者を身に
つけることができたのは高い地位の男性だけだった。また、日本の袖なしの上衣はティンバオリと呼ばれた
[Kayano 2014; Batchelor 1901; Соколов 2014: 656-657; Baba, Kodama 2000: 23]。

Strój męski | 男性の衣装 | Men’s attire
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Kaftan damski | 女性用の上衣 | Women’s kaftan – CI-KARKAR-PE

Kaftany na ogół haftowane były w stylu morew-noka. W dawnych czasach na rękawach, 
kołnierzach i  podszewkach sukienek dziergano haft wyglądający jak łańcuszek. Bardzo 
uważnie dobierano nici – podstawowym kryterium był surowiec (jedwab lub bawełna), 
grubość i kolor. W niektórych miejscowościach preferowano hafty jednokolorowe, w innych 
– wielokolorowe. Jakość haftu i kompozycja zależała od umiejętności hafciarki. Haftowa-
nie krawędzi kaftana nawiązuje do zwyczaju układania tar (lina do przywiązywania rzeczy 
na plecach) dookoła dzieci śpiących na dworze. Wierzono, że tar ochroni przed złymi ducha-
mi, dlatego haftowano krawędzie ubrań. Miało to chronić przed przeniknięciem złego ducha 
do ciała. Od końca XIX wieku, kiedy igły, nici i kolorowe materiały stały się łatwo dostępne, 
wzory stawały się coraz bardziej złożone. Pod koniec epoki Meiji (XIX-XX wiek) haft osią-
gnął swój szczyt rozwoju.
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Kaftan damski | 女性用の上衣 | Women’s kaftan – CI-KARKAR-PE

M.M. Dobrotvorski porównywał ajnuskie opaski czołowe do japońskich – na Hokkaido na-
zywano takie opaski japońskimi ręcznikami. W czasie ważnych na Hokkaido uroczystości, 
szanowani starcy zakładali na głowy szerokie obręcze wykonane z kory brzozy.
Fartuchy w  kulturze Ajnów nie są elementami stroju wykorzystywanego w kuchni, gdyż 
służyły do ozdoby. Ajnowie zakładali je na ważne uroczystości i tańce. Miały kształt pro-
stokątny, ich długość sięgała poniżej kolan. Wiązało się je w pasie dwoma taśmami. Tkane 
były: z włókien wiązu i zdobione aplikacjami, albo z bawełny – te zdobiono haftem. Czasa-
mi kupowano gotowe japońskie fartuchy – w takiej sytuacji niezbędnym było dopełnić ich 
zdobienia ornamentem ajnuskim. Dzisiaj fartuchy noszą tylko kobiety, podczas gdy kiedyś 
nosili je także mężczyźni – pierwotnie były to prawdopodobnie stroje myśliwych i rybaków, 
podobnie jak u innych ludów, np. Nanajców i Oroczonów [Kayano 2014: 56-57; Соколов 
2014: 660, 674, 681-682; Добротворский 1875: 24, 34; b.a. 2001: 19; b.a. 2002: 16].
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刺繍の入った上衣は基本的にモレウノカというスタイルに属する。その昔、袖、えり、裏地
などに鎖のような刺繍が施されていた。刺繍糸は注意深く選定されたが、その基準は原料

（絹、綿）、太さ、色であった。単色が好まれる地域も、色とりどりの糸が好まれる地域もあ
った。刺繍の質や構成は、行う人間の能力に左右された。上衣の端の刺繍は外で寝てい
る子供の周りにタル（背負い縄）を並べる風習と関係がある。タルは邪気から身を守って
くれるという信仰があるため、上衣にも施されたのである。針、糸、色付きの織物などが手
に入りやすくなった19世紀末から、パターンはさらに複雑化した。明治の終わり（20世紀
初頭）には、刺繍は最盛期を迎えた。
M. M.ドブロヴォリスキーはアイヌと日本の鉢巻を比較した。北海道ではこのような鉢巻
は日本の手ぬぐいと呼ばれていた。重要な宴では、長老たちはカバの皮で作られた冠を
かぶった。
アイヌ文化において、前掛けは料理に用いるというよりも飾りとしての意味合いが強かっ
た。そのため、伝統的な文様が入っていることが多かった。重要な儀式や踊りの際に着用
された。前掛けは長方形、ひざ下丈で、結ぶための2本の帯が付いていた。前掛けもニレ
の樹皮（装飾はアップリケ）や綿（装飾は刺繍）から作られていた。日本の前掛けを買い
入れることもあったが、その際もアイヌの文様を入れることは必須であった。現在前掛け
を身につけるのは女性だけだが、その昔は男性も身につけていた。他の民族（ナナイ、オ
ロチョン）と同じように、元々は猟師や漁民が身につけていた衣服だったようだ[Kayano 
2014: 56-57; Соколов 2014: 660, 674, 681-682; Добротворский 1875: 24, 34; 
b.a. 2001: 19; b.a. 2002: 16]。

Kaftans were usually embroidered in the morew-noka style. In ancient times, sleeves, 
collars and lining of the dresses were embroidered in a manner that looked like a chain. 
Threads for embroidery were very carefully selected, and the basic criterion was the raw 
material (silk or cotton), its thickness and colour. In some towns, one-colour embroidery 
was preferred, while in others – multi-coloured ones. The quality of the embroidery and the 
composition depended on the skills of the embroideress. Embroidering the edge of the kaf-
tan refers to the custom of placing tar (rope used to tie things on the back) around children 

Fartuch | 前掛け | Apron – MANTARI
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sleeping outside. It was believed that the tar would protect them against any evil spirit, so 
the edges of the clothes were embroidered. This was meant to protect against the penetra-
tion of the evil spirit into the human body. From the late nineteenth century, when needles, 
threads and coloured materials became easily available, the patterns became more and 
more complex. At the end of the Meiji Period (19th/20th century) embroidery reached its 
peak of development.
M.M. Dobrotvorski compared Ainu headbands to Japanese ones, while in Hokkaido such 
headbands were called “Japanese towels”. During important ceremonies, the respected old 
men in Hokkaido would wear wide hoops made of birch bark.
An apron in the Ainu culture is not an element of the kitchen uniform but a decoration. That 
is why they are often adorned with traditional ornaments. They were used during important 
ceremonies or during dances. The aprons were rectangular in shape, their length reached 
below the knees, provided with two binding tapes. They were made of elm fibres (decorat-
ed with applications) and cotton (decorated with embroidery). Sometimes, Japanese ready-
made aprons were bought; in such a case, it was necessary to adorn them with one’s own 
ornamental patterns. Today, aprons are worn only by women, in the past they were also 
worn by men. It can be assumed that originally it was a part of the equipment of hunters 
and fishermen, as was the case among other indigenous peoples (e.g. Nanai and Orok peo-
ples) [Kayano 2014: 56-57; Соколов 2014: 660, 674, 681-682; Добротворский 1875: 
24, 34; no author 2001: 19; no author 2002: 16].

Opaska | 鉢巻 | Headband – CI-PA-NU-P
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Nakrycie głowy sapa-un-pe, w literaturze też „koroną”, noszone było przez mężczyzn ajnu-
skich podczas ważnych ceremonii, np. i-o-mante („odsyłanie niedźwiedzia”) – wykonane ze 
spiralnie skręconych wiórów drewnianych, często w części czołowej zakończonych drewnianą 
figurką niedźwiedzia (w muzeum w Nibutani natknąć się można na figurki przedstawiające 
lisa i orła). Końce niesplecionych wiórów wiązane były z tyłu głowy tak, by rozmiar nakrycia 
odpowiadał osobie, która miała je nosić. Niektóre sapa-un-pe miały doczepione skrawki ma-
teriałów w kolorze granatowym i czerwonym santa-sarampe. W Nibutani, stare korony inaw 
palono i zastępowano nowymi, ale w sąsiednim Mitsuishi nie było takiego zwyczaju – nowe 
wióry wplatano w stare, co powiększało i zagęszczało rytualne nakrycie głowy. 
Noszenie sapa-un-pe było nobilitujące. Mając je na głowie należało zachowywać się godnie, 
nie wolno było wdawać się w kłótnie i bójki. Sapa-un-pe było też oznaką przynależności do Aj-
nów [Sieroszewski 1957: 51, 64; Kayano 2014: 66-67].

The sapa-un-pe headgear is worn by the Ainu men during important ceremonies such as 
i-o-mante (“sending bears back”). The object is made of coiled spiral wood chips, often with 
a wooden bear figurine attached to the front. In Nibutani, one can also find figurines depict-
ing a fox, an eagle. The ends of unwoven chips are tied to the back of the head, so that the 
size corresponds to the person wearing it. Some sapa-un-pe headgears have pieces of navy 
blue and red fabrics attached (which are called santa-sarampe). In Nibutani, the old inaw 
crowns were burned and replaced with new ones, but in the nearby Mitsuishi there was no 
such custom and new chips were woven into the old ones, which thickened the headgear.
Wearing sapa-un-pe was ennobling, and while wearing them on the head, one could not tar-
nish the crown by his behaviour. One could not get into arguments and fights. It was also 
a sign of belonging to the Ainu [Sieroszewski 1957: 51, 64; Kayano 2014: 66-67].

サパウンペはイオマンテ（“熊送り”の儀式）など重要な儀式の際に男性がかぶるものであっ
た。この被り物はかんなくずをより合わせて作られており、木彫りの熊が飾られることが多
かった。二風谷では、キツネやワシの彫像も見ることができる。両端は頭の後ろで結ぶよう
になっており、かぶる者に合わせて調節することができた。紺や赤のサンタサランペと呼ば
れる絹片がついたサパウンペもある。二風谷では古くなったイナウと呼ばれる冠は新しい
ものと交換されてきたが、近隣の三石ではそのような風習はなく、新しく削った木を古いも
のに編み込んでいた。そのため、冠は太く、大きくなっていった。
サパウンペをかぶるということは高貴なことであり、自身の振る舞いによって冠を汚すこと
は許されなかった。口喧嘩や殴り合いはご法度であった。また、サパウンペはアイヌのアイ
デンティティそのものでもあった[Sieroszewski 1957: 51, 64; Kayano 2014: 66-67].。

Nakrycie głowy | 被り物 | Headgear – SAPA-UN-PE
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Słowo cep-ker w języku Ajnów oznacza „buty robione z tego co jemy”. Buty te są zrobione 
ze skóry łososia i zszyte nićmi z włókien roślinnych. Aby zrobić parę takich butów dla osoby 
dorosłej potrzebne były skóry z czterech ryb, najlepiej po okresie tarła – są wtedy grubsze 
i buty służyły dłużej. Para zrobiona jesienią mogła wytrzymać do zimy, jeśli odpowiednio 
o  nią dbano. Dokładnie umyta skóra była suszona przez 4-5 dni, następnie zmiękczano 
ją ciepłą wodą i  rozkładano płetwą grzbietową do ziemi. Mierzono stopę osoby mającej  
nosić buty. Po nadaniu jej odpowiedniego kształu zszywano wszystko za pomocą grubą igłą  
ruwe-kem i nićmi z włókien roślinnych lub suszonego ścięgna jelenia sunci. Przed założe-
niem butów, by je ocieplić, wkładano do środka trawę ker-o-mum, wiązano sznurowadłami 
ker-at plecionymi z kory yukuruomani (paskur-e-p) – kora ta nigdy się nie kurczyła, nawet 
w największe mrozy, dlatego sznurowadła łatwo się rozwiązywało.
Uważano, że buty wykonywane na Sachalinie były lepszej jakości, tamtejsi rzemieślnicy 
mieli lepszą technikę szycia. W porównaniu z butami ze skóry jelenia cep-ker, bardziej się 
ślizgały i nie były wystarczająco ciepłe na zimowe sezony [Kayano 2014: 72-73].

Buty | 履物 | Shoes – CEP-KER
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The term cep-ker in Ainu language means “shoes made of what we eat. These shoes are 
made of salmon skin and sewn with threads from vegetable fibres. To make a pair of shoes 
for an adult, one needs four fish skins, preferably after the spawning period – the fish skin 
is thicker at that time and your shoes will last longer. A pair of shoes made in autumn 
could withstand winter, if they were properly taken care of. Thoroughly washed skin was 
hung and dried for 4-5 days, then it was softened with warm water and spread on the 
ground with the use of dorsal fin. The skin was measured to match the foot of the per-
son who would wear shoes, and the excess was pleated to form the instep and the excess 
skin behind the heel was folded up to the Achilles tendon. The instep was covered with 
another layer of skin, and the excess was cut off. Then everything was sewn together with 
a thick needle ruwe-kem with threads made of vegetable fibres or a dried deer tendon sunci.  
Before putting on the shoes – in order to insulate them – ker-o-mum grass was put inside. 
The shoes were tied with plaited laces ker-at made of yukuruomani bark (paskur-e-p), tied 
from the top of the shoe to the ankle. This bark never shrinks even in the coldest weather, 
which is why the shoelaces were easy to untie.
It was believed that the shoes made in Sakhalin were of better quality, the local craftsmen 
had better sewing techniques. In comparison with cep-ker deer leather shoes, they were 
more slippery and were not warm enough for winter seasons [Kayano 2014: 72-73].

“チェプケリ”という言葉は、アイヌ語で「私たちが食べるものから作った靴」を意味する。
この靴はサケの皮でできており、植物の繊維から作った糸で縫われている。大人用の靴
一足を作るのには4匹分の皮が必要だった。長持ちする靴を作るには、皮は交尾を終え
て、太った魚のものがよかった。秋に作った靴は適切に手入れをすれば冬までもったとい
う。よく洗った皮を4、5日乾燥させ、温水で柔らかくしてから、背びれを下にして広げる。履
く人の足に合わせて皮を測り、余った部分は足の甲にひだをとって寄せる。かかと部分
の余分な皮はアキレス腱に向かって寄せていく。足の甲はもう一枚の皮で覆う。その後全
てを太い針（ルウェケム）と植物の繊維で作った糸、もしくは鹿の腱（スンチ）で縫い合わ
せていく。履く前に保温のためケロムンと呼ばれる草を入れる。靴はユクルオマニ（パス
クレプ）の樹皮で作った編んだ靴紐（ケラッ）を通し、足首のところで結ぶ。この樹皮はど
んな寒さでも縮まないため、靴紐はよく解けたという。
サハリンの職人はより高い技術を持っており、当地で作られた靴はより品質がよかったと
言われる。鹿の皮で作られたチェプケリもあるが、これは滑りやすく、冬期に使えるほど
暖かくなかった[Kayano 2014: 72-73]。
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Specjalne miejsce w kulturze Ajnów zajmowały miecze emus, były one przedmiotem dumy 
właściciela, wyznacznikiem jego pozycji społecznej. Pełniły funkcje nie tyle militarne (czę-
sto były w złym stanie technicznym, zardzewiałe z poluzowanymi nitami) co ceremonialne. 
Zgodnie z wierzeniami Ajnów, miały odganiać złe duchy. Obnażona klinga posiadała ma-
giczną moc, wymachując nią zmuszano złe duchy do ucieczki. Wierzono, że jeśli ciało zo-
stanie przecięta przez zardzewiałe ostrze, to uchodząca z niego dusza nie powróci już do 
tego świata. W czasie choroby gardę miecza sehpa (tsuba – jap.) przykładano do chorego 
miejsca, uważano to za jeden z najbardziej efektywnych sposobów leczenia. Wysoko ceniąc 
gardy mieczy, Ajnowie przechowywali je osobno w plecionych torebkach lub drewnianych 
pudełkach. Zdarzały się sehpy pokryte złotem. Sehpy mające prostsze formy, Ajnowie cza-
sami wyrabiali sami. W trakcie wykopalisk archeologicznych znaleziono formy do odlewania 
sehp, datowane na XV–XVII wiek.
Emus jest ogólnym terminem na określenie miecza, ale istnieją jego różne rodzaje. Prezen-
towany miecz stanowi komplet z pasem emus-at oraz małym mieczem pons emus. Pier-
wotnie ostrza mieczy importowano z Japonii, mężczyźni ajnuscy ozdabiali pochwy mieczy, 
a kobiety wyplatały przytraczane do nich pasy.
Miecz był zawieszany w domu w pobliżu przestrzeni sakralnej zwanej iyoikiri (określanej 
także terminem „półka ze skarbami”) usytuowanej we wschodniej części domu, na najważ-
niejszym miejscu – tam przyciągał wzrok gości. Podczas ważnych ceremonii np. i-o-mante 
(„odsyłania niedźwiedzia”) mężczyźni nosili miecz w pasie, który zawieszali przez prawie 
ramię tak, aby miecz znajdował się po lewej stronie talii ostrzem w dół. Ten sposób nosze-
nia funkcjonował w kulturze japońskiej od ery Kamakura do Muromachi. Ajnowie tańczyli 
w kole dookoła ogniska, wymachując mieczami ostrzem do góry i przyciskając je następnie 
do klatki piersiowej.
Po śmierci właściciela jego miecz układano po prawej stronie ciała, na wysokości klatki 
piersiowej i zabierano, gdy wkładano ciało do trumny. Podczas gdy wynoszono trumnę 
z domu, miecz wyciągano z domu przez okno, stawiano go pod oknem przy ścianie. Gdy 
umarła kobieta, postępowano tak samo z  jej naszyjnikiem toma-say [Sasaki Toshikazu 
2001: 123; Самарин 2004: 5-6; Анучин 1876: 83; Yamasaki 2018: 15; Kayano 2014: 
76-78; Соколов 2014: 255].

Miecz w pochwie | 鞘入りの刀 | Sheathed sword – EMUS

Pas na miecz | 刀帯 | Sword belt – EMUS-AT

Pas na miecz | 刀帯 | Sword belt – EMUS-AT

Pas na miecz | 刀帯 | Sword belt – EMUS-AT

Pas na miecz | 刀帯 | Sword belt – EMUS-AT 

Mały miecz w pochwie | 鞘入りの短刀 | Small sheathed 
sword – PON-EMUS
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There was a special place in the Ainu culture for swords emus which were the object of the own-
er’s pride, and the indicator of his social position. The swords were used not so much for military 
purposes (they were often in poor technical condition: rusty with loosened rivets) but rather played 
a ceremonial role.
According to the beliefs, they were supposed to drive off evil spirits, as the naked blade has magical 
power; waving it would ward off evil spirits. It was believed that the soul would not return to this 
world if it was cut off by a rusty blade. During the illness, the crossguard of a sword, sehpa (tsuba – in 
Japanese) was put on a sick place, and it was considered one of the most effective methods of medical 
treatment. The crossguards, highly appreciated by the Ainu, were stored by them separately in wo-
ven bags or wooden boxes. There were sehpa crossguards covered with gold. Sehpa crossguards with 
simpler forms were sometimes made by the Ainu themselves. During the archaeological excavations, 
moulds for casting sehpa crossguards were found, dating back to the 15th and 17th centuries.
Emus is the general term for the sword, and there are different types of emus. The presented sword 
constitutes a set with an emus-at belt and a small pons emus sword. Originally, the swords’ blades 
were imported from Japan, while the Ainu men decorated the sheath of the sword and the women 
wove the belt.
The sword was hung in the house next to the sacred space called iyoikiri (also referred to as the “shelf 
with treasures”) located in the eastern part of the house, in the most important place in order to 
attract visitors’ eyes. During important ceremonies, for example i-oman-te (sending bears back), men 
wore a sword at the waist which they hung over the shoulder, so that the sword was on the left side of 
the waist with the blade facing downward. Japanese also carried swords this way during the Kamakura
and Muromachi periods. The Ainu danced around the fire in a circle, waving their swords with their 
blades upwards and then pressing them to their chests.After the death of the owner, his sword was 
placed on the right side of his chest, and it was taken away when the body was put in the coffin. While 
the coffin was being taken out of the house, the sword was also pulled out, but through the window; 
it was put against the wall under the window. When a woman died, the same thing happened to her 
necklace toma-say [Sasaki Toshikazu 2001: 123; Самарин 2004: 5-6; Анучин 1876: 83; Yamasaki 
2018: 15; Kayano 2014: 76-78; Соколов 2014: 255].

アイヌ文化において刀は特別な意味を持っていた。刀は持ち主の誇りであり、社会的地位を表し
ていた。刀は戦闘に用いるというより（錆びついて、鋲も緩んでいるものが多かった）、儀式に用い
られた。
アイヌの信仰では、刀は悪霊を追い払うとされ、刃には特別な力があり、刀を振ると悪霊は逃げ出
してしまうと考えられていた。また、錆びた刃で断ち切られた霊はこの世に戻ってくることはなく、
病気の際は、刀の鍔（セパ）を悪い箇所に当てればたちまち治ると信じられていた。刀の鍔を大変
貴重なものとみなしていたアイヌの人々は、編みかごや木箱に個別に保管していた。また、金箔
を貼ったセパも存在したがm単純な形の鍔であればアイヌの人々は自作していた。発掘調査によ
り、15世紀から17世紀頃のものと見られる鋳型が見つかっている。
エムスは刀を表す一般名称であるが、その種類は様々である。紹介する刀はエムス・アッと呼ば
れる刀帯とポンス・エムスと呼ばれる小刀とで一揃いになっている。当初は、刀は日本から持ち込
み、男性が鞘に装飾を施し、女性が帯を織っていた。
住居内では東側に位置するイヨイキリと呼ばれる聖域（宝物棚）の隣にかけられていた。東側は
最も客人の目に入りやすかったからである。イオマンテ（“熊送り”の儀式）のような重要な儀式で
は、男性は刀を右肩にかかった帯に差し、腰の左側に刃を下向きにして持っていた。この持ち方
は鎌倉から室町時代にかけての日本文化と共通している。アイヌは焚き火の周りを踊り、刀を振り
上げてから胸に押し付けた。刀の持ち主が死ぬと、刀は胸の右側に添えられ、棺に入れられと時
に刀は取り除かれた。棺が家から出るのと同時に刀も家から取り出されるが、今度は窓から取り
出され、すぐ下の壁に立てかけられた。女性が亡くなったときは、首飾り（タマサイ）について同様
の儀式が行われていた[Sasaki Toshikazu 2001: 123; Самарин 2004: 5-6; Анучин 1876: 
83; Yamasaki 2018: 15; Kayano 2014: 76-78; Соколов 2014: 255]。
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Najbardziej charakterystyczną ajnuską kobiecą ozdobą były raczej sporych rozmiarów naszyj-
niki tama-say zwane też sitoki. Poszczególne paciorki mogły mieć wielkość od trzech mili-
metrów do pieciu centymetrów. Korale o średnicy do jednego centymetra były pochodzenia 
chińskiego, z kontynentu trafiały do Ajnów za pośrednictwem Niwchów; większe niż centy-
metr były produkcji japońskiej – wykonywane m.in. na Hokkaido w Matsumae. Szklane korale 
w naszyjnikach, Ajnowie dopełniali czasem kawałkami agatu, bursztynu i różnymi kryształa-
mi. Oprócz tego między koralami umieszczali japońskie lub mandżurskie monety z otworem 
w środku.
Tama-say były noszone podczas uroczystości pogrzebowych i świąt. Naszyjniki tego typu były 
darami dziedziczonymi z matki na córkę. Główna, metalowa część wisiora nazywana była si-
toki i zawieszana była na jednym lub kilku sznurach dużych paciorków. Istniały też naszyj-
niki, bez sitoki. Najbardziej wartościowe tama-say to te z wieloma sznurami i dużą ilością 
paciorków. Były bardzo cenne, kobiety rozstawały się z nimi tylko w nadzwyczajnych oko-
licznościach. W tradycji ustnej zachowały się wspomnienia, o tym jak sprzedawano tama-
say, by ratować rodzinę przed głodem. Tym czym miecz był dla mężczyzn, tym tama-say był 
dla kobiet, występował w ceremoniach pogrzebowych na takich samych zasadach co miecz 
mężczyzny [b.a. 1998: 16; Sasaki Toshikazu 2001: 170; b.a. 2002: 16; Baba, Kodama 2000: 81; 
Kayano 2014: 79-81].

The most characteristic feminine decoration is the tama-say necklace (alternatively called 
sitoki); they were of various sizes. Individual beads could have a size ranging from 3 mm to 
4-5 cm. Beads with a diameter of up to 1 cm were of Chinese origin, they were transported 
from the continent to the Ainu through the Nivkh. Beads with a diameter bigger than one 
centimetre were Japanese, produced among others in Hokkaido or Matsumae. The  Ainu 
complemented sometimes glass beads on their necklaces with pieces of agate, amber 
and various crystals. In addition, Japanese or Manchurian coins with a hole in the centre 
were placed between beads.
Tama-say is a large, decorative necklace worn during funeral ceremonies and festive events. 
Necklaces of this type were inherited from mother to daughter. The main, metal part of 
the pendant was called sitoki, and it was hung on one or several strings of large beads. 
There were also necklaces that did not have sitoki. It was believed that valuable tama-say 
had many strings with lots of beads. They were very valuable items, and women hardly 
ever left them, only in extraordinary situations. In the oral tradition, memories have been 
preserved that tama-say would be sold to save the family from hunger. What the sword 
represented for men, tama-say was for women, and it accompanied funeral ceremonies on 
the same basis as the sword of a man [no author 1998: 16; Sasaki Toshikazu 2001: 170; no 
author 2002: 16; Baba, Kodama 2000: 81; Kayano 2014: 79-81].

最も特徴的な女性用装飾具といえば大小様々なタマサイあるいはシトキと呼ばれる首飾
りである。例えば玉の大きさも3mmから4、5cmと幅広い。直径が1cmまでのものは中国
大陸から、ニヴフ人との交易を経て持ち込まれた。1㎝を超えるものは、北海道の松前藩
により作られたものである。アイヌの人々は、メノウ、琥珀、その他の鉱物で飾りを加えて
いた。そのほかにも、日本や満州の硬貨もつけ加えられた。
タマサイは、冠婚葬祭時に身につけられる大型の首飾りである。これは、母から娘へと受
け継がれるものだった。金属製のペンダント部分はシトキと呼ばれ、一本または複数の数
珠に付ける。シトキがない首飾りも存在した。より多くの糸、ペンダントが付いているもの
ほど価値が高いとされた。これらの首飾りは非常に貴重だったため、特別な機会にしか
身につけられることはなかった。言い伝えによると、家族を飢饉から救うためにタマサイ
を売りに出すほどだったようだ。タマサイは、男性の刀と同じように儀式において重要な
役割を担っていた[b.a. 1998: 16; Sasaki Toshikazu 2001: 170; b.a. 2002: 16; Baba, 
Kodama 2000: 81; Kayano 2014: 79-81]。

Naszyjnik | 首飾り | Necklace – TAMA-SAY
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Najstarsze zausznice znalezione w  trakcie wykopalisk archeologicznych w  XIV-wiecznych 
grobach męskich i żeńskich wykonane są z cyny. W zapiskach z XVII  wieku włoskiego misjo-
narza znajdujemy informacje, że Ajnowie nosili w uszach srebrne kolczyki albo kawałeczki 
jedwabnej tkaniny. Według B. Piłsudskiego, ajnuskie kobiety na Sachalinie lubiły nosić po 
kilka par kolczyków w jednym uchu, zwłaszcza gdy szły w gości. Na Hokkaido, kolczyki na-
zywane ninkari najczęściej miały kształt koła o średnicy od pięciu do siedmiu centymetrów 
i zdobione były dodatkowo kulkami szkła lub czerwoną materią. Początkowo ninkari pełniły 
funkcję nie tyle dekoracyjną co magiczną. Zausznice, podobnie jak strój, określały społecz-
ną pozycję właściciela.
W XX wieku ninkari wykonywane były najczęściej z mosiądzu, ołowiu lub srebra. Prezento-
wane zausznice wyprodukowane zostały w Japonii i pochodzą z ery Meiji. Stanowiły obiekt 
wymiany handlowej. Noszone były przez kobiety i mężczyzn, zdejmowano je przed snem 
i w trakcie czasie zabaw z dziećmi. Gdy dziecko miało pięć lub sześć lat, matka lub babcia 
przekłuwały mu uszy grubą igłą ruwe-kem owiniętą w czerwony materiał nasączony ole-
jem. Czerwona szmatka zostawała przez pół miesiąca w środku, do momentu zagojenia 
się rany. Gdy młody mężczyzna adorował kobietę, dawał jej jeden z pary kolczyków i mówił 
„poczekaj aż się pobierzemy, dobrze?” [Inui 2011: 62; Соколов 2014: 697; Пилсудский 
2004: 129; Kayano 82-83].

The oldest earrings found during archaeological excavations were made of tin, and they 
were found in men’s and women’s graves from the fourteenth century. In the notes of an 
Italian missionary from the 17th century, we can find information that the Ainu used to 
wear silver earrings or pieces of silk fabric in their ears. According to B. Piłsudski, the Ainu 
women in Sakhalin liked to wear several pairs of earrings in one ear. Especially when they 
went to visit someone. In Hokkaido, earrings called ninkari usually had the shape of a circle 
with a diameter of 5-7 cm, with beads made of glass or red matter as an ornament. Initially, 
ninkari fulfilled not so much a decorative function as a magical one. The earrings, like the 
outfit, defined the social position of the owner.
In the twentieth century, ninkari earrings were mostly made of brass, lead or silver. The pre-
sented earrings come from the Meiji Period, produced in Japan, were often considered as 
a trade object. Worn both by women and men, they were put aside at night before bed-
time or when playing with children. When the child was 5 or 6 years old, the mother or 
grandmother pierced the ears by piercing the auricle and putting a thick needle ruwe-kem 
into the hole wrapped in a cloth soaked in oil. The red cloth remained in the auricle until 
the wound healed, i.e. for about half a month. When a young man adored a woman, he 
would give her one earring from a pair of two and would say: “wait until we get married, 
okay?” [Inui 2011: 62; Соколов 2014: 697; Пилсудский 2004: 129; Kayano 82-83].

最も古い耳飾りは、発掘調査の際、男性および女性の副葬品として見つかった錫製で14
世紀のものである。17世紀のイタリア人宣教師の記録によれば、アイヌの人々は銀のピ
アスもしくは絹のきれを耳につけていた。B.ピウスツキは、サハリンのアイヌ女性は一つ
の耳に複数の耳飾りを好むと書いている。特にお客に呼ばれていくときにそれは顕著だ
ったようだ。北海道ではこのピアスはニンカリと呼ばれ、5〜7cmの直径があり、ガラス玉
や赤い布が飾りとして付けられていた。ニンカリは当初お守りとして用いられていた。ま
た、衣服と同様、付ける人の社会的地位を示すツールでもあった。
20世紀に入ると、人借りは真鍮、鉛、銀で作られるようになった。紹介しているものは明治
時代に日本で作られたもので、交易品として取引されていた。女性も男性も身につけて
いたようで、寝る前や子供と遊ぶ際は外していた。子供が5、6歳になると、母もしくは祖母
が耳に穴を開け、ルウェケムという太い針を差し込んだ。この針は油に浸した赤い布が
巻き付けてあった。赤い布は傷が治るまでの約半年間耳に残された。若い男性が求婚す
る際、耳飾りの片方を女性に渡して、「結婚するまで待っていろ」と言うのが習わしだった
 [Inui 2011: 62; Соколов 2014: 697; Пилсудский 2004: 129; Kayano 82-83]。

Zausznice | 耳飾り | Earrings – NINKARI
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Many travellers emphasised that the Ainu (especially men) could not do without tobacco. 
Probably the habit of smoking tobacco has spread among the Ainu in a similar period as 
among the Japanese, which is at the turn of the sixteenth and seventeenth centuries. To-
bacco was smoked in pipes, and the Japanese pipes were the most popular among the Ainu, 
less popular were the Manchurian and Ainu pipes. The Japanese pipes consisted of copper 
or brass stem and a wooden or bamboo mouthpiece kiseri. Over time, the shape changed, 
the stem became smaller and the mouthpiece became simpler. The pipes made by the Ainu 
themselves were made of wood, roots, stalks, clay and stones.
The presented set consists of four elements: a pipe, a two-piece pipe case and a tobacco 
box attached to it with a string. The box had its unique character; the user made and deco-
rated it himself. The work on the tobacco box started with making a central cylindrical frag-
ment from one piece of wood, and then separating the upper and lower parts. The makiri 
knife was used for work.
Older tobacco boxes were larger and more durable. Sometimes they served as a weapon 
in battle, and there was even an anecdote, probably largely exaggerated, saying that peo-
ple even killed bears with the tobacco boxes [Соколов 2014: 705-707; Mimura 2001: 156; 
Kayano 2014: 277-278].

多くの旅行家がアイヌの人 （々特に男性）は、タバコなしでは生きていけないと強調して
いる。アイヌの間での喫煙は日本人と同じように16世紀から17世紀頃に広まった。喫煙
には煙管が用いられ、日本製のものが多く、満州で作られたものや自作のものは少数だ
った。日本の煙管は銅や真鍮の管に竹または木の吸い口（キセリ）が付いているものだっ
た。形状は時とともに変わっていき、管は小さく、吸い口はよりまっすぐになった。自作の
煙管は木、根、茎、粘土や石で作られた。
紹介しているものは煙管本体、2つに分かれた入れ物、タバコ入れという4つの部分から
なっている。タバコ入れは、使用者自身が製作し、自身で装飾をする自分専用であった。
この製作は、木片の中心を円筒形にくり抜くことから始まり、その後上下の部分を作っ
た。製作にはマキリが用いられた。
古いタバコ入れはより大型で頑丈だった。時には武器として用いられるほどで、大幅
に脚色された冗談によると、熊も倒せるほどだったという[Соколов 2014: 705-707; 
Mimura 2001: 156; Kayano 2014: 277-278]。

Wielu podróżników podkreślało, że Ajnowie (zwłaszcza mężczyźni) nie mogli się obejść bez 
tytoniu. Zwyczaj palenia tytoniu rozpowszechnił się wśród Ajnów prawdopodobnie w po-
dobnym okresie jak u Japończyków, czyli na przełomie XVI i XVII wieku. Tytoń palono w faj-
kach. Wśród Ajnów najpopularniejszy był tytoń produkcji japońskiej, rzadziej mandżurskiej 
lub ich własnej. Japońskie fajki składały się z miedzianych lub mosiężnych cybuchów i drew-
nianych bądź bambusowych ustników kiseri. Ich kształt ulegał zmianie, cybuch stawał się 
mniejszy, a ustnik prostszy. Fajki własnej produkcji Ajnowie wykonywali z drewna, korzeni, 
łodyg, gliny i kamienia.
Prezentowany zestaw składa się z  czterech elementów: fajki, dwuczęściowego etui oraz 
przymocowanego do niego za pomocą sznurka pudełka na tytoń. Pudełko miało indywi-
dualny charakter, użytkownik wykonywał go sam i sam go zdobił. Pracę nad pojemnikiem 
rozpoczył z pomocą noża makiri od wykonania z  jednego kawałka drewna – środkowego 
cylindrycznego kształtu.
Starsze pojemniki na tytoń były większe i bardziej wytrzymałe. Czasami służyły jako broń 
w walce. Istniała anegdota o tym, że ludzie zabijali nimi nawet niedźwiedzie [Соколов 
2014: 705-707; Mimura 2001: 156; Kayano 2014: 277-278].

Fajka z etui i pojemnikiem na tytoń | 煙管とタバコ入れ| 
Pipe with pipe case and tobacco container – TAMPAK-O-P
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The Ainu, regardless of the inhabited region, used amulets a lot in the form of pendants, strings, etc. 
They were made of fabrics and other materials such as glass, iron and wood. Amulets can be divided 
into amulets for children, men and women. N.G. Munro believed that the ninkari earrings also acted as 
an amulet to protect the ears from the penetration of evil spirits into the human body. According to the 
Ainu tradition, the amulets meant for houses and people were made of the ci-ku-pe-ni Amur Maackia 
(Maackia amurensis var. burgeri) or the punkaw Japanese tree lilac (Syringa reticulata Hara). It was 
believed that these trees had the most powerful souls, they were also used for inaw and work tables.
The presented amulet belonged to Joseph G. Geren’s collection and dates back to the turn of the 19th 
and 20th centuries. However, curators from Biratoria question its Ainu origins [Соколов 2014: 489; 
Kayano 2014: 32; Munro1963: 61].

アイヌは、その居住地域に関係なく、ひもに通したペンダント型の護符を多く身につけていた。布、ガ
ラス、鉄、木などの素材で作られた。これらの護符は、子供用、女性用、男性用に分けられる。N.G.マ
ンローは、耳飾りであるニンカリも耳を通して悪霊が体内に入ってこないようにするためのお守りだ
ったとしている。家用、また人が使用する護符は、イヌエンジュ（チクペニ）、ハシドイ（プンカウ）で作
られた。これらの木々には最も強い霊が宿っているとされ、イナウや作業机もこれらの木材で作られ
た。紹介されているお守りは、J.G. ゲレンが19世紀と20世紀の変わり目に集めたものの一つである
が、アイヌ民具であるかは平取の博物館の学芸員には疑問視されている。[Соколов 2014: 489; 
Kayano 2014: 32; Munro1963: 61]。

Ajnowie, bez względu na zamieszkiwany region używali mnóstwa amuletów w postaci wisiorków, za-
wieszek (wiązadeł), sznurków, wykonanych z  tkanin z  dodatkiem innych materiałów jak szkło, żelazo 
i drewno. Były amulety dziecięce, męskie i żeńskie. N.G. Munro twierdził, że kolczyki ninkari również peł-
niły funkcję amuletu chroniącego uszy przed przenikaniem przez nie do wnętrza człowieka złych duchów. 
Tradycyjnie amulety dla ludzi i domów wytwarzano z drzew maki amurskiej ci-ku-pe-ni (Maackia amuren-
sis var. burgeri) lub bzu japońskiego punkaw (Syringa reticulata Hara) – uważano, że drzewa te posiadają 
najpotężniejszą duszę – wykonywano z nich także inaw oraz stoły do pracy. Prezentowany obiekt należał 
do kolekcji J. G. Gerena i pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Muzealnicy w Biratorii kwestionują jednak 
jego ajnuskie pochodzenie [Соколов 2014: 489; Kayano 2014: 32; Munro1963: 61].

Amulet | お守り | Amulet
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Wśród przedmiotów wykorzystywanych przez Ajnów na co dzień dominowały duże torby 
do  przechowywania ziarna. Nieco mniejsze służyły do przenoszenia narzędzi, żywności 
na pola i podczas polowań. Tego typu torby spotyka się bardzo często na wystawach muze-
alnych, opisywane są też w literaturze. Małe ozdobne torebki były rzadkością, prawdobo-
dobnie stanowiły część odświętnego stroju kobiecego. 

Large bags were predominant in the traditional Ainu culture; they were used to store grain, 
while smaller ones were used to carry tools or food to the fields or for hunting. These types 
of bags are very often found at museum exhibitions, and they are described as such in lit-
erature. Small decorative bags were rare. It can be concluded that they were an element of 
a festive female costume.

アイヌ文化で最もよく使われたのは、穀物を保管するための大型の嚢であり、少し小さい
ものは道具や食料を耕作地、また猟場に持ち運ぶために使われた。こういった嚢は博物
館にも多く展示されており、文献にも残されている。飾りとしての小さな袋は数が少ない
ことから、女性の礼服の一部として用いられていたと考えられる。

Torebki | 嚢 | Bags – PON-PUKURU
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Unikatowy, bambusowy kosz typu takekago (jap.) do przechowywania elementów stroju, 
wykonany z włókna sarashina, tłoczonej bawełny barwionej taniną persymony – barwnik 
ten wydaje się charakterystyczny dla Ajnów w erze Taishō (na tej podstawie określono po-
chodzenie obiektu). Zastosowano do wykonania przedmiotu technika plecenia jest niety-
powa dla tradycji ajnuskiej.

A unique bamboo takekago basket (in Japanese) for storing clothing items. Made of 
sarashina fibre, pressed cotton, dyed with persimmons. This dye seems typical of the Ainu 
in  the Taishō Period. On this basis, the origin of the object was determined. Weaving is 
quite uncommon technique in the Ainu tradition.

衣類を収納するためのユニークな竹かごである。綿布は柿のタンニンで染めてある。この
染料は大正時代のアイヌに特徴的であることから、時代を特定することができた。編むこ
とはアイヌの伝統文化ではめずらしい工法である。

Koszyk na ubranie | 衣類カゴ | Basket for clothes - KORI 
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W środkowej części chaty znajdowało się ognisko otoczone drewniana ramą. W jej środku 
znajdował się kij modlitewny inaw, lampa ratcako i przyrząd do nawijania nici i sznurków ka-
nit. Lampa wykonana była z odpowiednio przyciętej gałęzi drzewa, w rozwidleniu której mo-
cowano muszlę z kawałkiem bawełnianego sznurka nasączonego olejem z ryby. Spotykane 
były najczęściej w chatach w pobliżu morza, gdzie był łatwy dostęp do rybiego oleju. Ratcako 
zaczęto używać na początku XX wieku, kiedy rybi olej był jeszcze łatwo dostępny. Zanik tego 
typu oświetlenia nastąpił wraz z pojawieniem się w połowie XX wieku elektryczności.
Ajnowie z północnej część Wysp Kurylskich posiadali też lampy kamienne hanabe-hoyna 
podobne do itelmeńskich. Lampy te miały kształt trapezoidalny z wgłębieniem do którego 
nalewano tłuszcz morskich zwierząt i wkładano knot z suchej trawy [Kayano 2014: 98-99; 
Suzuki 2014: 154].

In the central part of the hut, there was a bonfire surrounded by a wooden frame. 
In  the  middle, there was an inaw prayer stick, a ratcako lamp and a device for winding 
threads and strings ka-nit. The lamp was made of a forked stick, on top of which the shell 
was placed. A piece of cotton string soaked in fish oil was put inside the shell. The ratcako 
lamps were used most often near the sea where there was an easy access to fish oil. Rat-
cako lamps started to be used at the beginning of the 20th century when fish oil was still 
easily available. The disappearance of this type of lighting coincided with the appearance of 
electricity in the mid-20th century.
The Ainu from the northern part of the Kuril Islands also had stone lamps hanabe-hoyna 
similar to the Itelmen’s lamps. The hanabe-hoyna lamp had a trapezoidal shape with a pit 
to which the fat of marine animals was poured and a wick made of dry grass was put in it 
[Kayano 2014: 98-99; Suzuki 2014: 154].

家の中心部には、木枠で囲まれた炉があった。その中心には祈りのためのイナウという
棒、ラッチャコ、糸や縄をよるためのカニッと呼ばれる糸巻きがあった。この灯は先端が枝
分かれした木の棒と貝殻で作られており、魚の油に浸した綿の芯を利用している。その
ため、この灯は魚油が手に入りやすかった沿岸部に多く見られるものである。ラッチャコ
は魚油がさらに手に入り安くなった20世紀初頭に使われ始め、20世紀中頃に電気が普
及するとともに姿を消した。
千島列島北部のアイヌはイテリメン族のそれに似た石のランプ（ハ鍋・ホイナ）を持って
いた。これは台形で中心が窪んでおり、そこに海洋生物の油を注ぎ、枯れ草の芯を入れ
て使用した
 [Kayano 2014: 98-99; Suzuki 2014: 154]。

Lampa | 灯 | Lamp – RATCAKO 

W
yp

os
aż

en
ie

 d
om

u 
| 家

庭
用

品
 | 

Do
m

es
tic

 a
rti

cl
es



280

52



281

Grzebień do paleniska ape-kiray wykonany jest z drewna klonowego, służył do czyszczenia 
paleniska. Było to zadanie kobiet ajnuskich, które od dzieciństwa uczono tej czynności. Było 
to bardzo ważne zadanie – ważano, że palenisko jest łóżkiem dla Bogini Ognia Ape-Fuci, 
musi być czyste i schludne [Kayano 2014: 93-94].

Fire comb ape-kiray resembles a hair comb in shape, and was made of maple wood; it was 
used to clean the hearth. It was the task of the Ainu women who had been taught this 
activity as children. It was a very important task. The hearth was thought to be the bed for 
the Goddess of Fire Ape-Fuci, and it had to be clean and neat [Kayano 2014: 93-94].

灰ならし（アキペライ）は櫛のような形をしており、カエデの木から作られ、炉を掃除する
のに使われた。これは女性の仕事であり、幼い時から教えられていたようだ。また、非常
に重要な仕事でもあった。炉は火の女神（アペフチ）の寝床であり、常にきれいに保って
おかなければならなかった [Kayano 2014: 93-94]。

Grzebień do paleniska | 灰ならし| Fire comb – APE-KIRAY
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Wykonany z drewna hak suwat, wiszący nad paleniskiem, stanowił centrum domu – wie-
rzono, iż ten hak wie o wszystkim, co się w nim dzieje. Zatem, gdy coś się zapodziało, ze 
stosownym pytaniem zwracano się do haka, a nawet obwiązywano go ciasno cienką linką, 
by „zmusić” go do odpowiedzi.
Suwat służył do zawieszania nad paleniskiem garnków i kociołków. Wyrabiany był 
z  drewna klonu, które ma tę właściwość, że wraz z  wysychaniem staje się coraz moc-
niejsze. Istotnym elementem budowy haka była pionowa listwa z czteroma lub pięcioma 
zaczepami, dzięki którym można było regulować wysokość na jakiej zawieszano naczynie 
nad ogniem. [Kayano 2014: 92–93].

Made of wood, the suwat hook hanging above the hearth was the centre of the house. 
It  was believed that this hook knows everything what is happening inside the house. So 
when something got lost, the residents turned to the hook in this matter. The suwat hook 
was wrapped tightly with a thin rope “forcing” it to reveal the place of the lost object.
The suwat hook was used to hang pots or cauldrons over the fire. Made of maple wood 
which – when dried – becomes stronger. An important element of the hook was a vertical 
strip with four or five hooks which served to adjust the height of the vessel over the fire 
[Kayano 2014: 92-93].

木製の炉かぎはまさに家の中心をなすものであり、炉かぎは家で起こる全てを知ってい
ると考えられていた。そのため、家の中で何かがなくなると炉かぎに細い糸を結びつけ
て、それが向く方向により、なくし物を探したという。
スワッは鍋を吊り下げるために使われた。乾くほど強度が増す性質を持つカエデの木
でできていた。この炉かぎで重要な点は、4つもしくは5つのかぎが付けられているところ
で、それにより高さの調節が可能だった[Kayano 2014: 92-93]。

Hak nad palenisko | 炉かぎ | Hook over hearth – SUWAT
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Wykopaliska archeologiczne pozwalają stwierdzić, że kociołki pierwotnie wykonywane 
były z ceramiki jeszcze stosunkowo niedawno. Formą naśladowały japońskie produkty 
żelazne. Kociołków metalowych Ajnowie używać zaczęli około XII–XIII wieku. Na początku 
najbardziej popularne były te z uchwytami do wewnątrz (do XVII wieku), a od XIV wieku 
– z uchwytami na zewnątrz, czasami z małymi nóżkami. Kociołki z pałąkiem zawieszano 
na haku suwat nad paleniskiem. Kociołki przykrywano drewnianą okrągłą pokrywką. Pre-
zentowany obiekt nosi ślady używania (wgniecenia w dolnej części naczynia), wykonany 
jest z miękkiego aluminium. Naczyń tego typu używa się nadal, lecz są to już odlewy żeliw-
ne, choć nadal przykrywane drewnianymi pokrywkami [Соколов 2014: 589; Соколов 
2014: 171, 626, Morioka 2001: 136].

Archaeological excavations allow us to state that cauldrons were originally made of ce-
ramics. They had two inner handles and they were made relatively recently. In form, they 
imitated Japanese iron products. The Ainu started using metal cauldrons around the turn 
of the 12th-13th centuries; at the beginning and until the 17th century, products with inner 
handles were popular. From the 14th century on, cauldrons with handles out were becoming 
more and more popular, sometimes with small stands. Cauldrons with a hoop were hung on 
the hook suwat over the fire. Their height (together with the handle) determined on which 
hook they would be hung. The cauldron was covered with a wooden round lid. The present-
ed object has traces of use which are visible in the lower part of the indentation because 
it is made of soft aluminium. Today, vessels of this type are still being used, but they are 
made of cast iron, and are still covered with wooden lids [Соколов 2014: 589; Соколов 
2014: 171, 626, Morioka 2001: 136].

炉鍋は当初陶器で作られていたことが発掘調査で判明した。それらには2つの持ち手が
あり、比較的最近まで作られていた。形は日本の鉄器を模したものである。アイヌが鉄製
の鍋を使うようになったのは12世紀から13世紀で、17世紀頃までは持ち手が内側につい
ているものが多かった。14席頃から持ち手は外側につけられるようになり、足を持つ鍋も
現れた。弧形の取っ手がついているものは炉かぎ（スワッ）に吊り下げられた。鍋の高さ
によってどのかぎに引っ掛けるかを調整した。また、鍋の蓋は木製であった。紹介してい
る鍋は、下部に凹みがあるが、これは軟らかいアルミニウムを使用していたためである。
現在もこのような鍋は使用されているが、材質は鋳鉄に変わっている。また、蓋はいまだ
に木製である[Соколов 2014: 589; Соколов 2014: 171, 626, Morioka 2001: 136]。

Kociołki nad palenisko | 囲炉裏鍋 | Cauldrons over hearth  
– PORO-SU
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Pojemniki sintoko (hokai jap.) cieszyły się wśród Ajnów dużą popularnością. Sintoko w do-
słownym tłumaczeniu oznacza „lakowany pojemnik z nóżkami”. Podczas świąt przechowywa-
no w nim sake i inne napoje potrzebne i wypijane w trakcie ceremonii, a na co dzień – kaszę, 
ryż, bób i  inne, głównie produkty sypkie. We wschodnim górnym rogu tradycyjnego domu 
ajnuskiego, znajdowała się przestrzeń, w której gromadzono cenne przedmioty układane 
piramidalnie – zwana iyoikiri. Znajdowały się tam różne, lakowane pojemniki, m.in. sintoko. 
Funkcjonowały od czasów ery Kamakura do Taishō (od XII do początku XX wieku). Czasami 
wytwarzane były z kory wygiętej, w kształt cylindra, i dopasowywaną pokrywę.
Sintoko nie były produkowane przez Ajnów, nabywali je drogą wymiany handlowej. To był dla 
nich cenny przedmiot, przekazywany w spadku i czasami wykorzystywany tylko dla ozdoby. 
By wytrzymał jak najdłużej bardzo o niego dbano, zwłaszcza o lakier, który chroniono przed 
zarysowaniami i obtłuczeniami. Najstarsze sintoko znajdujące się w posiadaniu jednej z ro-
dzin ajnuskich datuje się na wczesne lata Momoyama (XVI wiek) [Kayano 2014: 116; Matsuura 
1981: 203; Munro 1963: 60; Арутюнов, Щебенъков 1992: 181].

Sintoko containers (hokai in Japanese) were very popular among the Ainu. The term in lit-
eral translation means “varnished container with stands”. During the festivals, they stored 
sacred drinks in them, while on every day they kept cash, rice, broad beans and other loose 
products inside of them. In the traditional Ainu house, the corner oriented towards East 
was a space called iyoikiri to store valuable items placed in pyramid-shaped piles. There 
were various varnished containers, including sintoko; these are large containers with lids 
and long stands. They have been functioning since the Kamakura Period to the Taishō Pe-
riod (from the 12th century to the beginning of the 20th century). Sometimes they were 
made of bent bark and had a cylindrical shape with a matching lid.
Sintoko containers were not produced by the Ainu; the Ainu bought them through a trade 
exchange. It was a valuable object for them, passed down to the next generations by way 
of inheritance. Sometimes it was only used for decoration; great attention was paid to the 
protection of varnish and taking care of the container so that it lasts longer. The oldest object 
of this type maintained by the Ainu family dated back to the early years of the  Momoyama 
Period (16th century) [Kayano 2014: 116; Matsuura 1981: 203; Munro 1963: 60; Арутюнов, 
Щебенъков 1992: 181].

シントコと呼ばれる行器はアイヌの間で非常に珍重された。「シントコ」とは“足のついた
漆器”を意味する。祭事には聖なる酒をしまい、普段はお金、米、そら豆やその他散らばり
やすいものがしまってあった。伝統的なアイヌの住居の東の角には、貴重品をピラミッド
状に積み上げて保管するイヨイキリという空間があった。そこに、足のついた大型の漆器
であるシントコは据えられていた。この行器は鎌倉時代（12世紀）から大正寺代まで（20
世紀初頭）使われていた。樹皮で製作されることもあり、その場合も円筒形で蓋がついて
いた。
シントコはアイヌによって作られたものではなく、交易によってもたらされたものである。
アイヌにとっては貴重な品であり、後世に受け継がれていた。また、単に置物になってい
るシントコもあったが、これは漆を保護し、長持ちさせるためであった。アイヌの家庭か
ら発見された最も古いものは桃山時代（16世紀）に作られたものだった[Kayano 2014: 
116; Matsuura 1981: 203; Munro 1963: 60; Арутюнов, Щебенъков 1992: 181]。

Pojemnik w skrzyni | 行器 | Container in a box – PORO-SUWOP 
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The Ainu, while creating objects, gave them the character and the soul of the person who 
created them. It was especially important when creating objects related to childcare, which 
is why the production of a cradle was entrusted to people with good reputation. The most 
often, the sinta cradles were made from the wood of the sikerpe-ni Amur cork tree (Phello-
dendron amurense). These trees were used to produce cradles, hoping that the child would 
not be sick. The cradle was usually about 75 cm long and 30 cm wide and resembled a small 
ladder. They were hung on the hook (at home) or on the tripod (during field work). Special 
amulets were hung on the cradle, while the child was left alone; also knives and weapons 
were left near the cradle. It was believed that if evil spirits would come, these items would 
not allow evil spirits to harm the child.
There were no diapers in the Ainu tradition; the straw cradle mat had good ventilation and 
prevented the accumulation of urine. On the Japanese islands, straw mats and hammocks 
were less carefully made; there was a risk that a child could be stung by the spikes. Traditio-
nal sinta cradles were used until the early 1960s [Kayano 2014: 280-283; Онуки-Тирни 
1996, no 3: 91; Осипова 2008: 104].

民具を製作する際、アイヌの人々はそれらに人格を与え、魂を与えた。育児に関する民具
に関してそれらは非常に重要で、ゆりかごの製作は評判の職人に任せるのが常であっ
た。シンタはシケルペニとよばれるキハダの木で作られたが、これは子供が病気にならな
いようにと願いを込めたものだった。ゆりかごはたいてい75cm×30cmで、はしごを思わ
せる形をしており、家庭では鈎にかけ、外で仕事をする際は三脚が用いられた。ゆりかご
には特別なお守りが付けられており、子供が一人になる時はその周りに刀と武器が残さ
れた。悪霊が近づいてきても、それらの道具が子供を守ってくれると信じられていた。
アイヌの伝統にはおしめは存在しなかったが、藁の敷物は通気性がよく、小便がたまる
ことはなかった。日本の同じような敷物やゆりかごは品質が悪く、棘が刺さる恐れがあ
った。伝統的なシンタは1960年代初頭まで使われた[Kayano 2014: 280-283; Онуки-
Тирни 1996, nr 3: 91; Осипова 2008: 104]。

Ajnowie, wyrabiając różne przedmioty, uduchawiali je. Było to szczególnie ważne w przy-
padku tych – związanych z opieką nad dzieckiem, dlatego wykonanie, np. kołyski powierza-
no osobie cieszącej się dobrą opinią. Kołyski sinta wyrabiano najczęściej z drewna korkowca 
amurskiego sikerpe-ni (Phellodendron amurense) z nadzieją, że dziecko nie będzie choro-
wało. Konstrukcja kołyski mierzyła najczęściej 75 centymetów długości i 30 centymetów 
szerokości i przypominała małą drabinę. Zawieszano ją w chacie na haku lub na trójnogu 
podczas prac polowych. Na kołyski zawieszano specjalne amulety. Kiedy dziecko zostawało 
samo, w pobliżu kołyski zostawiano nóż albo inny rodzaj broni wierzono, że gdy przyjdą złe 
duchy to nie pozwolą one im zaszkodzić dziecku.
Ajnowie nie używali pieluch. Słomiana mata kołyski miała dobrą wentylację i była lepsza od 
rodzaju mat popularnych na wyspach japońskich. Tradycyjne kołyski sinta znajdowały zasto-
sowanie jeszcze w pierszych latach 60. XX wieku [Kayano 2014: 280-283; Онуки-Тирни 
1996, nr 3: 91; Осипова 2008: 104].

Kołyska | ゆりかご | Cradle – SINTA
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Miotła mun-nuew-p używana była do zamiatania podłóg przykrytych matami toma. 
Składała się z drewnianej konstrukcji i włókien winorośli umocowanych między dwoma 
listewkami. Materiał do jej wyrobu najlepiej było pozyskiwać było dzień po deszczu – 
wtedy kora łatwo odchodziła od drewna. Rozdzielano ją na solidne kawałki i cięto na 
długość ok. 60  centymetrów, następnie zaginano nad krótszym końcem drewnianego 
uchwytu. Wprawny wytwórca mógł zrobić 5–6 takich mioteł każdej jesieni. Używano ich 
aż do schyłku XX wieku [Kayano 2014: 113–114].

The mun-nuew-p broom was used in times when the floor was covered with toma mats. 
It consisted of a wooden structure and grapevine fibres squeezed together with two sticks. 
The best time to harvest the material for it was the day after the rain when the bark could 
be easily moved away from the trunk. The thinner bark is divided into solid pieces and cut to 
even straps of about 60 cm, then bent over the shorter end of the wooden handle. A skilled 
manufacturer could make 5-6 brooms during autumn. Brooms of this type were in use until 
the end of the 20th century [Kayano 2014: 113-114].

ムンヌウェプは、床にトマと呼ばれるござが敷いてあった時代に使われた。木製の柄に2
本の棒がついており、それでブドウの樹皮繊維を挟んで作られていた。ほうきの材料を
集めるには、樹皮が剥がれやすくなる雨後が最適だった。薄い樹皮は厚いものと選り分
け、60cmほどに切り揃える。そして、木の棒にの短い端に折り曲げるのである。熟練した
職人は秋の間に5、6本のほうきを作ることができた。この種類のほうきは20世紀の末ま
で使われていた[Kayano 2014: 113-114]。

Miotła | ほうき | Broom – MUN-NUWE-P
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Torba c-e-oske-saranip, w odróżnieniu od saranip wykonanego na warsztacie itese-ni, tka-
na była według spiralnego wzoru od dołu ku górze, z dwóch skręconych razem sznurków. 
Góra wykańczana była, podobnie jak saranip, paskiem na ramię. Uważano, że c-e-oske-
saranip przypomina ducha z rozczochranymi włosami, upiora z mokradeł i równin [Kayano 
2014: 130].

The c-e-oske-saranip bag, unlike the saranip bag woven on the itese-ni loom, is woven ac-
cording to a spiral pattern from the bottom up, from two strings twisted together that form 
the  warp. The top is finished like the saranip bag with a shoulder strap. It was believed that 
the c-e-oske-saranip bag was reminiscent of a ghost with dishevelled hair, a ghost of swamps 
or plains [Kayano 2014: 130].

チェオシケサラニプは、織り機イセテニで作られるサラニプの一種である。チェオシケサ
ラニプは下から上に向かって2本の縄で螺旋状に織られている。サラニプと同様に上部
には肩に掛けるための縄がある。チェオシケサラニプはアイヌの人々に、もじゃもじゃ頭
の霊や、湿地にする怪物を連想させた[Kayano 2014: 130]。

Torba | 背負い袋 | Bag – C-E-OSKE-SARANIP 
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Torby noszone były przez Ajnów za pomocą opasek czołowych. To był wygodny sposób 
przenoszenia towarów. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku. 
Ciężkie torby typu saranip, tradycyjnie nosiły tak kobiety. Lżejsze torby noszono na ramie-
niu. Saranip wykonywane były na warsztacie itese-ni, z kory lipy japońskiej nipes-ni (Tilia 
japonica). Noszono w  niej sprzęt myśliwski, do połowu ryb, np. sieci rybackie i  harpun 
marep, dzikie górskie warzywa, a nawet pudełka z jedzeniem. 
Saranip można podzielić na pięć typów w zależności od rozmiaru. Znalazły zastosowanie 
w każdej dziedzinie życia Ajnów. Mówiono, że jeśli dziecko miało kłopoty, worek przybie-
rał ludzki kształt i chronił je, zapewniając bezpieczeństwo, na dowód tego, że przedmioty 
mają duszę. Kiedy torba się zniszczyła, podobnie jak inne ważne przedmioty, przenoszo-
no ją na ołtarz na podwórku, obok chaty, gdzie w ofierze składano ziarno i tytoń, i proszo-
no, by jej dusza powędrowała do kraju bogów.
Współcześnie nadal są w użyciu, bywają zdobione haftowaną tradycyjną tkaniną wyko-
naną z włókien wiązu. Stanowią jeden z elementów Ainu Design [Kayano 2014: 127–129; 
Соколов 2014: 366–367].

The bags were worn by the Ainu with the use of headbands; it was a convenient way 
of transporting goods. The first mentions of this mode of transport come from the turn of 
the 18th and 19th centuries. In this way, saranip heavy bags, according to tradition, were 
worn by women, while the lighter ones were worn on the shoulder. Saranip bags were made 
at the itese-ni loom, from the bark of the nipes-ni lime trees (Tilia japonica). Hunting equip-
ment was carried in these bags, as well as the equipment for carrying fishing nets and 
marep harpoons, wild mountain vegetables or even food boxes.
Saranip bags can be divided into five types depending on the size. Bags of this type were 
used in every area of Ainu’s life. In old stories, it was said that if a child was in trouble, 
the  bag took on a human shape and protected the child, ensuring its safety. This story 
served to instruct people that objects have a good soul and should not be used for revenge. 
When the saranip bag was destroyed after being used, it was moved – like other important 
items – to an altar in the open air where grains and tobacco were sacrificed, and her soul 
was asked to go to the land of the gods.
Today, they are still in use, often decorated with embroidered traditional fabric made of 
elm fibres. They are one of the elements of Ainu Design [Kayano 2014: 127-129; Соколов 
2014: 366-367].

アイヌの人々は袋を額にかけて運んでいたが、これはなかなか楽な方法だった。この方
法は13世紀から14世紀頃に生まれたと考えられている。サラニプを持つのは女性の仕
事だったが、肩にかけて、軽く運ぶことができたという。サラニプは、シナノキ（ニペスニ）
の樹皮から、イテセニという織り機を使って作られていた。猟に使う道具、漁網、銛（マレ
プ）、山菜、弁当などなんでもサラニプで運んだ。
サラニプは大きさによって5つの種類に分けられ、アイヌの生活には欠かせない道具だっ
た。古い言い伝えでは、子供が困っているとサラニプが人間の姿で現れ、子供を守ったと
いう。この言い伝えにより、人々に道具にはいい霊が宿っており、粗末に扱ってはならな
いという教訓が刻まれた。サラニプが他の道具と同様に使えなくなった時は、屋外の祭
壇に捧げ、供え物として穀類、タバコが捧げられた。そして、霊が神の国へ届くよう祈りを
行った。
サラニプは現在でも使用されており、刺繍の入った伝統的な織物で装飾が施されている
こともある。これらはアイヌデザインの一部である[Kayano 2014: 127-129; Соколов 
2014: 366-367]。

Torby | 背負い袋 | Bags – SARANIP 
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Worki totta plecione były z włókien lipy japońskiej nipes-ni (Tilia japonica), mogły pomieścić 360 
litrów płynu. Przechowywano w nich, po osuszeniu na słońcu, zboża i górskie warzywa. Były bardzo 
przewiewne i chroniły przed wilgocią. Wieszano je w spichlerzu pu. Zanikły na przełomie XIX i XX 
wieku – obiekty znajdujące się w muzeach w Biratori są replikami wykonanymi na podstawie opo-
wieści Ajnów, którzy ich jeszcze używali [Kayano 2014: 225].

Totta baskets were woven from the fibres of the nipes-ni lime trees (Tilia japonica); they could hold 
up to 2 seki (360 litres). Sun-dried grains and mountain vegetables were stored in it; the basket was 
very airy and protected from moisture. Totta baskets were hung in a granary on high stands (pu). 
The baskets of this type disappeared at the turn of the 19th and 20th centuries, and the objects 
in the museums in Biratori are replicas made on the basis of the stories of people who used them 
[Kayano 2014: 225].

トッタはシナノキ（ニペスニ）の繊維から編まれた。トッタの容量は2セキ（360l）に及び、乾燥させ
た穀類、山菜などが保管された。このかごは通気性に優れ、中身を湿気から保護した。このかご
は高床式の穀物倉（プ）に吊るされていた。この種類のかごは20世紀の初頭に消滅しており、平
取の博物館にあるものは、使用者の話を参考に製作されたレプリカである[Kayano 2014: 225]。

Worki | かご | Baskets – TOTTA 
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Łopatka (szufla) yar-muy wyrobiana była z kory brzozy (Betula maximowiczana Ragel) i wiśni (Prunus sargentii Rehder). 
Służyła do przesiewania i czyszczenia zboża z zanieczyszczeń. Do wykonania takich szufli używano kory zebranej w okre-
ślonym czasie – zebrana wcześniej lub po sezonie nie nadawała się. Najlepszym czasem na to, by zebrać korę był maj 
i czerwiec. Wnętrze yar-muy wyściełało zewnętrze kory. By była miękka i łatwiejsza w obróbce ogrzewano ją nad ogniem. 
Po nadaniu jej odpowiedniego kształtu wiązano ją dziką winoroślą hat-punkar (Vitis coignetiae Pulliat), a na krawędziach 
przeplatano gałązkami lipy japońskiej nipes-ni (Tilia japonica). Współcześnie nie wykonuje się już takich przedmiotów. 
[Kayano 2014: 233–234].

The yar-muy shovel was made of birch bark (Betula maximowiczana Ragel) and cherry bark (Prunus sargentii Rehder). 
It was used for sifting and cleaning grains from impurities. To make such shovels, a bark was harvested at a given time, as 
the bark collected earlier or after one season was unusable. The best time to harvest bark was May-June. The inner surface 
of the yar-muy shovel was made from the inside of the bark. In order for the bark to be divided into parts, two parallel 
incisions had to be made. Clenched edges formed the covering of the shovel. For the bark to become soft and easy to 
shape, it was heated over fire. After giving it a proper shape, it was bound with wild hat-punkar vine twigs (Vitis coignetiae 
Pulliat) from the inner and outer side, and at the edges, it was interwoven with twigs of the lime trees, called by the Ainu 
nipes-ni (Tilia japonica). Nowadays, such objects are not made due to far-reaching changes in the Ainu economy [Kayano 
2014: 233-234].

ヤルムイはシラカバ（Betula maximowiczana Ragel）およびサクラ（Prunus sargentii Rehder）の樹皮でできてい
る。これは穀物を選別し、汚れを取り除くのに使われた。樹皮はある特定の期間に採取する必要があり、早すぎても
遅すぎても使用に適さなかった。最も適した時期は5月から6月だと言われる。ヤルムイの内側は、樹皮の内側を用い
て作られた。樹皮はお互いに平行に切り分けなければならなかった。結ばれた両端はふるいの覆いになった。樹皮
を柔らかく、加工しやすくするためには、火であぶるのが一般的だった。形を整えた後、ブドウの木（Vitis coignetiae 
Pulliat）に両側からくくりつけ、端はハンノキ（ナペスニ）の枝を巻き付けた。このようなふるいは農業の変化とともに
廃れ、今日では使われていない[Kayano 2014: 233-234]。

65

Łopatka do przesiewania zboża | 穀物用ふるい |  
Shovel for sifting out cereals – YAR-MUY 



296

The menoko-ita board is a combination of a cutting board with a serving board made of 
the wood of the ranko katsura tree (Cercidiphyllum japonicum). The left side was used as 
a cutting board, while the right side could serve as a tray, plate or bowl. It was used for cut-
ting vegetables, serving dishes (smoked fish, boiled eggs) which were served with a small 
knife to allow guests to portion dishes. Cutting boards are a simple device, but in the Ainu 
tradition they were richly decorated [Kayano 2014: 236-237].

メノコイタはまな板と食事を供するための板が合わさっており、カツラ（ランコ）の木か
ら作られた。左側をまな板として使用し、右側は盆、皿、椀として用いられた。まな板は野
菜用であり、魚の燻製、ゆで卵などが盛られ、お客が取り分けられるように小さなナイフ
が添えられた。まな板は単純な道具であるが、アイヌの人々は豊かな装飾を施していた
[Kayano 2014: 236-237]。

Deska menoko-ita jest kombinacją deski do krojenia z deską do serwowania dań, wykonaną 
z drewna grujecznika japońskiego ranko (Cercidiphyllum japonicum). Lewa jej strona służyła 
do krojenia, prawa – zastępowała talerz lub misę. Krojono na niej warzywa i podawano 
potrawy, na które składały się bardzo często wędzone ryby i gotowane jajka, wraz z małym 
nożykiem, by goście mogli sobie porcjować dania. Deski do krojenia były bogato zdobione 
[Kayano 2014: 236-237].
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Deska do krojenia | まな板 | Cutting board – MENOKO-ITA
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Taca cipor-nina-p służyła do rozgniatania i rozcierania ikry łososia. Wydobycie ikry z brzucha ryby uła-
twiało narzędzie zwane marotke-ciporo. Ajnowie przyrządzali ikrę na wiele sposobów, najczęściej była 
ona zasalana na dwa trzy dni i podawana z papką z ryżu i prosa, lub w innym daniu – ciporo-rataskep 
– z ziemniaczanym pureé. Innym specjalnym daniem był sat-ciporo – nadziewany ikrą pęcherz pławny 
łososia pisoy, suszony nad ogniem. Ze względu na długi czas przygotowania, danie to serwowano 
rzadko [Kayano 2014: 238-239].

The cipor-nina-p tray is used for crushing and grinding salmon eggs. In order to collect salmon eggs, 
it is necessary to cut the fish’s belly before spawning, and the eggs are separated from the muscles 
by a tool called marotke-ciporo. Salmon roe that the Ainu eat can be cooked in many ways. Most often 
it is salted for two-three days and served with rice and millet pulp, or in another dish (ciporo-rataskep) 
it is served with boiled and mashed potatoes. Another special dish is the salmon swim bladder pisoy 
stuffed with roe, which was then dried over fire. The roe prepared this way is called sat-ciporo; due to 
the long preparation time, this dish was quite rare [Kayano 2014: 238-239].

チポルニマプは、サケのイクラを皮から剥ぐために使われた。イクラを得るためにはまずサケの腹
を割き、イクラはマロトケ・トロポという道具を用いて筋肉と分離された。アイヌの人々はイクラを様
々な方法で食べていた。最も一般的だったのは、2、3日塩漬けにして米とキビの粥とともに食べる方
法だったが、ジャガイモをつぶしたものと食べる（チポロ・ラタスケプ）こともあった。特別なイクラ料
理として、サケの鰾（うきぶくろ、ピソイ）にイクラを詰めて乾燥させたサッ・チポロというものがあっ
たが、時間と手間がかかることから、頻繁に食べられることはなかった[Kayano 2014: 238-239]。

Taca do rozcierania ikry | イクラ加工用盆 | Tray for grinding  
caviar – CIPOR-NINA-P
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イタと呼ばれる盆は柔らかい一枚板から作られ、アイヌの最も基本的な道具の一つであった。料
理を運ぶだけでなく、皿としても機能した。当初こういった盆に装飾は施されておらず、装飾は後
年登場した。ラムラン・ノカと呼ばれる曲がりくねったパターンは、19世紀頃から沙流川流域で生
まれたものと考えられている。
イタは宗教的な儀式にも使われた（祈りに用いるトゥキパスイと呼ばれるヘラをおいた）。その際
模様は中から外へ向かって伸びていたが、普段使いのイタはその逆だったという[Kayano2014; 
237-238]。
紹介している盆は製作年代が異なる。古いものは19世紀中頃、最も新しいものは21世紀に入って
作られたものである。年代による最も大きな違いは色であり、現代のものは木の油が染み込んだ
明るい色をしている。古いものは使用上および経年変化により暗い色になっている。アイヌは新し
い料理を載せるまで盆を洗わなかったため、食べ物の残りが長い時間盆に乗っており、その影響
で木は劣化した。イタは骨董品店でもよく目にする。また、アイヌデザインの一翼を担っており、旅
行者にも喜ばれている。

Tace ita wykonywane były z jednego kawałka miękkiego drewna. Stanowiły podstawowy sprzęt do-
mowy Ajnów, służyły nie tylko do przenoszenia, ale także do podawania jedzenia oraz samej kon-
sumpcji. Początkowo tace tego typu pozbawione były zdobień – te pojawiły się znacznie później. 
Zakręcony wzór zwany ramram-noka traktowany jest jako dziedzictwo niedawnych czasów – praw-
dopodobnie XIX wieku i pochodzi z obszarów rzeki Saru.
Ita były również używane podczas ceremoni religijnych (kładziono na nich szpatułki tuki-pasuy) – 
zdobiący je widoczny wzór układał się wtedy od środka na boki naczynia. Natomiast na tacach do 
codziennego użytku wzór rozchodził się w przeciwnym kierunku [Kayano 2014; 237-238].
Prezentowane tace zostały wykonane w  różnych epokach. Najstarsze pochodzą z  połowy XIX, 
a najmłodsze – z początku XXI wieku. Między najstarszymi a najmłodszymi tacami widoczna jest 
wyraźna różnica w kolorze drewna – współczesna jest jaśniejsza i ma kolor drewna impregnowa-
nego tłuszczem, starsza jest o wiele ciemniejsza – to efekt m.in. jej używania. Należy pamiętać, 
że Ajnowie rzadko czyścili tace, resztki jedzenia usuwano dopiero tuż przed podaniem następnego 
posiłku, co nie pozostawało bez wpływu na zachowanie się drewna. Ita dość często można spotkać 
w ofertach antykwariatów, stanowią istotny element Ainu Design – są też chętnie kupowaną przez 
turystów pamiątką.

Tace | 盆 | Trays – ITA
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Ita trays were made of one piece of soft wood, and they were the basic Ainu household equipment. 
They served not only for carrying but also for serving food and consuming it. Initially, trays of this 
type were devoid of decorations, which appeared much later. The twisted pattern called ramram-no-
ka comes from the Saru river area probably from the 19th century and has been treated as a heritage 
pattern since recently.
Ita trays were also used during religious ceremonies (the tuki-pasuy prayer wand was placed on it), 
then the pattern radiated from the centre to the sides. In contrast, the trays for everyday use had 
a pattern which spread in the opposite direction [Kayano2014; 237-238].
The presented trays were made in different periods. The oldest trays come from the mid-nineteenth 
century and the youngest from the early twenty-first century. Between the oldest and the most 
recent trays, there is a clear difference in the colour of the wood, as the more recent tray is brighter 
and has the colour of the wood impregnated with fat. The older one is much darker due, among oth-
er things, to the time it was used. It should be remembered that the Ainu rarely cleaned the trays; 
the leftovers remained on the trays for a long time and were removed just before serving a new 
meal; it must have had an impact on the condition of the wood. Ita trays can often be found in an-
tiques shops, and nowadays they are an important element of the Ainu Design, and the souvenir 
industry especially appreciated by tourists.
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The spoons were widespread among the Ainu because of their traditional diet; they served for the con-
sumption of soups and groats. In Sakhalin and Hokkaido, they were called pera, kasup or sorunpe.  
According to M. M. Dobrotvorski, sorunpe is a flat scoop for scooping up fish from the cauldron. 
The flat shape of the spoon can be a reference to their original design, i.e. the combination of shells 
and wood. Two kinds of spoons could be found in the Ainu households, for cooking (mixing, scooping 
up dishes from cauldrons) and consuming; they were of different shapes and sizes, and the deco-
rations depended on the taste of the sculptor. The spoons designed for eating had a simple shape 
and were modestly decorated. The Ainu children were served food (millet mush) not with a metal but 
a wooden spoon. Spoons were an important element of one’s own equipment. The groom would give 
the spoon shortly after the wedding, and it was also one of the elements of the deceased person’s 
equipment [Добротворский 1875: 308; Соколов 2014: 609; Batchelor 1901: 134, 136, 226, 555]. 

さじはアイヌの伝統的な食生活とともに広まり、汁やひきわりを食べるのに使われた。サハリン
や北海道では、これらはペラとかサルンペと呼ばれる。M. M.ドブロヴォリスキーは、サルンペと
は魚を鍋からすくうための平たい柄杓のようなものだったとしている。平たい形は、木の棒と貝
殻という原始的なさじの構造と関係があるかもしれない。アイヌの家庭には調理用（混ぜる、食材
を鍋からすくう）と食事用という2種類のさじがあった。それぞれ大きさや形は様々で、職人により
思い思いの装飾が施されていた。食事用のさじは形が単純で、装飾も少なかった。アイヌの子供
は食べ物（キビの粥）を金属ではなく木製のさじで与えられていた。さじは一人一人に与えられる
重要な品であった。婚礼の後すぐに花婿はさじを贈ったほか、故人の一部をなすものでもあった
[Добротворский 1875: 308; Соколов 2014: 609; Batchelor 1901: 134, 136, 226, 555]。

Łyżki były w domach Ajnów powszechne, jadano nimi zupy i kasze. Na Sachalinie i Hokkaido nazy-
wano je pera, kasup lub sorunpe. Według M. M. Dobrotvorskego, sorunpe to płaski czerpak do wycią-
gania ryby z kotła. Płaski kształt łyżki może nawiązywać do jej pierwotnej konstrukcji, stanowiącej 
połączenie muszli z drewnem. W ajnuskich chatach można się było natknąć dwa rodzaje łyżek: do 
gotowania (mieszania w garnkach) i konsumpcji. Miały różne kształty i rozmiary, zdobienie zależało 
od gustu rzeźbiarza. Łyżki służące do jedzenia, miały prosty kształt i były skromnie zdobione. Dzie-
ciom ajnuskim nie podawano jedzenia (papki z prosa) łyżką metalową, a drewnianą. Łyżka należa-
ła do rzeczy osobistych każdego Ajna. Stanowiła też jeden z elementów „wyposażenia” zmarłego  
[Добротворский 1875: 308; Соколов 2014: 609; Batchelor 1901: 134, 136, 226, 555]. 
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Łyżka | さじ | Spoon – SORUNPE 
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The nima bowls were made of wood and were a popular Ainu household tool; one could 
serve almost anything in it. There are several types of bowls, with different shapes and siz-
es, and the smaller ones are used for eating. However, the larger ones contained as much as 
2 to (about 36 litres) of rice. In order to produce nima, the wood from several types of trees 
was used: the Judas tree also called ranko (Cercidiphyllum japonicum) and ay-us-ni Chinese 
angelica-tree (Aralia elata Seem) because their tree trunks are wide and relatively delicate. 
For the production of bowls, tasiro knife, panco-mukar hatchet, tuci knife, sempi wedge 
were used among others. To create a rounded shape, the centre was drilled with the re-
wke-makiri knife with a curved blade. It happened that the bowls were varnished. When 
the bowl cracked and became useless, it was put on the altar. During prayers to the gods, 
it was filled with millet and tobacco in gratitude for the goodwill [Kayano 2014: 245-246].

木製の椀であるニマもまた、アイヌの基本的な民具の一つであり、ほとんどすべての食
事がこれで供された。大きさ、形は様々で、、小さいものは食事に用いられたが、大きいも
のになると2ト（約36l）の米が入るほどだった。ニマの製作には幹が太く、比較的軟らか
い木が使われた。ランコ（カツラ）やアユスニ（タラノキ）と呼ばれる木である。椀の製作に
は、刀（タシロ）、鉈（パンチョムカル）、小刀（トゥチ）、楔（センピ）などが用いられた。椀とし
ての形を作るため、中心部はレウケ・マキリという弧形の刃を持つ刀でくり抜かれた。漆
塗りが施されることもあった。椀が割れて使えなくなった際は祭壇に供えられた。祈りで
は、キビとタバコを椀に入れ、神々の好意に感謝したという[Kayano 2014: 245-246]。

Miski nima stanowiły popularny sprzęt domowy, podawano w nich niemal wszystko. Istnie-
je ich kilka rodzajów, o różnych kształtach i w różnych rozmiarach – mniejsze służą do je-
dzenia, w większych mieściło się aż 36 litrów ryżu. Do ich produkcji wykorzystywano drewno 
kilku rodzajów drzew: ranko zwane też japońskim drzewem Judasza (Cercidiphyllum japoni-
cum) i ay-us-ni aralię wysoką (Aralia elata Seem), ponieważ ich pnie są szerokie i stosunko-
wo delikatne. Do produkcji mis wykorzystywano m.in.: nóż tasiro, siekierkę panco-mukar, 
nóż tuci i klin sempi. Środek miski drążono za pomocą noża z zagiętym ostrzem rewke-ma-
kiri. Zdarzały się, że misy były lakowane. Gdy misa pękła i stawała się bezużyteczna stawia-
no ją na ołtarzu. Podczas odmawiana modlitw wypełniano ją prosem i tytoniem [Kayano 
2014: 245-246].

Miski | 椀 | Bowls – NIMA 
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Półprodukt | 半製品 | Vessel (semi-finished product) 
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In everyday life of the Ainu, an important role was played by handmade objects from the bark 
of trees, mainly birch bark or cherry bark. Originally, the Ainu used objects of this type as 
containers. Later, this function was taken over by wooden and varnished vessels, very of-
ten of Japanese production. Containers made of birch bark could be made for short-term 
use (e.g. during overnight stays in the mountains or in the forest), as well as long-term use 
(at  home). In the  oral tradition, the information has been preserved that hunters staying 
in  the  forest cooked in bark dishes. One vessel could be used several times. Some kitch-
en utensils made of birch bark may be examples of cookware suitable for long-term use. 
They were coated with clay to cook in them; it was the result of the lack of metal cauldrons. 
The  Ainu and Japanese bark products had common features (shape, ornament); however, 
it cannot be confirmed that the Japanese products had an impact on the Ainu tradition.
Yar-itanki is a small vessel made of bark, like yar-nima bowl. It is made only from the outer 
(white) part of the birch bark harvested in early summer, i.e. in June. With the use of fire, 
the bark is shaped and bent, then the vines wrapped with a thin strip of nipes-ni, the Japanese 
lime (Tilia japonica Simonkai), are attached to the upper edge.
The semi-product presented here was made with the use of modern tools. [Sasaki 1995: 68; 
Соколов 2014: 628; Позднеев 1909: 32; Kayano2014: 248].

アイヌの日常生活で大きな意味を持っていたのが、シラカバやサクラの樹皮で作られた
民具であった。当初アイヌは食器としてそういった民具を用いていたが、時代が下るに
つれて、木製、漆塗りの器が用いられるようになった。漆塗りの器は日本で作られたもの
が多かった。樹皮の器は野営に持っていく際の使い捨て用として使われることもあった
が、通常の家庭でも使用されていた。言い伝えでも猟師は樹皮の器で煮炊きをしたとさ
れている。長期間使用されたのはシラカバの樹皮でできた食器であり、調理ができるよ
うに粘土が塗られていた。金属製の鍋は稀少だったのである。樹皮製品はアイヌ、日本
とそれぞれ類似点（形、装飾など）があるが、アイヌの伝統に日本の影響があったとは言
い切れない。
ヤルイタンキは、椀（ヤルニマ）と並んで特別な樹皮製品である。これは初夏にあたる6月
に採集した樹皮の外側（白い方）のみを使用して作られている。樹皮を炙って曲げること
で形をつける。上部にはブドウの枝を巻きつけ、シナノキ（ニペスニ）の繊維で作った紐で
しばる。
紹介しているヤルイタンキは現代の道具を用いて製作されている [Sasaki 1995: 68; 
Соколов 2014: 628; Позднеев 1909: 32; Kayano2014: 248]。

W życiu codziennym Ajnów ważną rolą odgrywały przedmioty wykonane ręcznie z kory, głów-
nie brzozy lub wiśni, wśród nich pojemniki na produkty – później ich funkcję przejęły naczynia 
drewniane i  lakowane, bardzo często produkcji japońskiej. Pojemniki z  kory brzozy służyły 
do krótkotrwałego użytku (np. w czasie noclegu w górach i w  lesie), jak i długotrwałego – 
w warunkach domowych. W ustnych przekazach zachowały się informacje o tym, że myśliwi 
gotowali w lesie w naczyniach z kory – podobno jednego takiego naczynia można było użyć 
kilkakrotnie. Przykładem naczyń długotrwałego użytku mogą być niektóre naczynia kuchen-
ne, wykonane z kory brzozy. Można było powlekać je gliną, by móc w nich gotować – nie było 
metalowych kociołków. Ajnuskie i japońskie wyroby z kory miały wspólne cechy (kształt, or-
nament), ale nie da się potwierdzić wpływów japońskich na ajnuską tradycję.
Yar-itanki to niewielkie naczynia z kory, podobnie jak misy yar-nima. Wyrabiane były z ze-
wnętrznej (białej) części kory brzozy zdzieranej w czerwcu. Opalając ją i naginając, nadawano 
jej kształt, następnie do górnej krawędzi przyczepiano winorośl owiniętą cienkim pasemkiem 
włókna z nipes-ni, lipy japońskiej (Tilia japonica Simonkai). 
Prezentowany półprodukt wykonany został przy  użyciu współczesnych narzędzi. [Sasaki 
1995: 68; Соколов 2014: 628; Позднеев 1909: 32; Kayano2014: 248].

Naczynia | 食器 | Vessels – YAR-ITANKI 
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Czerpak yar-pisakku zazwyczaj robiony był około połowy czerwca, kiedy najłatwiej jest 
obrierać korę brzóz. Obrabiana była zaraz po jej zdarciu, jeśli później – należało ją wcześniej 
zmiękczyć, ogrzewając nad ogniem. Latorośl dookoła obręczy jest cienką, spiralnie skręco-
ną linką. Do długiej rączki lekko zgietej i czasami zdobionej doczepiano często dekoracyjny 
dzwoneczek. Czerpak służył do picia, czerpania wody, wylewania wody z  łodzi. Niektóre 
zdobiono ornamentem przypominjącym wzory znane w tradycji Niwchów [Kayano 2014: 
132; Соколов 2014: 630–631; Латышев, Прокофьев 2006: 51].

The yar-pisakku water bucket is usually made around mid-June when it is easiest to peel birch 
bark. It is processed immediately after removal from the tree, because if it is processed lat-
er – it should be softened before over fire. The branch around the hoop is a thin and spirally 
twisted rope. The long handle attached to the hoop is slightly bent and sometimes there 
are patterns carved on it and there is a decorative bell attached. The water bucket served to 
drink, to draw water, pour water out of the boat. Some buckets were covered with carved or-
naments reminiscent of the Nivkh decorations [Kayano 2014: 132; Соколов 2014: 630-631; 
Латышев, Прокофьев 2006: 51].

ヤルピサックと呼ばれる柄杓はシラカバの樹皮が最も剥がれやすくなる6月中頃に作ら
れることが多かった。幹から剥がした樹皮はすぐ加工するか、後から加工する場合は火
にあてて柔らかくしなければならなかった。輪を取り巻く若枝は細く、螺旋状に巻き付け
てある。輪に据え付けられている取っ手は少し曲がっており、文様が彫られたり、飾りの
鈴がつけられたりすることもあった。柄杓は水を飲む時に使われたほか、水をまく際、船
から排水を行う際にも使用された。ニヴフのそれを思わせる彫像がつけられた柄杓も
存在する[Kayano 2014: 132; Соколов 2014: 630-631; Латышев, Прокофьев 
2006: 51]。

Czerpak na wodę | 柄杓 | Water bucket – YAR-PISAKKU

306



307

82

The i-oma-re pisakku ornate ladle (scoop) in a literal translation means “put it in a ladle”. 
It is used to scoop up sakae from the inaw-kot-sintoko container and pour it into a large 
patci bowl. To pour sake into smaller bowls, a smaller i-oma-re-p ladle is used. The sake 
is served in bowls to the guests, and after the offerings to gods, everyone drinks it. If there 
are a lot of people who should be served sake, it is poured into an etu-nu-p jug (instead of 
patci bowl) or directly into the guests’ bowls [Kayano 2014: 261; Соколов 2014: 621].

装飾が施されたおたま（柄杓）イオマレ・ピサックは、「おたまにこれを置け」という意味で
ある。イナウ・コッ・シントコと呼ばれる容器に入った酒を大型の椀パッチに移すために使
われた。酒を飲むためのより小さい器に注ぐには、小型のイオマレプが用いられた。神々
に祈りを捧げた後、全員が代わる代わる酒を飲んでいく。人数が多い時は、パッチに注ぐ
のではなく、水差し（エトゥヌプ）や大型の水差し（エチウス）を用いて直接お客の器に注
ぎ分けた[Kayano 2014: 261; Соколов 2014: 621]。

Ozdobna chochla i-oma-re pisakku, w  dosłownym tłumaczeniu: „kłaść to do chochli”, 
służy do wybierania sake z  pojemnika inaw-kot-sintoko i  wlewania jej do dużej misy  
patci. Do nalewania sake do mniejszych czarek używało się mniejszej chochli i-oma-re-p. 
W czarkach podajwano sake zgromadzonym – po złożeniu ofiary bogom wszyscy przystę-
powali do picia. Jeśli było dużo osób, których należało poczęstować sake, zamiast do patci 
nalewało się ją za pomocą dzbanka etu-nu-p lub dzbana e-ci-us bezpośrednio do czarek 
gości [Kayano 2014: 261; Соколов 2014: 621].

Chochla | おたま | Ladle – I-OMARE-PISAKKU
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Lacquered vessels patci, sintoko were stored in the holy place of the house on the right 
side by the eastern window. Objects were piled in a sort of pyramid called inuma or iyoikir in 
the Ainu language. These objects were there not only for decoration, they were used during 
festive times, and dishes and sake were served in them.
The patchi container is a varnished and richly decorated bowl (it can have a lid, shorter or 
longer handles). Almost all patchi containers are used to serve sake during the i-o-mante 
ceremony (sending bears back) or to give water to the bear kept in a cage. Providing water 
for this special guest, as the bear was considered, requires the use of an extraordinary bowl 
during the ceremony before it is sent to the world of gods [Арутюнов, Щебенъков 
1992: 181; Kayano 2014: 262-263].

漆塗り器（パッチ、シントコ）は、家の中でも神聖な場所（東の窓の左側）に保管されて
いた。器はピラミッド状に積み上げられており、イヌマ、イヨイキリなどと呼ばれていた。
これらは単なる飾りではなく、宴の際は食物や酒を供するのに使われた。パッチは豪
勢な装飾が施された漆塗りの器である（長短様々な取っ手がついた蓋を持つものもあ
る）。熊送りの儀式で酒を供する際、檻の中の熊に水をやる際に用いられた。神々の世
界へ送る前、熊の姿を借りた特別な客人に水を出すのは、通常の器ではいけなかった
[Арутюнов, Щебенъков 1992: 181; Kayano 2014: 262-263]。

Naczynia lakowane (patci, sintoko) przechowywano w świętym miejscu domu, po prawej 
stronie przy wschodnim oknie. Ze sprzętów domowych układano tu rodzaj piramidy zwanej 
po ajnusku inuma lub iyoikir. Przedmioty te, głównie naczynia, wykorzystywano w czasie 
świąt, podając w nich potrawy i sake.
Pojemnik patchi jest lakowaną bogato dekorowaną misą (może mieć pokrywę, mniejsze lub 
większe uchwyty). Prawie wszystkie jej rodzaje służyły do podawania sake podczas ceremo-
nii odsyłania niedźwiedzia i-o-mante lub do podawania wody niedźwiedziowi trzymanemu 
w klatce. Podanie wody tak wyjątkowemu gościowi, za jakiego uważano niedźwiedzia, wy-
magało użycia niezwykłej misy, zwłaszcza podczas ceremonii, zanim został on wysłany „do 
świata bogów” [Арутюнов, Щебенъков 1992: 181; Kayano 2014: 262-263].

Naczynie | 器 | Vessel – PATCI 
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The etu-nu-p container takes its name from the form because in the Ainu language, it 
means “an object that uses the nose”. Sake was poured from sintoko with the help of 
the i-oma-re pisakku ladle to etu-nu-p and brought to guests, and then poured into their 
kapar-pe-tuki bowls. Often etu-nu-p was varnished and obtained from a barter exchange 
with the Japanese, but it was also handmade by the Ainu. Nowadays, due to the disap-
pearance of the Ainu language, the Ainu refer to the Japanese term kurumi to describe this 
container [Kayano 2014: 265; Соколов 2014: 623].

エトゥヌプは、その形から“鼻を使う道具”という名前が付けられている。シントコに入
っている酒は、イオマレ・ピサックを用いてエトゥヌプに移される。その後、お客のもと
へ運ばれ、カパルペトゥキと呼ばれる器に注がれる。エトゥヌプは漆塗りで、日本人の
交易で手に入れることが多かったが、アイヌにより自作されたものもある。現在、アイヌ
語の衰退により、アイヌの人々はクルミという日本語の言い方を使っている[Kayano 
2014: 265; Соколов 2014: 623]。

Nazwa etu-nu-p w języku ajnuskim znaczy „przedmiot używający nosa”. Sake z sinto-
ko przelewano za pomocą chochli i-oma-re pisakku do etu-nu-p i przynoszono gościom,  
następnie przelewano ją do czarek kapar-pe-tuki. Często etu-nu-p był lakowany. Pozyski-
wano go w drodze wymiany barterowej z Japończykami, ale były też wyrabiane ręcznie przez 
Ajnów. Współcześnie Ajnowie na określenie tego pojemnika podają japoński termin kurumi 
[Kayano 2014: 265; Соколов 2014: 623].

Dzbanek | 水差し | Container – ETU-NU-P 
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Termin tuki to ogólna nazwa czarki – precyzyjnych nazw używa się w zależności od formy 
i  przeznaczenia: maranto-tuki (czarka boga niedźwiedzia), nisew-tuki (mała czarka), ise-
po-tuki (gruba czarka), kapar-pe-tuki (cienka czarka) i kane-pe-us-tuki („lakowana czarka 
do sake zdobiona plamkami złota”). Kapar-pe-tuki jest drewnianą czarką (czasami lakowa-
ną) ze spodkiem, odgrywającą istotną rolę w kulturze Ajnów. Wraz ze szpatułką iku-pasuy 
używana była podczas ceremonii składania ofiar z sake bogom najwyższej rangi. Ajnowie 
wierzyli, że to najlepsza czarka do podawania sake. Naczynie to było jednym z  ważniej-
szych towarów wymiany handlowej pomiędzy Ajnami i Japończykami. Ajnowie wykonywali 
drewniane czarki i przekazywali je Japończykom do lakowania. Zdarzały się zakłócenia (spo-
wodowane burzliwą historią obu ludów) w wymianie handlowej, dlatego w użyciu funkcjo-
nowały także nielakowane naczynia. Do dziś kapar-pe-tuki jest wykorzystywane podczas 
tradycyjnych ceremonii ajnuskich. 
Czarki miały szerokie zastosowanie pito z nich sake (również z ich pokrywek), jedzono zupy 
i kasze – te ostatnie w tych samych miseczkach, w których wcześniej serwowano rosół mię-
sny lub rybny. Zadziwiające, jak wysoko Ajnowie cenili tuki. Według danych B. Piłsudskiego, 
każde japońskie naczynie (włączając w to czarki) posiadało swoją genealogię, którą Ajnowie 
znali i przekazywali następnym pokoleniom. Bez lakowanych czarek nie obeszło się żadne 
świąteczne spotkanie. Jeśli podczas i-o-mante zabrakło czarek dla gości, to pożyczano je 
od  sąsiadów (nawet od wszystkich w  wiosce). Każdy właściciel oznaczał swoje naczynie 
rytym znakiem na dnie, żeby później łatwiej było zwrócić pożyczone naczynie i uniknąć nie-
porozumień [Kayano 2014: 266-267; Пилсудский 1914: 72, 137].

Czarka | 椀 | Cup – KAPAR-PE-TUKI 

Czarka | 椀 | Cup – KAPAR-PE-TUKI 
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Naczynia | 器 | Cups – TUKI 
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The term tuki is the general name of a bowl, more precise names are used depending on the 
form and purpose: maranto-tuki (god bear’s bowl), nisew-tuki (little bowl), isepo-tuki (thick 
bowl), kapar-pe-tuki (thin bowl) and kane-pe-us-tuki (“varnished sake bowl decorated with 
golden dots”). Kapar-pe-tuki is a wooden bowl (sometimes varnished) with a saucer, play-
ing an important role in the Ainu culture. Along with the iku-pasuy shovel, it was used when 
offering sake to the gods of the highest rank. The Ainu believed that it was the best bowl 
to serve sake. The vessel was one of the most important goods traded between the Ainu 
and the Japanese. The Ainu made wooden bowls and passed them on to the Japanese for 
painting and varnishing. Disruptions in trade occurred (caused by the turbulent history of 
both peoples), which is why non-varnished vessels are also in use nowadays. To this day, 
Kapar-pe-tuki is used during traditional Ainu ceremonies, which are currently experiencing 
their renaissance.
Bowls were widely used to drink sake from (also from their lids), to eat soups and groats. For 
example, after meat or fish broth, the Ainu would eat groats. It is surprising how highly tuki 
were valued by the Ainu. According to B. Piłsudski’s data, each Japanese vessel (including 
bowls) had its own genealogy, which the Ainu people knew and passed on to the next gen-
erations. There could be no festive event without a varnished bowl. If during the i-o-man-
te, there weren’t enough bowls for the guests, it was loaned from the neighbours (even 
from all farms in the village). Each owner marked his vessel with a mark on the bottom of 
the front side, so that later it would be easier to return the item to the owner and avoid any 
misunderstanding [Kayano 2014: 266-267; Пилсудский 1914: 72, 137].

トゥキは椀を表す一般的な名称であるが、その形や用途によって、様々な名称があった。
マラントトゥキ（熊の神の椀）、ニセウトゥキ（小椀）、イセポトゥキ（厚椀）、カパルペトゥキ（
薄椀）、カネペウストゥキ（金の玉模様で装飾された酒用の椀）などである。カパルペトゥ
キは台のついた木製（漆塗りのものもある）の椀で、アイヌ文化の根幹を担っていた。イク
パスイと呼ばれるヘラとともに、酒を神々に捧げるのに用いられていたのだ。アイヌの人
々は酒を供するにはカパルペトゥキが最適だと考えていた。食器・椀の類は日本人との
交易の中でも最も取引が多かった。アイヌは器を作り、漆塗りは日本人に依頼していた。
両民族の歴史的軋轢から争いに発展することもあり、塗りが施されていない椀が用いら
れることもあった。今日でも重要な儀式ではカパルペトゥキが用いられているが、アイヌ
の宗教儀式は現在ルネサンスを経験している。
椀には、酒を飲む（蓋でも飲んだ）、汁やひきわりを食べるといった幅広い用途があった。
例えばアイヌは肉・魚の出汁でひきわりを作った。アイヌの人々は、驚くほどトゥキを重宝
していた。B.ピウスツキの記録では、日本製の椀（トゥキを含む）は、何世代にも渡って使
用されていた。漆の椀抜きではどんな儀式も行うことができなかった。イオマンテの最中
にお客用の椀が足りなくなったときは、隣人に借りたという（村中の椀が動員されること
もあった）。それぞれの持ち主は自身の印を底面に彫りつけ、返すときにトラブルが起き
ないようにした[Kayano 2014: 266-267; Пилсудский 1914: 72, 137]。
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The low varnished otcike tables were purchased from the Japanese. During the ceremony, 
tuki bowls were placed on the table, and on them – tuki-pasuy spatulas used to make offer-
ings from sake. Otcike were placed in an honorary place next to the hearth called rorunso. 
According to the Ainu tradition, men sat around the table praying to the gods, and then 
joined the libations. During important ceremonies, such as the i-o-mante ceremony of 
sending bears back, a table varnished with vermilion red (Chinese Red) was used together 
with bowls having a similar colour on the inside. During the sin-nurappa ceremony of re-
membrance of the ancestors, products of black colour were used. During everyday family 
meals, otcike was not used, vessels were placed directly on the floor covered with mats 
[Kayano 2014: 269; Соколов 2014: 624-625].

オッチケは日本人との交易によりもたらされた。儀式においては、椀（トゥキ）と神々に酒
を捧げるためのヘラ（トゥキパスイ）が並べられた。オッチケはロルンソと呼ばれる焚き火
の近くの神聖な場所に置かれた。男性たちはこの小机の周りに座り、祈りを捧げた後、酒
宴が催された。熊送りの儀式など重要な儀式の際は、朱色の小机、同じく外側が朱色の
椀が使用された。また、先祖の霊を迎える儀式であるシンヌラッパの際は、黒いものが用
いられた。普段の食事でオッチケが用いられることはなく、食器は直接ござの上に並べら
れた[Kayano 2014: 269; Соколов 2014: 624-625]。

Niskie lakierowane stoliki otcike nabywano drogą handlu z Japończykami. Podczas cere-
monii ustawiano na nich czarki tuki, a na nich układano szpatułki tuki-pasuy służące do 
składania ofiar z sake. Otcike umieszczane były na honorowym miejscu obok paleniska 
rorunso. Mężczyźni zasiadali wokół stolika, modląc się do bogów, po czym przystępowali 
do  rytualnego picia sake. Podczas ważnych ceremonii, jak ceremonia „odsyłania niedź-
wiedzia” i-o-mante, używano stołu lakierowanego czerwonym cynobrem (chińska czer-
wień) i czarek o podobnym kolorze we wnętrzu. Podczas ceremonii wspominali przodków 
sin-nurappa używano wyrobów czarnego koloru. W trakcie codziennych rodzinnych po-
siłków nie używano otcike, naczynia stawiano bezpośrednio na podłogę pokrytą matami 
[Kayano 2014: 269; Соколов 2014: 624-625].

Stolik | 小机 | Table – OTCIKE 
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Ceremonialne szpatułki określane są dwoma terminami tuki-pasuy (szpatułka-czarka) 
i  iku-pasuy (szpatułka do picia), służą do składania ofiary z sake. Wykonane są z drewna 
i  bogato rzeźbione (czasami figurkami niedźwiedzia), najczęściej lakierowane. Centralny 
odcinek iku-pasuy często zdobiony był motywami zwierzęcymi lub kwiatowymi, często też 
wzorem rybiej łuski. Zaostrzony koniec iku-pasuy nazywano „językiem” – to nim „komuni-
kowała się” bezpośrednio ze światem bogów i przekazywała im prośby Ajnów. Od spodu 
szpatułki , w połowie jej długości rzeźbiono symbol rodziny (inaw-sirosi). Ajnowie wierzyli, 
że ów symbol pomaga bogom w  identyfikacji osób, które składają ofiarę. Jeśli iku-pasuy 
przechodziła w ręce innej rodziny, często obok starego wycinano nowy symbol.
Wierzono, że jest to przedmiot żyjący, mający duszę, pewien rodzaj łącznika pomiędzy 
światem ludzi i bogów. Ajnowie uważali język ludzki za niewystarczająco doskonały, dlate-
go to iku-pasuy powierzali zadanie właściwego przekazania swoich modlitw i próśb bogom. 
Podczas składania ofiar „język” iku-pasuy zamaczali w czarce z sake, a następnie skrapiali 
nią palenisko oraz inne przedmioty kultu, wypowiadając słowa modlitwy. Ważne było, by 
podczas modlitw czarka zawsze trzymana była w lewej ręce, a pasuy – w prawej.
Oprócz jej właściwej, rytualnej funkcji, iku-pasuy przypisywano i inne przeznaczenia. W wie-
lu książkach o kulturze Ajnów wspomina się o nich jako o przyrządach służących do pod-
trzymywania wąsów podczas picia sake z czarek, co zapobiegało zamoczeniu się obfitego 
ajnuskiego zarostu [Kayano 2014: 269-273; Batchelor 1901: 136; Starr 1904: 64-65; Siero-
szewski 1957: 51, 64, ].

Szpatułki | ヘラ | Spatulas – IKU-PASUY
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Ceremonial spatulas are referred to by two terms: tuki-pasuy (spatula-bowl) and iku-pasuy 
(spatula for drinking) – they are used for sake offerings to gods and are made of richly 
carved wood (sometimes depicting bear figurines), mostly varnished. The central section of 
the iku-pasuy spatula is most often decorated with animal or floral motifs. Often, the spat-
ula has a pattern of fish scales, which must be carved from top to bottom. The upper, 
sharpened part of the iku-pasuy is called the “tongue” through which the stick “communi-
cates” directly with the world of gods and transmits requests from the Ainu. At the end, 
the family symbol inaw-sirosi is carved in the centre of the back wall. The Ainu believed 
that the patterns on the ends of the iku-pasuy are to help the gods identify the person who 
makes an offering. If the iku-pasuy is transferred into the hands of another family, a new 
symbol below or above the old one may be engraved. 
It was believed that it was a living thing having a soul, a sort of link connecting the world of 
gods and the world of people. The Ainu said that human language is not perfect, hence they 
entrusted to iku-pasuy an important duty to properly communicate prayers and requests 
directed to the kingdom of gods. During the offerings, the iku-pasuy “tongue” (its sharp-
ened end) was dipped in a bowl filled with sake, and then the campfire and other worship 
objects were sprinkled with it, while saying words of prayer. It is important that during the 
prayers the bowl is always held in the left hand and the pasuy – in the right hand.
In addition to its proper ritual function, iku-pasuy was also attributed other functions. This 
was due to the cursory observation of the situations in which they were used. In many 
books on the Ainu culture, it was usually depicted as a tool for lifting moustaches during 
the solemn ceremony of sake drinking [Kayano 2014: 269-273; Batchelor 1901: 136; Starr 
1904: 64-65; Sieroszewski 1957: 51, 64, ].

神々に酒を捧げる際に用いるヘラにはトゥキパスイ（ヘラ・椀）、イクパスイ（飲むためのヘ
ラ）という2つの名称がある。木製で、豪華な装飾が施されており（木彫りの熊がついてい
るものもある）、塗りが入っていることが多かった。イクパスイの中心部には動物や花のモ
チーフが入れられている。魚の鱗の模様があるものもあったが、それらは上から下に向か
って彫らなければならなかった。イクパスイ下部の尖った部分は“舌”と呼ばれ、これを通
じて神 と々話すことができ、アイヌの願いを伝えることができた。裏側の終端には家族の
紋章（イナウ・シロシ）が刻まれている。アイヌはこの紋章によって、神々が祈りを捧げてい
る個人を特定できると信じていた。イクパスイが他の家族の手に渡った場合、紋章は削り
とられ、新たなものが隣に刻まれた。
このヘラには霊が宿っており、神々の世界と人間界をつなぐ働きをしていると考えられて
いた。アイヌの人々は、人間の舌は不完全なもので、神々と対話するにはイクパスイが不
可欠だと考えていた。酒を捧げる際は、イクパスイを椀に入った酒に浸した後、祈りの言
葉を唱えながら焚き火やその他の聖具に酒をかけた。このとき、椀を左手に持ち、パスイ
は右手に持つことになっていた。
このイクパスイは、不正確な観察により、上記の本来的な用途以外に用途が記載されて
いる文献が少なくない。代表的なのはアイヌの人々が酒を飲む際の“ひげ押さえ”とし
て用いていたという記述である[Kayano 2014: 269-273; Batchelor 1901: 136; Starr 
1904: 64-65; Sieroszewski 1957: 51, 64, ]。
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The tonkori instrument is considered as one of wooden plucked string chordophones; it usu-
ally has five strings that are played by plucking. The name probably comes from the sound 
being emitted, i.e. tonkororin. The tonkori instrument was probably brought to Hokkaido 
from Sakhalin. The legend says that the husband, unable to bear the despair of his wife af-
ter losing a child, made a human-shaped musical instrument for her, and playing the tonkori 
was to help soothe her pain. The legendary artist Yuka Hayasaka, who plays the tonkori, 
notes that this instrument is held during playing it as a mother holds her newborn baby.
These words confirm the opinion that tonkori was played to convey the experience of sad-
ness. The structure of the instrument symbolically represents the child: its head, eyes, ears, 
neck, torso and navel, heart and intimate parts. Often a glass bead or pebble was put inside 
the instrument, and it was considered to be the heart of the tonkori instrument. Originally, 
tonkori was an instrument intended for men, but with time, both men and women began to 
play it [Соколов 2014: 716-717; Muraki 2004: 80; Tomita 2017: 14, 22-25].

トンコリは木製の撥弦楽器であり、通常5本の弦を指で弾いて演奏する。トンコリという
名前はこの楽器が発する“トンコロリン”という音から来ているようで、北海道へはサハリ
ンから伝わってきたらしい。伝説では、子供を亡くして悲しんでいる妻を慰めるために、夫
は人に似た楽器を作った。その楽器を奏でると痛みが和らいだという。この伝説を語って
くれたトンコリ演奏も行う芸術家の早坂ユカ氏は、母親が子供を抱えるようにこの楽器は
演奏すると指摘している。この指摘は悲しみを乗り越える様子を伝える目的で演奏された
のだという意見を支持するものだ。楽器の構造も、子供の体を象徴している（頭、目、耳、
尻、へそ、心臓、陰部）。内部にはガラス玉や石が埋め込まれることが多く、これは楽器の
心臓として扱われた。当初トンコリは男性用の楽器だったが、ある時から、性別に関係な
く演奏されるようになった[Соколов 2014: 716-717; Muraki 2004: 80; Tomita 2017: 
14, 22-25]。

Tonkori zaliczany jest do drewnianych chordofonów szarpanych. Posiadało zazwyczaj pięć 
strun, szarpanych palcami. Nazwa instrumentu pochodzi prawdopodobnie od wydawanego 
dźwięku, tj. tonkororin. Na Hokkaido dotarło prawdopodobnie z Sachalinu. Legenda mówi, 
że pewien mąż, nie mogąc znieść rozpaczy żony po stracie dziecka, zrobił dla niej instrument 
kształtem przypominający człowieka. Gra na nim miała ukoić ból cierpiącej. Opowiadająca 
tę legendę artystka grająca na tonkori, zwracała uwagę na to, że instrument ten trzyma 
się tak jak matka trzyma niemowlę. Inna opinia głosi że, na tonkori grano, chcąc wyrazić 
smutek. Budowa instrumentu w symboliczny sposób przedstawia: głowę, oczy, uszy, szyję, 
tułów nawet pępek, serce i miejsce intymne. Często do środka wkładano szklany koralik lub 
kamyk – serce. Pierwotnie tonkori było instrumentem przeznaczonym dla mężczyzn, jednak 
z czasem zaczęły grać na nim również kobiety [Соколов 2014: 716-717; Muraki 2004: 80; 
Tomita 2017: 14, 22-25].

Instrument muzyczny | 楽器 | Musical instrument – TONKORI
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Pipes are a popular musical instrument known in most folk cultures around the world. It be-
longs to the group of aerophones; they are usually made of a wooden tube with an opening 
for lips and lateral holes.
Pipes, unlike mukkuri or tonkori, are not popular musical instruments used by the Ainu. 
Nowadays, wooden pipes with string and decorated with traditional Ainu ornaments are 
a part of the Ainu Design; they are often purchased by tourists as souvenirs.
The museum keeps one more pipe (MŻo/Az/T/1235). 

呼笛は世界中の民族文化においてよく見られる楽器である。吹奏楽器に属し、木製の筒
に歌口と指孔があいている。
ムックリやトンコリと異なり、アイヌたちが頻繁に使用する楽器ではなかった。
現在、ひもをつけて装飾を施した呼笛はアイヌデザインとして、旅行者に喜ばれている。
博物館では呼笛をもう一点所蔵している(MŻo/Az/T/1235)。

Piszczałki to instrumenty muzyczne znane w większości kultur ludowych świata. Należą 
do grupy aerofonów wargowych, zbudowane są najczęściej z drewnianej rurki z otworem 
wargowym i otworami bocznymi.
Piszczałki, w  przeciwieństwie do mukkuri czy tonkori, należą wśród Ajnów do mniej po-
pularnych instrumentów muzycznych. Współcześnie, drewniane piszczałki zaopatrzone 
w sznurek i ozdobione tradycyjnymi ornamentami stanowią element Ainu Design i są chęt-
nie nabywane przez turystów jako pamiątki.
W zbiorach Muzeum znajduje się jeszcze jedna piszczałka (MŻo/Az/T/1235).

Piszczałki | 呼笛 | Pipes – CI-REKTE-KUTTAR 
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Mukkur (mukri) is a kind of Jew’s harp – a simple instrument included in the group of plucked idiophones. Jew’s harps 
are mostly made of metal (European Jew’s harps – of steel, while Asian ones – of bronze), while in the Far East, Indo-
china, Alaska – they are made of wood, bamboo, etc. The mukkur Jew’s harp is one of the basic instruments used by 
the Ainu. They are made of bamboo, with a hollow fragment having the shape of an elongated letter U in the centre. 
To play the instrument, the first string is held in the right hand, while the second string is hooked on the little finger of 
the left hand and on the fourth finger. The back of the left thumb is near the cheek. The player had to keep his mouth 
open to hold the mukkur between his teeth. Thanks to the simple construction of this type of instruments, they have 
been very popular in many cultures both in the past and today. With this instrument, one could create many different 
sounds, for example: falling raindrops or babbling small bears trying to get their parents’ attention. Not only women 
but also men played the mukkuri. This instrument was often used as a means of communication between lovers “... 
two lovers would play a specific melody, which was a signal for a date” [Kayano 2014: 286-287; Онуки-Тирни 
1996: 100]. The museum keeps two more instruments like this (MŻo/Az/123 i MŻo/Az/ 124).

ムックリは気鳴楽器に属する単純な構造の口琴の一種である。口琴は金属で作られることが最も多い（ヨーロッ
パではスチール、アジアでは青銅）が、極東、インドシナ半島アラスカなどでは木や竹などが用いられる。
ムックリはアイヌが使用する基本的な楽器の一つである。賭けで作られ、中央部には “U”の字を伸ばしたような
形にくりぬかれたパーツがある。これを演奏するためには、片方のひもを右手に持ち、もう一方のひもを左手の
小指と中指に引っ掛ける。左手の親指は頬に添える。ムックリを歯で挟んで保持することから、口は開けておか
なければならない。このような楽器は、その構造の単純さから、場所・時代を問わず様々な文化に存在している。
この楽器を使って、“雨粒がしたたる音”、“小熊が親を呼ぶ際に発する喃語”など、様々な音を作り出すことがで
きる。ムックリは男女ともに演奏する楽器だった。恋人同士の連絡に用いられることもあったという。「…二人は
申し合わせておいた旋律でデートに出かける合図をした…」[Kayano 2014: 286-287; Онуки-Тирни 1996: 
100]。 博物館ではムックリをもう二点所蔵している(MŻo/Az/123 i MŻo/Az/ 124)。

Mukkur (mukri) jest rodzajem drumli, prostym instrumentem zaliczanym do grupy idiofonów szarpanych. Drumle 
wykonywane są najczęściej z metalu, w Europie – ze stali, w Azji – z brązu, na Dalekim Wschodzie w Indochinach 
i na Alasce wykonywane są z drewna i bambusa. Drumle mukkur były jednym z najbardziej powszechnych instru-
mentów ajnuskich. Robione były z bambusa. Aby zagrać należało strunę mocującą trzymać w prawej ręce, podczas 
gdy drugą strunę zaczepiono o mały i czwarty palec lewej ręki. Tył lewego kciuka opierał się o policzek. Gracz musiał 
mieć otwarte usta, aby trzymać mukkur między zębami. Ajnowie wygrywali na nim wiele zróżnicowanych dźwięków 
imitujących, np. spadającekrople deszczu i gaworzenie małych niedźwiedzi. Często wykorzystywano ten instrument 
jako środek komunikacji między zakochanymi „… dwoje umawiało się na określoną melodię, która była sygnałem 
do randki” Dzięki prostej budowie instrumenty tego typu były bardzo popularne w wielu kulturach świata i tak jest 
właściwie do dziś. [Kayano 2014: 286-287; Онуки-Тирни 1996: 100]. W zbiorach Muzeum znajdują się dwa takie 
instrumenty (MŻo/Az/123 i MŻo/Az/ 124).

Instrument muzyczny | 楽器 | Musical instrument – MUKKURI 
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Kije modlitewne inaw pełniły dwie funkcje: 
pośredników w komunikacji pomiędzy ludź-
mi i  bogami kamuy oraz ofiar składanych 
bogom. Pierwsza umożliwiała skuteczne 
przekazywanie próśb, druga – wyjednywa-
nie wsparcia bogów. Ajnowie wierzyli, że ich 
bogowie, przyjmując od ludzi w ofierze inaw 
zwielokrotniają swą siłę.
Istniało ich wiele rodzajów różniących się 
materiałem, z którego zostały wykonane, 
rozmiarem i kształtem, a przede wszystkim 
przeznaczeniem i rodzajem boga, któremu 
były ofiarowywane. Inaw można było do-
strzeć w chacie, przy ognisku, wśród sprzę-
tów domowych, był głównym elementem 
ołtarzy sytuowanych w  zagrodach lub na 
brzegu morskim. Na inaw składano z czasie 
uczt ofiarę z alkoholu.
Wykonywany był tylko z  kilku rodzajów 
drzew, m.in: maki amurskiej ci-ku-pe-ni 
(Maackia amurensis var. burgeri) i bzu ja-
pońskiego punkaw (Syringa reticulata Hara). 
Jego wykonanie było jednym z  najważniej-
szych zadań mężczyzny. Rozpoczynał od 
zdarcia kory z pnia drzewa, za pomocą noża 
makiri. Obracając kij dookoła, strugał wióry, 
frędzle inaw-kike. Górny koniec ścinał pła-
sko, a dolny zaostrzał, by łatwiej go było za-
mocować lub osadzić. Według L. Sztenber-
ga inaw miał: głowę, czubek głowy, szyję, 
włosy, brwi, oczy, usta, wargi, pępek, narzą-
dy płciowe, ręce i  nogi. Wspomniany autor 
zauważa: „że znaczną część życia poświęcali 
Ajnowie na ich wykonanie. Trzeba było wie-
lu lat, żeby osiągnąć pełnię tej tajemniczej 
wiedzy” [Штенберг 1905: 298, 293].
Z wyjątkiem pogrzebów były one wykorzy-
stywane podczas większości rytuałów reli-
gijnych i ceremonii, np. podczas „odesłania 
niedźwiedzia” i-o-mante lub podczas cele-
bracji nowo wybudowanego domu. Niektóre 
używane były wielokrotnie, inne – natych-
miast niszczone po jednokrotnym użyciu. 
Uważa się, że inaw, podobnie jak szpatułka 
iku-pasuy, był wizerunkiem ptaka [Намба 
1992: 128; Соколов 2014: 461; Kayano 
2014: 294-324; Imaishi M., Kitahara J., 2015].

Kij modlitewny | イナウ | 
Prayer stick – INAW 
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Inaw prayer sticks played a double function: as an intermediary between men and gods and as 
an offering for gods. The first function consisted in transmitting requests to goods, while 
the second function consisted in receiving support from higher powers. The Ainu were sure 
that gods kamuy receiving inaw from people multiplied their divine strength.
There were many types of inaw prayer sticks – differing in size and shape, as well as in 
the material they were made of, and, above all, depending on their purpose and the type of 
kamuy god to whom they were offered. Inaw prayer sticks could be found at home, by the fire, 
hooked on household appliances; they were the main element of the altars placed in manors 
or on the sea shores. Alcohol offerings were made on the inaw prayer sticks at the time of 
the feast.
The inaw prayer stick is made – due to its durability – only from several types of trees, includ-
ing: ci-ku-pe-ni Amur Maackia (Maackia amurensis var. burgeri) or punkaw Japanese tree lilac 
(Syringa reticulata Hara). Making the inaw prayer stick is one of the most important tasks of 
a man. The work on the inaw prayer stick starts with the removal of the bark, it is done with 
the makiri knife. By turning the stick around, wooden chips, or inaw-kike tassels were made. 
The upper end is cut flat and the lower end sharpened to facilitate insertion into the ground. 
According to L. Sztenberg, the inaw prayer stick had such parts as the human body has: head, 
the top of the head, neck, hair, eyebrows, eyes, mouth, lips, navel, genitals, hands and legs. 
The above-mentioned author notices “without exaggeration, it can be said that a significant 
part of the Ainu’s life was devoted to make inaw prayer sticks; it took many years to achieve 
the full knowledge of this mysterious science” [Штенберг 1905: 298, 293].
With the exception of funerals, they were used during most religious rituals and ceremonies, 
e.g. during the i-o-mante ceremony of sending bears back or during the celebration of a newly 
built house. It was believed that the inaw prayer stick is an “intermediary” between the world of 
gods and the world of people, hence it was also used to pray in everyday life, for example, when 
asking for a successful hunt, to drive away illnesses and evil spirits (exorcisms). Some inaw 
prayer sticks were used repeatedly, and others were immediately destroyed after one use. It is 
believed that the inaw prayer sticks, like the iku-pasuy spatula, were images of birds [Намба 
1992: 128; Соколов 2014: 461; Kayano 2014: 294-324; Imaishi M., Kitahara J., 2015].

イナウには2つの機能があった。人間と神々の仲立ち、神々への供物としての機能であ
る。つまり、神々に願いを届けること、そして彼らの協力を得ようとすることである。アイヌ
は、イナウを受け取ることで神 （々カムイ）の力が増大すると確信していた。
様々な素材、大きさ、形の形状のイナウが存在するが、それらは、用途およびどのカムイに
捧げられるかによって分けられていた。イナウは家庭では炉のそばにあったり、道具とと
もにかけてあったりした他、耕作地や海岸にあった祭壇の基本的な要素であった。宴の
際、イナウには酒が捧げられた。
イナウは耐久性の観点から、数種類の木でのみ作られた。イヌエンジュ（チクペニ）、ハシ
ドイ（プンカウ）などである。
イナウの製作は男性にとって最も重要な仕事の一つであった。まず、マキリを使って樹
皮を剥ぐ。枝を回しながらイナウ・キケと呼ばれる房のような形に削っていく。上部の先
端は平らに切り、下端は地面に打ち込むため鋭利に削られた。L.シュテンベルクによる
と、イナウには人間の体のような部分があった。頭、頭頂、首、髪の毛、眉毛、目、口、唇、へ
そ、性器、手、足である。また、「誇張抜きで、アイヌの生活のかなりの時間がイナウ作りに
充てられており、この技術を完全に身につけるには長い年月がかかった」と述べている
[Штенберг 1905: 298, 293]。
葬式を除いて、たいていの儀式ではイナウが用いられた。熊送りの儀式や、家の新築祝
いなどである。イナウは神々の世界と人間をつなぐものと考えられており、普段の生活で
も狩りの成功、病気の治癒、悪霊の退散（悪魔祓い）などを祈って用いられた。繰り返し
利用されるイナウもあったが、一度した使用されないイナウも多かった。イナウはイクパス
イと同じように鳥を模していると言われる[Намба 1992: 128; Соколов 2014: 461; 
Kayano 2014: 294-324; Imaishi M., Kitahara J., 2015]。
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Za wschodnią ścianą domu, naprzeciwko okna kamuy puiyara sytuowany był ołtarz nusa 
(nusasan) zwany też inaw-cipa. Było to miejsce składania ofiar kamuy. Według S. Kayano 
ofiary składano najczęściej bogom: ognia ape-huci-kamuy, wody wakka-us-kamuy, drzew 
sir-kor-kamuy i niedźwiedzi metot-us-kamuy. Dla Ajnów, wszystko co istnieje na tym świe-
cie pochodzi od bogów, by służyć ludziom. Wszystkie przedmioty traktowali z szacunkiem 
i opiekowali się nimi. J. Batchelor opisuje nusa jako skupisko krótszych i dłuższych „różdżek”, 
ciętych u góry lub dołu, na nich umieszczano czaszki upolowanych zwierząt (niedźwiedzi, 
lisów, wilków). Pojedyncze „różdżki” nazywane są inaw zaś nusa „jest kolekcją drewnia-
nych „różdżek” inao, używanych w celach religijnych i ceremonialnych”. Obok „klasycznych”, 
niskich (40-70 centymetrów) inaw, ołtarz tworzą wysokie (powyżej 70 centymetrów) pon-
-sutu-inaw, co oznacza wierzbę – przycinano je z  gałęzi wierzby, i  w  przeciwieństwie do 
„klasycznych” inaw nie pozbawiano ich kory. Przeznaczone były dla bogów niedźwiedzi, 
wody, uprawy roli, lasu. Górna część przycinana była na ukos, w dodatkowym małym nacię-
ciu mocowano inaw-kike. Według niektórych opinii pon-sutu-inaw był najstarszym typem 
inaw, prototypem kolejnych modyfikacji. Lewa strona nusa nazywana była sin-nurappa-us 
– „miejsce upamiętnienia przodków”. Ajnowie nie odwiedzali cmentarzy, bali się grobów 
swoich zmarłych, dlatego jedzenie i inne dla nich dary składali na ołtarzu. Ceremoniały z za-
stosowaniem sake, którym towarzyszyły specjalne prośby, również odbywały się w bezpo-
średnim sąsiedztwie ołtarza.
Nusa można było też spotkać poza zagrodami, na plaży, skąd rybacy wypływali na połów, 
były one dedykowane bogom morza kema-ush inao. 
Nusa w literaturze nazywane jest także świętym płotem. To nieco mylne określenie nawią-
zuje jedynie do kształtu ołtarza, a nie do jego funkcji [Kayano 2014: 294-295, 322; Batchelor 
1901: 89-92; Sieroszewski 1957: 21-23, 56-57, 72; Munro 1963: pl. II, fig. 1; Соколов 2014: 
472-473; b.a. 2010: 30; Imaishi M., Kitahara J., 2015].
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Behind the eastern wall of the house, opposite the window kamuy puiyara, there was a nusa 
(nusasan) altar also called inaw-cipa. It was a place where offerings to gods kamuy were 
made. According to S. Kayano, offerings were most often made to the gods of fire ape-hu-
ci-kamuy, of water wakka-us-kamuy, of trees sir-kor-kamuy and of bears metot-us-kamuy. 
According to the Ainu beliefs, everything that exists in this world comes from the gods 
in order to serve people; in exchange – the Ainu treated all objects with respect and care. 
J. Batchelor describes the nusa altar as a pile of shorter and longer “wands”, cut at the top 
or bottom, and the skulls of hunted animals (bears, foxes, and wolves) were placed on top 
of them. Individual “wands” are called inaw, while “the collection of wooden inao “wands” 
is called nusa, used for religious and ceremonial purposes.” In addition to the “classic”, low 
(40-70 cm) inaw wands, altars are made of high (over 70 cm) pon-sutu-inaw, which means 
a willow. They were designed for bears, water, and agriculture and forest deities. They were 
intended for gods of bears, water, agriculture and forest. They were made of willow twigs, 
and unlike the “classic” inaw, they were not deprived of their bark. The top part was cut 
diagonally with a small incision into which the inaw-kike was inserted. According to some 
opinions, pon-sutu-inaw was the oldest inaw type, a prototype for further modifications. 
The left side of the nusa altar was called sin-nurappa-us, i.e. “the place of commemoration 
of the ancestors”. The Ainu did not visit the cemeteries, they were afraid of the graves of 
their dead ones, therefore food and other offerings were laid on the altar. Libations with 
sake which were accompanied by special requests were also placed directly on the altar.
Nusa could also be found outside the farms, on the beaches, from where the fishermen de-
parted for fishing on their boats; they were intended for the gods of the sea kema-ush inao. 
Nusa in literature is also called the holy fence. This is a somewhat misleading term referring 
to the shape of the altar and not to its function. [Kayano 2014: 294-295, 322; Batchelor 
1901: 89-92; Sieroszewski 1957: 21-23, 56-57, 72; Munro 1963: pl. II, fig. 1; Соколов 2014: 
472-473; no author 2010: 30, Imaishi M., Kitahara J., 2015]

アイヌの家では、東の壁の裏、窓（カムイ・プイヤラ）の向かいにヌサまたはイナウ・チパと
呼ばれる祭壇があった。これは神 （々カムイ）への捧げ物を供える場所であった。萱野茂
によると、供物として最もよく用いられたのは、火（アペフチ・カムイ）、水（ワッカウス・カム
イ）、木（シル・コル・カムイ）、熊（メトッ・ウス・カムイ）であったという。アイヌの信仰では、
この世に存在するすべてのものは神々から生まれて人々に仕えているとされ、それゆえ
アイヌの人々は、敬意を持って大切にそれらの道具を扱ってきた。J.バチェラーは、ヌサを
動物（熊、狐、狼）の頭蓋骨がかかった長短様々な“杖”を集めておく場所であると記述し
ている。イナウは“杖”であるとされ、ヌサは“儀式、宴で用いられる杖のコレクション”であ
ると述べられている。40〜70cmの“伝統的な”短いイアヌの他に、70cmを超える長いイナ
ウ（ポン・ストゥ・イナウ、ヤナギを意味する）も祭壇を形成していた。この長いイナウは熊、
水、農業、森の神々に宛てられたものだった。ヤナギの枝で作られていたこのイナウは“伝
統的な”イナウと異なり、樹皮を剥ぐことがなかった。上部はイナウ・キケを差し込むため
に斜めに切れ目が入っていた。ポン・ストゥ・イナウが最古のイナウであり、そこから様々
な種類が派生していったとする意見もある。ヌサの左側はシン・ヌラッパ・ウス“先祖の記
憶をとどめる場所”と呼ばれていた。アイヌは先祖の墓に参ることを恐れていたため、食
物やその他の捧げ物を祭壇に供えたという。神々への願いを伴った酒宴でも、直接祭壇
に捧げ物をした。
ヌサは農地以外でも見ることができた。漁師が船を出していた海岸にあるヌサは、海の
神 （々ケマウシュ・イナオ）に向けたものだった。
ヌサは文献によっては聖なる柵とも書かれている。これは機能というよりも形に焦点を当
てた描写であって少々誤っている[Kayano 2014: 294-295, 322; Batchelor 1901: 89-
92; Sieroszewski 1957: 21-23, 56-57, 72; Munro 1963: pl. II, fig. 1; Соколов 2014: 
472-473; b.a. 2010: 30; Imaishi M., Kitahara J., 2015]。
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Modern saucers are made of either traditional raw materials (wood) or industrial ones (plas-
tic). Wooden products are handmade by artists and have their own individual characteris-
tics. They refer to traditional ita, by both the way in which they are made and its decorative 
motifs. One can buy them in souvenir shops or directly in craft workshops, often bought by 
tourists. Thy are often used in institutions cultivating the Ainu traditions.
The products made of industrial materials are factory-made in large quantities. There are 
no individual traits in them; they refer to the Ainu tradition only by their decorative motifs. 
They are “cheap gadget” to promote the Ainu traditions, and tourists are not interested 
in buying them.

現代のコースターは伝統的な素材（木）、人工素材（プラスチック）の両方を用いて作られ
ている。木製のものは職人の手作りであり、それぞれに個性がある。コースターは製作の
過程、モチーフともに伝統的な盆（イタ）と関連がある。これらはミュージアムショップや職
人の工房などで購入することができる。また、アイヌの伝統文化を保護する団体にもよく
利用されている。
プラスチック製のものは、工場での大量生産が可能である。個体に差はなく、伝統的な文
様が入っているのみである。アイヌ文化を振興するための“安価なガジェット”として扱わ
れているが、旅行者には不評である。

Współcześnie podstawki wykonywane są z surowców tradycyjnych (drewno) jak i przemy-
słowych (plastik). Wyroby drewniane wykonywane są ręcznie przez artystów i mają swoje 
cechy indywidualne. Nawiązują do tradycyjnych tac ita, tak poprzez sposób wykonania jak 
i motywy zdobnicze. Są chętnie kupowane przez turystów w sklepach z pamiątkami lub 
bezpośrednio w warsztatach rzemieślników. Często wykorzystywane są w instytucjach pie-
lęgnujących tradycje ajnuskie. 
Wyroby z surowców przemysłowych wykonywane są fabrycznie, w dużych seriach. Brak jest 
w nich indywidualnych cech wytwórców, a do tradycji nawiązują tylko zdobiącym je orna-
mentem. Pełnią funkcję „taniego gadżetu” mającego promować ajnuskie tradycje, ale nie 
cieszą się zainteresowaniem turystów.

Podstawki | コースター | Saucers – ITA
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The large portion of the Ainu Design is made up of gadgets made of traditional raw ma-
terials with the use of the ornaments typical of the Ainu culture. The objects of this type 
include: keychains, business card holders, wallets. Objects of this type were not known in 
the traditional Ainu culture. They appeared together with the Ainu Design at the beginning 
of the 21st century. They are very popular among tourists due to their reference to the Ainu 
tradition, and their usefulness in modern life as well as their attractive prices. The assort-
ment of gadgets is changing rapidly, which proves the producers’ prompt response to the 
demand from the souvenir market. 

アイヌデザインの大部分の製品は伝統的な材料を用いて、アイヌに特徴的な装飾を施し
たものである。キーホルダー、名刺入れ、財布などもラインナップに含まれる。これらの道
具はアイヌ文化には存在しておらず、アイヌデザインとともに21世紀初頭に登場した。ア
イヌのテイストを保持しつつ、普段使いに向いていること、また価格も手ごろなことから、
旅行者には大変好評である。お土産としてのニーズの変化に合わせてラインナップも随
時変更されている。

Sporą grupę przedmiotów wykonywanych w stylu Ainu Design stanowią gadżety wyrabia-
ne z  tradycyjnych surowców, z  wykorzystaniem charakterystycznej dla Ajnów ornamen-
tyki. Do obiektów tego typu zaliczyć można breloczki, wizytowniki i portfeliki – nieznane 
tradycyjnej kulturze Ajnów. Pojawiły się one wraz z Ainu Design, na początku XXI wieku. 
Cieszą się dużym zainteresowaniem turystów ze względu na nawiązanie do tradycji, uży-
teczność i atrakcyjną cenę. Ich asortyment ulega zmianom, co świadczy o szybkiej reakcji 
producentów na zapotrzebowanie rynku pamiątkarskiego. 

Breloczek | キーホルダー | Keychain
Portfelik | 財布 | Small wallet
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The handbag is a contemporary response of the Ainu Design to the market demand. It  re-
fers to the Ainu tradition through the material from which it is made (fabric from elm 
fibres), a traditional ornament and a similar shape to the bags from Joseph G. Geren’s col-
lection [no author 2012; no author 2016].

女性用バッグはアイヌデザインの現代的なな製品である。樹皮繊維の使用、模様、形状 
（ジェレナコレクションの嚢に類似している）などが伝統を受け継いでいる[b.a.2012; 
b.a. 2016]。

Torebka damska stanowi współczesny wytwór Ainu Design. Do tradycji nawiązuje poprzez 
surowiec, z którego została wykonana (tkanina z włókien wiązu), tradycyjny ornament, 
a także kształt podobny to toreb z kolekcji J. G. Gerena [b.a. 2012; b.a. 2016].

Torebka damska | 女性用バッグ | Handbag
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Tablecloths made of elm fibres are not embroidered nor do they gave any applications, 
which would refer to the decorations visible on old aprons. The tassels protruding on both 
sides of the tablecloth are the only decoration. Tablecloths of this type are rare (probably 
due to the availability of the raw material), and cotton products of various sizes are pre-
dominant on the market [no author 2012; no author 2016].

付いていない。これは古い前掛けと関連がある。両側から伸びた繊維が唯一の装飾であ
るが、こういったタイプの製品はまれであり（おそらく原材料が限られていることから）、
販売されているのは綿製のものが多い[b.a.2012; b.a. 2016]。

Serwety z włókien wiązu nie są zdobione ani haftami ani aplikacjami, co byłoby nawiąza-
niem do zdobień dawnych fartuchów. Włókna wystające z dwóch boków serwetki są jedyną 
ozdobą. Serwety tego typu są rzadkością (zapewne ze względu na dostępność surowca), 
w sprzedaży dominują wyroby bawełniane, różnych rozmiarów [b.a. 2012; b.a. 2016].

Serweta | テーブルクロス | Tablecloth
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Embroidered tablecloths appeared relatively recently in the contemporary Ainu culture, 
and  they are a typical example of the Ainu Design. As a decorative object, they did not 
function within the traditional Ainu culture. They are made by contemporary artists. They 
embroider patterns on cotton fabrics, thus popularising the traditional Ainu culture.

Haftowane serwety, w kulturze Ajnów pojawiły się stosunkowo niedawno i są typowym 
przykładem Ainu Design. Jako obiekt dekoracyjny nie funkcjonowały one w ajnuskiej trady-
cji. Wykonywane są przez współczesne artystki, które na bawełnianych tkaninach haftują 
tradycyjne wzory. 

Haftowane serwety | 刺繍テーブルクロス | Embroidered 
tablecloth

刺繍の入ったテーブルクロスは比較的最近アイヌ文化に現れたもので、典型的なアイヌ
デザインの例である。デコレーションとしては伝統的なアイヌ文化では機能していなかっ
た。現在時は女性の芸術家によって製作されている。綿の布地に模様を刺繍することで
アイヌ文化に属する製品であることをアピールしている。
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Dolls depicting the Ainu are often bought by tourists as an original and charming sou-
venir from the “land of the Ainu”. The first Ainu dolls that appeared in the 20th century 
referred to the Japanese wooden kokeshi dolls, which for centuries have been one of the 
elements of the Japanese traditional art and are now collector’s items. Older kokeshi dolls 
depicting the Ainu were cylindrical figurines with a characteristic large head, the face was 
painted with a  few straight lines, with wooden circular necklaces on the neck of large 
dolls, and on the neck of small dolls – the necklaces were painted.
The contemporary Ainu dolls which can be found in the collection of the Żory Museum 
have undergone a certain metamorphosis: they changed shape and the artistic expression. 
The body has a hexagonal cross-section, on the hands and faces – chisel marks are visible. 
Like their traditional prototypes, they do not have clearly marked hands or arms. They are 
decorated with traditional Ainu patterns painted on them. New versions of such dolls to 
be hung on the wall appeared recently, probably under the influence of tourists [no author 
2012; no author 2016].

アイヌをかたどった人形は“アイヌの国”のオリジナルで、かわいいお土産として観光客
に喜ばれている。20世紀に登場したアイヌの人形は日本の伝統的なこけしを模したもの
だった。アイヌを表現した古いこけしは、大きな頭、いくつかの単純な線で表現された表
情が特徴で、大きなもの首飾りが付いており、小さなものには塗りで表現されていた。
ジョルィのコレクションに含まれる現代のアイヌの人形は、ある種のメタモルフォーゼを
経験しており、形や芸術的な表現が変化している。胴体は六角形で、手のひらや顔はの
みで表現されている。伝統的な人形と同様に腕ははっきりと表現されておらず、アイヌの
装飾が施されている。旅行者（買い手）の要望により、壁掛けができるものも登場している
[b.a.2012; b.a. 2016]。

Laleczki przedstawiające Ajnów są chętnie kupowane przez turystów, jako oryginalna 
pamiątka z pobytu w „krainie Ajnów”. Pierwsze takie lalki pojawiły się jeszcze w XX wie-
ku. Nawiązywały do japońskich drewnianych laleczek kokeshi, które od wieków stanowią 
jeden z elementów japońskiej sztuki tradycyjnej, a współcześnie są obiektem kolekcjo-
nerskim. Starsze kokeshi przedstawiające Ajnów – były to walcowate figurki z charakte-
rystyczną dużą głową, twarze malowano kilkoma prostymi kreskami. Na szyjach dużych 
lalek mocowano drewniane koliste naszyjniki, na małych malowano takowe.
Współczesne lalki Ajnów znajdujące się w żorskiej kolekcji przeszły pewną metamorfozę, 
zmieniły kształt i wyraz artystyczny. Korpus ma przekrój sześciokąta, na dłoniach i  twa-
rzach pojawiła się faktura śladów użycia dłuta. Podobnie jak ich tradycyjne pierwowzory, 
nie posiadają wyraźnie zaznaczonych rąk. Ozdobione są malowanymi wzorami ajnuskimi. 
Zapewne ze względu na oczekiwania turystów pojawiły się także wersje pozwalające na ich 
zawieszenie [b.a. 2012; b.a. 2016].

Lalki | 人形 | Dolls
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Amulets made available nowadays on the market reflect the Ainu tradition only to a limited 
extent; they are typically manufactured products with Ainu design. Popularly sold items are 
ornaments or small necklaces. The presented amulet was also manufactured and sold as 
a souvenir.

今日これらのお守りは、伝統からは外れて、アイヌデザインの製品として販売されている。
置物、首飾りとしての用途が主である。上の写真のお守りは現在お土産として販売されて
いるも
のである。

Dostępne współcześnie w sprzedaży amulety w niewielkim stopniu nawiązują do tradycji, 
są typowym wytworem Ainu Design. Spełniają przede wszystkim funkcję ozdoby, małe-
go naszyjnika. Prezentowany amulet jest obiektem współczesnej sztuki pamiątkarskiej,  
zakupionym w sklepie.

Amulet | お守り | Amulet
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The paperweight is made of river stones (pebbles) decorated with colourful painted pat-
terns referring to the traditional Ainu motifs. They were not popular among tourists, and 
that is why they never entered into wide circulation.

ペーパーウェイトは河原の礫にアイヌのモチーフを描き込んで作られる。ただ、あまり好
評であるとは言えない。

Przyciski do papieru wykonane są z kamieni rzecznych pit, zdobione są kolorowymi farba-
mi we wzory nawiązujące do tradycyjnych motywów ajnuskich. Nie weszły do szerszego 
obiegu ze względu na małe zainteresowanie klientów.

Przyciski na biurko | ペーパーウェイト | Paperweight
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The sets of black-and-white postcards depicting the traditional life of the Ainu. The authors 
of the photographs wanted above all to show the Ainu culture with its colourful and exotic 
touch. Postcards show people posing for pictures in traditional, festive costumes, as well 
as genre scenes (offerings to gods, dances, and daily work). The scenes depicting the Ainu’s 
activities seem untrue, because people who do their daily work are wearing festive clothes. 
In the pictures taken by scientists (e.g. Bronisław Piłsudski), people perform their daily 
tasks dressed modestly, in ordinary clothes, while people dressed up pose for pictures 
standing or sitting in more dignified poses.

伝統的なアイヌの生活を描いた白黒の絵葉書のセットである。製作者はアイヌの色彩
や、異質な文化を紹介したかったのだろう。絵葉書では伝統的な晴れ着を身につけてポ
ーズをとるアイヌや、捧げ物をする様子、踊りや日々の仕事が紹介されている。晴れ着で
普段の仕事をこなしている姿から、これらのシーンは作為的なものだと思われる。研究者

（ブロニスワフ・ピウスツキなど）により撮影された人々は、平服を身につけて日々の生
業をこなしている。絵葉書の人々は、堂 と々様々なポーズで写っている。

Zestawy czarno-białych pocztówek ilustrujących tradycyjne życie Ajnów. Autorzy zdjęć 
chcieli przede wszystkim ukazać koloryt i swoistą egzotykę kultury Ajnów. Widzimy na nich 
ludzi pozujących do zdjęć w tradycyjnych, odświętnych strojach, a także scenki rodzajowe 
(składanie ofiar, tańce, prace codzienne). Scenki przedstawiające zajęcia Ajnów wydają się 
nieprawdziwe, pokazują bowiem ludzi w  odświętnych strojach. Na zdjęciach wykonywa-
nych przez naukowców (np. Bronisława Piłsudskiego) osoby wykonujące codzienne czynno-
ści ubrane są skromnie, w „zwykłe” ubrania. Postaci ubrane odświętnie najczęściej pozują 
do zdjęć, stojąc lub siedząc w dostojnych pozach.
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Zestaw pocztówek | 絵葉書セット | Set of postcards
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1. Nóż | 刀 | Knife – MAKIRI MŻo/Az/139/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions nóż: dł. 22,2 cm; szer. 3,0 cm;  

gł. 1,9 cm; 
pochwa: dł. 19,0 cm; szer. 6,5 cm; 
gł. 3,0 cm

刀：長さ22,2 cm／幅3,0 cm／
奥行き1,9 cm  
鞘：長さ19,0 cm／幅6,5 cm／ 
奥行き3,0 cm

knife: length 22.2 cm; width 3.0 cm; 
depth. 1.9 cm; 
sheath: length 19.0 cm;  
width 6.5 cm; depth. 3.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, 

techniki obróbki drewna i metalu
手製、木材加工、金属加工 handmade product, 

wood and metal working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Tokio, 2015 r.)

北海道／蝦夷（東京の骨董品
店、2015）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Tokyo, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX  w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of 19th century)

3. Nóż | 刀 | Knife – MAKIRI MŻo/Az/246/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions nóż: dł. 23,8 cm; szer. 5,6 cm; 

gł. 1,5; 
pochwa: dł. 15,4 cm; szer. 5,6 cm; 
gł. 2,0 cm

刀： 長さ23,8 cm／幅5,6 cm／
奥行き1,5 cm  
鞘： 長さ15,4 cm／幅5,6 cm／ 
奥行き2,0 cm

knife: length 23.8 cm; width 5.6 cm; 
depth. 1.5 cm; 
sheath: length 23.8 cm;  
width 6.5 cm; depth. 2.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, 

techniki obróbki drewna i metalu
手製、木材加工、金属加工 handmade product, 

wood and metal working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Sachalin  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

サハリン（札幌の骨董品店、2017） Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Taishō (pocz. XX  w.) 大正（20世紀初頭） Taishō Period (early 20th century)

2. Nóż | 刀 | Knife – MAKIRI MŻo/Az/244/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions nóż: dł. 36,5 cm; szer. 6,5 cm; 

gł. 2,4 cm; 
pochwa: dł. 22 cm; szer. 6,6 cm; 
gł. 2,8 cm

刀： 長さ36,5 cm／幅6,5 cm／
奥行き2,4 cm  
鞘： 長さ22 cm／
幅6,6 cm／奥行き2,8 cm

knife: length 36.5 cm; width 6.5 cm; 
depth. 2.4 cm; 
sheath: length 36.5 cm;  
width 6.5 cm; depth. 2.8 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, 

techniki obróbki drewna i metalu
手製、木材加工、金属加工 handmade product, 

wood and metal working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷（札幌の骨董品
店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Taishō (pocz. XX  w.) 大正（20世紀初頭） Taishō Period (early 20th century)

4. Nóż | 刀 | Knife – MAKIRI MŻo/Az/285/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions nóż: : dł. 29 cm; szer. 5,0 cm;  

gł. 2,3 cm; 
pochwa: dł. 20,5 cm; szer. 5 cm; 
gł. 3,1 cm

刀： 長さ29 cm／幅5,0 cm／
奥行き2,3 cm  
鞘： 長さ20,5 cm／幅5cm／ 
奥行き3,1 cm

knife: length 29 cm; width 5.0 cm;  
depth. 2.3 cm; 
sheath: length 29 cm; width 6.5 cm; 
depth. 3.1 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, 

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido  
(antykwariat w Sapporo, 2018 r.)

北海道／蝦夷（札幌の骨董品
店、2018）

Hokkaido  
(antique store in Sapporo, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (XIX/XX  w.) 明治（19／20世紀） Meiji Period (19th/20th century)

5. Nóż | 刀 | Knife – TASIRO MŻo/Az/231/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions nóż: dł. 51,5 cm; szer. 7,0 cm;  

gł. 3 cm; 
pochwa: dł. 32,5 cm; szer. 7 cm; 
gł. 7,0 cm

刀： 長さ51,5 cm／幅7,0 cm／
奥行き3,0 cm  
鞘： 長さ32,5 cm／幅7 cm／ 
奥行き7,0 cm

knife: length 51.5 cm; width 7.0 cm; 
depth. 3.0 cm; 
sheath: length 51.5 cm;  
width 7.0 cm; depth. 7.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, 

techniki obróbki drewna i metalu
手製、木材加工、金属加工 handmade product, 

wood and metal working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzemieślniczy  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(craft workshop in Biratori-Nibutani, 
2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (pocz. XXI w.) 平成（21世紀初頭） Heisei Period (beginning of the 21st 
century)
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7. Skrzynka | 道具箱 | Box – PON-SUWOP MŻo/Az/213 a-b
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 38,5 cm; wys. 11,0 cm; 

gł. 9,5 cm 
長さ38,5 cm／ 高さ11,0 cm／
奥行き9,5 cm

length 38.5 cm; height 11.0 cm; 
depth. 9.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product, 

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from późna era Edo (lata 1850–68) 江戸末期（1850–68） to the late Edo Period (c. 1850–68)

9. Dłuto | のみ | Chisel – NOMI MŻo/Az/132
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 15,0 cm; szer. 4,6 cm; gł. 2,0 cm 長さ15,0 cm／幅4,6 cm／

奥行き2,0 cm
length 15.0 cm; width 4.6 cm;  
depth. 2.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product,  
wood working techniques,  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzemieślniczy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(craft workshop in Biratori-Nibutani, 
2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei  
(koniec XX w.)

平成末期（20世紀末） the Heisei Period  
(end of 20th century)

10. Dłuto | のみ | Chisel – NOMI MŻo/Az/133
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 14,0 cm; szer. 4,0 cm; gł. 2,3 cm 長さ14,0 cm／幅4,0 cm／

奥行き2,3 cm
length 14.0 cm; width 4.0 cm; 
depth. 2.3 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product, 
wood working techniques, 
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzemieślniczy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷の
工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(craft workshop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei  
(koniec XX w.)

平成末期（20世紀末） the Heisei Period  
(end of 20th century)

11. Dłuto | のみ | Chisel – NOMI MŻo/Az/134
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 17,1 cm; szer. 2,0 cm; 

gł. 0,9 cm
長さ17,1 cm／幅2,0 cm／
奥行き0,9 cm

length 17.1 cm; width 2.0 cm; 
depth. 0,9 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna, techniki obróbki metalu
手製、木材加工、金属加工 handmade product,  

wood working techniques,  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzemieślniczy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(craft workshop in Biratori-Nibutani, 
2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei  
(koniec XX w.)

平成末期（20世紀末） the Heisei Period  
(end of 20th century)

8. Skrzynka | 道具箱 | Box – PON-SUWOP MŻo/Az/280/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 42,2 cm; wys. 9,7 cm;  

gł. 10,6 cm
長さ42,2 cm／ 高さ9,7 cm／
奥行き10,6 cm

length 42.cm; height 9.7cm; 
depth. 10.6 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2018)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2018）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2018)

datacja/ 時代/dates from późna era Edo (lata 1850–68) 江戸末期（1850–68) the late Edo Period (c. 1850–68)

6. Nóż | 刀 | Knife – TASIRO MŻo/Az/247/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions nóż: dł. 51,7 cm; szer. 7,5 cm;  

gł. 6,0 cm; 
pochwa: dł. 35,8 cm; szer. 7,7 cm; 
gł. 7,6 cm

刀： 長さ51,7 cm／幅7,5 cm／
奥行き6,0 cm  
鞘： 長さ35,8  cm／
幅7,7 cm／奥行き7,6 cm

knife: length 51.7 cm; width 7.5 cm; 
depth. 6.0 cm; 
sheath: length 35.8 cm; 
width 7.7 cm; depth. 7.6 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo, róg jelenia 木、鉄、鹿の角 wood, iron, deer horn
technika/ 技術/technique wyrób ręczny; 

techniki obróbki drewna; 
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product;  
wood working techniques;  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (II poł. XX w.) 平成（20世紀後半） Heisei Period  
(2nd half of the 20th century)
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14. Szpulka na nici | 糸巻き | Thread spool – KEM-NUYTO-SAYE-P MŻo/Az/116
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 7,1 cm; szer. 7,0 cm; 

gł. 1,2 cm
長さ7,1 cm／幅7,0 cm／
奥行き1,2 cm

length 7.1 cm; width 7.0 cm; 
depth. 1.2 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product, 

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

16. Pojemnik na igłę | 針入れ | Needlecase – CISPO MŻo/Az/239
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 16 cm; śr. 1,6 cm 長さ16 cm／直径1,6 cm length 16 cm; diameter 1.6 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno, tkanina bawełniana 木、綿糸 wood, cotton fabric
technika/ 技術/technique wyrób ręczny; techniki obróbki 

drewna, szycie
手製、木材加工、縫製 handmade product; wood working 

techniques, sewing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の工芸店、2017）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2017 r.) 平成（2017年以前） Heisei Period (before 2017)

15. Pojemnik na igłę | 針入れ | Needlecase – CISPO MŻo/Az/117
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 7,3 cm; śr. 1,4 cm 長さ7,3 cm／直径1,4 cm length 7.3 cm; diameter 1.4 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, tkanina bawełniana, 
mosiądz

木、綿糸、真鍮 wood, cotton fabric, brass

technika/ 技術/technique wyrób ręczny;  
techniki obróbki drewna, szycie

手製、木材加工、縫製 handmade product;  
wood working techniques, sewing

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

17. Pojemnik na igłę | 針入れ | Needlecase – CISPO MŻo/Az/281
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 9,7 cm; śr. 1,7 cm 長さ9,7 cm／直径1,7 cm length 9.7 cm; diameter 1.7 cm
surowiec/ 原材料 /material kość 骨 bone
technika/ 技術/technique wyrób ręczny;  

techniki obróbki kości
手製、骨加工 handmade product;  

bone working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection, 
antique store in Brussels, 2018)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2018）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2018)

datacja/ 時代/dates from późna era Edo (lata 1850–68) 江戸末期（1850–68） late Edo Period (c. 1850–68)

13.  Półprodukty do wytwarzania włókna z wiązu | ニレの樹皮（繊維になる
以前） | Semi-products to manufacture elm fibers – MŻo/Az/126/a-f 

wymiary/ サイズ/dimensions a) wys. 21,0 cm; szer. 15,5 cm
b) dł. 40,0 cm; szer. 11,5 cm
c) dł. 25,0 cm; szer. 10,5 cm
d) dł. 33,0 cm; szer. 9,0 cm
e) dł. 20,0 cm; szer. 16,0 cm
f) wys. 5,5 cm; szer. 6,0 cm

a) 高さ21,0 cm／幅15,5 cm
b) 長さ40,0 cm／幅11,5 cm
c) 長さ25,0 cm／幅10,5 cm
d) 長さ33,0 cm／幅9,0 cm
e) 長さ20,0 cm／幅16,0 cm
f) 高さ5,5 cm／幅6,0 cm

a) height 21.0 cm; width 15.5 cm
b) length 40,0 cm; width 11.5 cm
c) length 25.0 cm; width 10.5 cm
d) length 33.0 cm; width 9.0 cm
e) length 20.0 cm; width 16.0 cm
 f) height 5.5 cm; width 6.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, kora wiązu 木、ニレの樹皮 wood, elm bark
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki kory
手製、樹皮加工 handmade product,  

bark working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier tkaczki  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の織物師の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the weaver’s atelier  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2015 r.) 平成（2015年） Heisei Period (2015)

12. Dłuto | のみ | Chisel – NOMI MŻo/Az/245
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 12,2 cm; szer. 1,8 cm; 

gł. 1,0 cm
長さ12,2 cm／幅1,8 cm／
奥行き1,0 cm

length 12.2 cm; width 1.8 cm; 
depth. 1.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product,  
wood working techniques,  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzemieślniczy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(craft workshop in Biratori-Nibutani, 
2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (koniec XX w.) 平成末期（20世紀末） the Heisei Period  
(end of 20th century)
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18. Warsztat tkacki | 織機 | Weaving loom – ATTUS KAR-PE MŻo/Az/125

wymiary/ サイズ/dimensions dł. 40,5 cm; wys. 10,0 cm;  
szer. 11,0 cm

長さ40,5 cm／高さ10,0 cm／
幅11,0 cm

length 40.5 cm; height 10.0 cm; 
width 11.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki kory

手製、木材加工、樹皮加工 handmade product,  
wood working techniques,  
bark working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier tkaczki  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の織物師の工
房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the weaver’s atelier  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2010 r.) 平成（2010年頃） Heisei Period (c. 2010)

20. Warsztat do mat | ござ編み機 | Mat loom – ITESE-NI MŻo/Az/236
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 120,0 cm; wys. 6,5 cm; 

gł. 2,0 cm
長さ120,0 cm／高さ6,5 cm／
奥行き2,0 cm

length 120.0 cm; height 6.5 cm; 
depth. 2.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, trzcina 木、ヨシ wood, reed
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, 

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product, 

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)

21. Mata | ござ | Mat – POM-CITARPE MŻo/Az/112
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 47,0 cm; szer. 48,0 cm;  

wys. 0,5 cm 
長さ 47,0 cm／幅 48,0 cm／
高さ0,5 cm

width 48.0 cm; length 47.0 cm; 
height 0.5 cm

surowiec/ 原材料 /material włókno roślinne 植物の繊維 vegetable fibre
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

22. Mata | ござ | Mat – NIKAP-UN-PE MŻo/Az/227
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 151,0 cm; szer. 83,0 cm;  

wys. 0,4 cm
長さ 151,0 cm／幅 83,0 cm／ 
高さ0,4 cm

length 151.0 cm; width 83.0 cm; 
height 0.4 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo ガマ草の茎 Typha latifolia stems
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna, techniki obróbki metalu
手製 handmade product

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Isumi, 2017)

平取、北海道／蝦夷 
（いすみの骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Isumi, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (koniec XX w.) 昭和（1955–1965年） Shōwa Period (c. 1955–1965)

19. Tkanina | 織物 | Fabric – MŻo/Az/127
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 48,0 cm; szer. 36,4 cm 長さ48,0 cm／幅36,4 cm length 48.0 cm; width 36.4 cm
surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu ニレの樹皮 elm fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, tkanie 手製、機織り handmade product, weaving

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier tkaczki  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の織物師の工
房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the weaver’s atelier  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

23. Mata | ござ | Mat – O-NIKAP-UN-PE MŻo/Az/235
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 157,0 cm; szer. 65,0 cm;  

wys. 0,6 cm
長さ 157,0 cm／幅 65,0 cm／ 
高さ0,6 cm

length 157.0 cm; width 65.0 cm; 
height 0.6 cm

surowiec/ 原材料 /material trzcina, włókna roślinne ヨシ、植物の繊維 reed, vegetable fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier rzemieślnika  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Shōwa (poł. XX w.) 昭和（20世紀中頃） Shōwa Period (mid-20th century)
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24. Mata | ござ | Mat – INAW-SO MŻo/Az/248

wymiary/ サイズ/dimensions dł. 68,5 cm; szer. 54,0 cm;  
wys. 0,6 cm

長さ 68,5 cm／幅 54,0 cm／ 
高さ0,6 cm

length 68,5 cm; width 54.0 cm; 
heght 0.6 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna roślinne 原材料：植物の繊維 vegetable fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Shōwa (poł. XX w.) 昭和（20世紀中頃） Shōwa Period (mid-20th century)

26. Kamizela | 男性用の衣装、羽織 | Jacket – CIMPAORI MŻo/Az/233
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 80,0 cm; szer. 60,0 cm; 幅80,0 cm／長さ60,0 cm length 80,0 cm; width 60.0 cm
surowiec/ 原材料 /material bawełna, jedwab 綿、絹 cotton, silk
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie 手製、縫製 handmade product, sewing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2017 r.) 平成（2017年以前） Heisei Period (before 2017)

25. Kaftan męski | 男性用の上衣 | Men’s kaftan – RUUNPE  MŻo/Az/209
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 131,0 cm; szer. 120,0 cm 長さ131,0 cm／幅120,0 cm length 131.0 cm; width: 120.0 cm
surowiec/ 原材料 /material bawełna, jedwab, włókna wiązu 綿、絹、ニレの繊維 cotton, silk, elm fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, aplikacja 手製、縫製、アップリケ handmade product, sewing,  

application
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Shiraoi, Hokkaido/Ezo  
(dar Muzeum Ajnów w Shiraoi, 
2015 r.)

白老、北海道／蝦夷 
（アイヌ民族博物館、2015）

Shiraoi, Hokkaido/Ezo  
(the donation of the Ainu Museum 
in Shiraoi, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 時代：平成（2015年以前） the Heisei Period (before 2015)

27. Nogawki | 脚絆 | Gaiters  – HOS MŻo/Az/215 a-b
wymiary/ サイズ/dimensions a) dł. 35,0 cm; szer. 20,0 cm; 

b) dł. 35,0 cm; szer. 18,0 cm
a) 長さ35,0 cm／幅20,0 cm; 
b) 長さ35,0 cm／幅18,0 cm

a) length 35.0 cm; width 20.0 cm; 
b) length 35.0 cm; width 18.0 cm

surowiec/ 原材料 /material bawełna 綿 cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, aplikacja 手製、縫製、アップリケ handmade product, sewing,  

application
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (lata 1890–1912) 明治（1890–1912年） Meiji Period (c. 1890–1912)

28. Kaftan damski | 女性用の上衣 | Women’s kaftan – CI-KARKAR-PE MŻo/Az/265
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 120,5 cm; szer. 143,5 cm 長さ120,5 cm／幅143,5 cm length 120.5 cm; width 143.5 cm
surowiec/ 原材料 /material bawełna 綿 cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie 手製、縫製 handmade product, sewing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2017 r.) 平成（2017年以前） Heisei Period (before 2017)

30. Fartuch | 前掛け | Apron – MANTARI MŻo/Az/289
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 57,7 cm; szer. 125 cm 長さ57,7 cm／幅125 cm length 57,7 cm; width 125 cm
surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu, bawełna ニレの繊維、綿 elm fibres, cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie 手製、縫製 handmade product, sewing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat z Kyoto, 2018 r.)

北海道／蝦夷 
（京都の骨董品店、2018）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Kyoto, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Taishō (pocz. XX w.) 大正（20世紀初頭） Taishō Period  
(beginning of the 20th century)

29. Kaftan damski | 女性用の上衣 | Women’s kaftan – CI-KARKAR-PE MŻo/Az/232
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 124,0 cm; szer. 116,0 cm; 長さ124,0 cm／幅116,0 cm length: 124.0 cm; width 116.0 cm
surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu, bawełna ニレの繊維、綿 elm fibres, cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie 手製、縫製 handmade product, sewing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Shōwa (poł. XX w.) 昭和（20世紀中頃） Shōwa Period (mid-20th century)
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36. Pas na miecz | 刀帯 | Sword belt – EMUS-AT MŻo/Az/212
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 83,0 cm; szer. 14,0 cm 長さ83,0 cm／幅14,0 cm length: 83.0 cm; width 14.0 cm
surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu, bawełna ニレの繊維、綿 elm fibres, cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, aplikacje 手製、縫合、アップリケ handmade product, sewing,  

applications
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo (kolekcja Josepha 
G. Gerena, antykwariat w Brukseli, 
2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo (Joseph G. Geren’s 
collection, antique store in Brussels, 
2016)

datacja/ 時代/dates from era Edo/Meiji (lata 1860-80) 江戸／明治（1860-80年) Edo/Meiji Period (c. 1860-80)

35. Miecz w pochwie | 鞘入りの刀 | Sheathed sword – EMUS MŻo/Az/210 a-b
wymiary/ サイズ/dimensions miecz: dł. 84,5 cm; szer. 2,5 cm; 

gł. 0,5 cm 
pochwa: dł. 61 cm; szer. 3,5 cm; 
gł. 1,8 cm

刀： 長さ84,5 cm／直径2,5 cm／
奥行き0,5 cm 
鞘： 長さ61 cm／直径 3,5 cm／
奥行き1,8 cm

knife: length 84,5 cm; width 2.5 cm; 
depth. 0,5 cm 
sheath: length 61 cm; width 3.5 cm; 
depth. 1.8 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, metal 木、金属 wood, metal
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product,  
wood working techniques,  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from późna era Edo (lata 1850–68) 江戸後期（1850–68年） the late Heisei Period (c. 1850–68)

32. Nakrycie głowy | 被り物 | Headgear – SAPA-UN-PE MŻo/Az/107
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 60,0 cm; wys. 13,0 cm;  

gł. 16,7 cm
長さ60,0 cm／高さ13,0 cm／
奥行き16,7 cm

length 60.0 cm; height 13.0 cm; 
depth. 16.7 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, tkanina 木、織物 wood, fabric
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, 

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2010  r.) 平成（2010年頃） Heisei Period (c. 2010)

33. Nakrycie głowy | 被り物 | Headgear – SAPA-UN-PE MŻo/Az/254
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 67,0 cm; gł. 8,0 cm; wys. 6,5 cm 長さ67,0 cm／奥行き8,0 cm／

高さ6,5 cm
length: 67.0 cm; width 8.0 cm; 
height 6.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno; tkanina 木、織物 wood; fabric
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, 

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product, 

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2015 r.) 平成（2015年頃） Heisei Period (c. 2015)

34. Buty | 履物 | Shoes – CEP-KER MŻo/Az/129/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions but a) dł. 27,5 cm;  wys. 21,0 cm; 

szer. 13,5 cm; 
but b) dł.  28,5 cm; wys. 21,5 cm; 
szer. 10,5 cm 

a) 高さ21,0 cm／幅13,5 cm／
長さ27,5 cm
b) 長さ28,5 cm／高さ21,5 cm／
幅10,5 cm

shoe a) length 27.5cm;  
height 21.0 cm; width 13.5cm; 
shoe b) length 28.5cm,  
height 21.5cm; width 10.5cm

surowiec/ 原材料 /material skóra łososia, 
sznur z włókna naturalnego

サケの皮、樹皮の紐 salmon skin, natural fibre cord

technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2015 r.) 平成（2015年） Heisei Period (2015)

31. Opaska | 鉢巻 | Headband – CI-PA-NU-P MŻo/Az/304
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 31 cm; szer. 9,0 cm 長さ31 cm／幅9,0 cm length 31 cm; width 9.0 cm
surowiec/ 原材料 /material bawełna 綿 cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie 手製、縫製 handmade product, sewing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2018 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2018）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2018  r.) 平成（2018） Heisei Period (2018)
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38. Pas na miecz | 刀帯– エムス・アッ | Sword belt – EMUS-AT MŻo/Az/273
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 43,8 cm; szer. 8 cm 長さ43,8 cm／幅8 cm length 43.8 cm cm; width 8 cm
surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu, bawełna ニレの繊維、綿 elm fibres, cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, aplikacja 手製、縫合、アップリケ handmade product, sewing,  

application
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection, 
antique store in Brussels, 2016

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th century)

37. Pas na miecz | 刀帯 | Sword belt – EMUS-AT MŻo/Az/275
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 73,5 cm; szer. 7,5 cm 長さ73,5 cm／幅7,5 cm length: 73.5 cm; width 7.5 cm
surowiec/ 原材料 /material bawełna, jedwab, włókna wiązu ニレの繊維、綿 elm fibres, cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, aplikacja 手製、縫合、アップリケ handmade product, sewing,  

application
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2018 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2018）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th century)

39. Pas na miecz | 刀帯– エムス・アッ | Sword belt – EMUS-AT MŻo/Az/274
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 74 cm; szer. 7,8 cm 長さ74 cm／幅7,8 cm length 74 cm; width 7.8 cm
surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu, bawełna ニレの繊維、綿 elm fibres, cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, aplikacja 手製、縫合、アップリケ handmade product, sewing,  

application
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th century)

40.  Mały miecz w pochwie | 鞘入りの短刀 | Small sheathed sword  
– PON-EMUS MŻo/Az/211 a-b

wymiary/ サイズ/dimensions miecz: dł. 40,0 cm; szer.: 3,5 cm; 
gł. 2,8 cm
pochwa: dł. 29,5 cm; szer.: 3,3 cm, 
gł. 2,1 cm

刀： 長さ40,0 cm／幅3,5 cm／
奥行き2,8 cm  
鞘： 長さ29,5 cm／幅3,3 cm／ 
奥行き2,1 cm

knife: length 40.0 cm; width 3.5 cm; 
depth. 2.8 cm
sheath: length 29,5 cm; width 3,3 cm; 
depth. 2.1 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, metal 木、金属 wood, metal
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product,  
wood and metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from późna era Edo (lata 1850–68) 江戸後期（1850–68年） the late era of Edo (c. 1850–68)

42. Zausznice | 耳飾り | Earrings – NINKARI MŻo/Az/286/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions a) śr. 8,0 cm; gł. 1,2 cm

b) śr. 8,0 cm; gł. 1,2 cm
a) 直径8,0 cm／奥行き1,2 cm
b) 直径8,0 cm ／奥行き1,2 cm

a) diameter 8.0 cm; depth. 1.2 cm
b) diameter 8.0 cm; depth. 1.2 cm

surowiec/ 原材料 /material mosiądz 真鍮 brass
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki metalu
手製、金属加工 handmade product, metal working 

techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2018 r.)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2018）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th century)

41. Naszyjnik | 首飾り | Necklace – TAMA-SAY MŻo/Az/260
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 60,0 cm, śr. 12,4 cm; gł. 4,0 cm 長さ60,0 cm／直径12,4 cm／ 

奥行き4,0 cm
length 60.0 cm, diameter 12.4 cm; 
depth. 4.0 cm

surowiec/ 原材料 /material szkło, brąz ガラス、青銅 glass, bronze
technika/ 技術/technique wyrób ręczny;  

techniki obróbki szkła,  
techniki obróbki metalu

手製、ガラス加工、金属加工 handmade product;  
glass working techniques,  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2017 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2017

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Edo/Meiji (lata 1860–80) 江戸／明治（1860–80年） Edo/Meiji Period (c. 1860–80)
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47. Torebka | 嚢 | Bag – PON-PUKURU MŻo/Az/219
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 33,0 cm; szer. 21,0 cm;  

gł. 1,4 cm
長さ33,0 cm／幅21,0 cm／ 
奥行き1,4 cm

length 33.0 cm; width 21.0 cm; 
depth. 1.4 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu ニレの樹皮 elm fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki  

plecionkarskie, szycie, aplikacja
手編み、縫製、アップリケ handmade product, weaving  

techniques, sewing, application
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (lata 1890–1912) 明治（1890–1912年） Meiji Period (c. 1890–1912)

43. Zausznice | 耳飾り | Earrings – NINKARI MŻo/Az/287/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions a) śr. 9,8 cm; gł. 1,3 cm

b) śr. 10,0 cm; gł. 1,2 cm
a) 直径9,8 cm／奥行き1,3 cm
b) 直径10,0 cm／奥行き1,2 cm

a) diameter 9.8 cm; depth. 1.2 cm
b) diameter 10.0 cm; depth. 1.2 cm

surowiec/ 原材料 /material bawełna 真鍮 brass
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie 手製、金属加工 handmade product,  

metal working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2018 r.)

北海道／蝦夷（札幌の骨董品
店、2018）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2018  r.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th century)

46. Torebka | 嚢 | Bag – PON-PUKURU MŻo/Az/214
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 12,5 cm; szer. 14,0 cm;  

gł. 1,1 cm
長さ12,5 cm／幅14,0 cm／ 
奥行き1,1 cm

length 12.5 cm; width 14.0 cm; 
depth. 1.1 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu, szkło,  
sznurek z włókien naturalnych

ニレの樹皮、ガラス、ひも（植物
繊維）

elm fibres, glass, natural fibre cord

technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  
techniki plecionkarskie

手編み handmade product,  
weaving techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (lata 1890–1912) 明治（1890–1912年) Meiji Period (c. 1890–1912)

45. Amulet | お守り | Amulet – MŻo/Az/282
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 20 cm; szer. 6,0 cm;  

gł. 1,8 cm
長さ20 cm／幅6,0 cm／ 
奥行き1,8 cm

length 20 cm; width 12.3 cm;  
depth. 1.8 cm

surowiec/ 原材料 /material paciorki szklane,  
sznurek syntetyczny, kości

ガラス玉、化繊ひも、骨 glass beads, synthetic cord, bones

technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki  
plecionkarskie, szycie, aplikacja

手編み、縫製、アップリケ handmade product, weaving  
techniques, sewing, application

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo 
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (lata 1890–1912) 明治（1890–1912年） Meiji Period (c. 1890–1912)

44.  Fajka z etui i pojemnikiem na tytoń | 煙管とタバコ入れ |  
Pipe with pipe case and tobacco container – TAMPAK-O-P MŻo/Az/261/a-c

wymiary/ サイズ/dimensions a)  pudełko: dł. 8,5 cm;  
szer. 4,2 cm; wys. 5,4 cm

b) etui: dł. 22,0 cm; szer. 2,5 cm; 
    gł. 4,4 cm 
c) fajka: dł. 19,5 cm; szer. 1,2 cm;
    wys. 1,5 cm

a)  コンテナ 長さ8,5 cm／ 
幅4,2cm／高さ 5,4 cm

b)  ケース 高さ22,0 cm／ 
幅2,5 cm／奥行き 4,4 cm

c)  パイプ 長さ19,5 cm／ 
幅1,2 cm／高さ 1,5 cm

a)  container: length: 8.5 cm;  
width 4.2 cm; height 5.4 cm

b)  case: height 22.0 cm;  
width 2.5 cm; depth 4.4 cm

c)  pipe: length: 19.5 cm;  
width 1.2 cm; height 1.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żelazo 木、鉄 wood, iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny;  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product;  
wood working techniques,  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2017 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2017）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th cent.)
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48. Torebka | 嚢 | Bag – PON-PUKURU MŻo/Az/272

wymiary/ サイズ/dimensions dł. 23,5 cm; szer. 25,5 cm;  
gł. 1,4 cm

23,5 cm／幅25,5 cm  
／奥行き1,4 cm

length 23.5 cm; width 25.5 cm; 
depth. 1.4 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu    ニレの樹皮 elm fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki plecionkarskie
手編み handmade product, weaving  

techniques, sewing, application
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (lata 1890–1912) 明治（1890–1912年） Meiji Period (c. 1890–1912)

49. Torebka | 嚢 | Bag – PON-SARANIP MŻo/Az/271
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 27,0 cm; szer. 17,5 cm;  

gł. 7,5 cm
長さ27,0 cm／幅17,5 cm 
／奥行き7,5 cm

length 27.0 cm; width 17.5 cm; 
depth. 7.5 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu, tkanina ニレの樹皮、織物 elm fibres, fabric
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki plecionkarskie
手編み handmade product,  

weaving techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (lata 1890–1912) 明治（1890–1912年） Meiji Period (c. 1890–1912)

51. Lampa | 灯 – ラッチャコ | Lamp – RATCAKO MŻo/Az/229
wymiary/ サイズ/dimensions a)  wys. 84,0 cm; szer. 20,5 cm;  

gł. 13,5 cm; 
b) śr. 14,5 cm; wys. 2,3 cm

a)  高さ84,0 cm／幅20,5 cm／ 
奥行き13,5 cm

b) 直径14,5 cm／高さ2,3 cm

a)  height: 84.0 cm; width 20.5 cm;  
depth. 13.5 cm; 

b) diameter 14.5 cm; height 2.3 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno, muszla 木、貝殻 wood, shell
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2015 r.) 平成（2015年頃） Heisei Period (c. 2015)

52. Grzebień do paleniska | 灰ならし | Fire comb – APE-KIRAY MŻo/Az/238
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 12,4 cm; szer. 15,0 cm;   

gł. 1,4 cm
長さ12,4 cm／幅15,0 cm／ 
奥行き1,4 cm

length 12.4 cm; width 15.0 cm; 
depth. 1.4 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)

50. Koszyk na ubranie | 衣類カゴ | Basket for clothes – KORI MŻo/Az/226
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 18,5 cm; wys. 9,5 cm; 

gł. 14,0 cm
長さ18,5 cm／長さ9,5 cm／ 
奥行き14,0 cm

length 18.5 cm; height 9.5 cm; 
depth. 14.0 cm

surowiec/ 原材料 /material bambus, włókno wiązu,  
sznurek z włókien naturalnych

竹、ニレの樹皮、植物繊維 bamboo, elm fibre,  
natural fibre cord

technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie,  
techniki plecionkarskie

手編み、縫製 handmade product, sewing,  
weaving techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Isumi, 2017 r.)

北海道／蝦夷 
（いすみの骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Isumi, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Taishō (ok. 1930 r.) 大正（1930年頃） Taishō Period (c. 1930)

53. Hak nad palenisko | 炉かぎ | Hook over hearth – SUWAT MŻo/Az/256
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 77,0 cm; szer. 26,5 cm;  

gł. 4,5 cm
長さ77,0 cm／幅26,5 cm／
奥行き4,5 cm

length 77.0 cm; width 26.5 cm; 
depth. 4.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)
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55.  Kociołek nad palenisko | 炉鍋 | Cauldron over hearth – PORO-SU  
MŻo/Az/284/a-b

wymiary/ サイズ/dimensions a) wys. 27 cm cm; śr. 30,5 cm
b) wys. 3,0 cm; śr. 29,1 cm

a) 高さ27,0 cm／直径30,5 cm
b) 高さ3,0 cm／直径29,1 cm

a) height 27,0 cm; diameter 30,5 cm
b) height 3.0 cm; diameter 29.1 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, żeliwo 木、鋳鉄 wood, cast iron
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna, techniki obróbki metalu
手製、木材加工、金属加工 handmade product, wood working 

techniques, metal working tech-
niques metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2018 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2018）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (początek XXI w.) 平成（21世紀初頭） Heisei Period  
(beginning of the 21st century)

54.  Kociołek nad palenisko | 炉鍋 | Cauldron over hearth – PORO-SU  
MŻo/Az/283/a-b

wymiary/ サイズ/dimensions a) wys. 37,0 cm; śr. 38,5 cm
b) wys. 3,2 cm; śr. 32 cm

a) 高さ37,0 cm／直径38,5 cm
b) 高さ3,2 cm／直径32 cm

a) height 37.0 cm; diameter 38.5 cm
b) height 3.2 cm; diameter 32 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, aluminium 木、アルミ wood, aluminium
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product,  
wood working techniques,  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2018 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2018）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (koniec XX w.) 平成（20世紀末） Heisei Period  
(end of the 20th century)

58. Miotła | ほうき | Broom – MUN-NUWE-P MŻo/Az/257
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 118,4 cm; szer. 36,8 cm 長さ118,4 cm／幅36,8 cm length: 118.4 cm; width 36.8 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)

56.  Pojemnik w skrzyni | 行器 | Container in a box – PORO-SUWOP  
MŻo/Az/242/a-d

wymiary/ サイズ/dimensions a) śr. 34,9 cm; wys. 38,4 cm; 
b) śr. 36,4 cm; wys. 9,0 cm; 
c)  wys. 7,2 cm; szer. 42,0 cm;  

gł. 42,5 cm; 
d)  szer. 42,5 cm; gł. 42,0 cm;  

wys. 46,5 cm

a) 直径34,9 cm／高さ38,4 cm;  
b) 直径36,4 cm／高さ9,0 cm; 
c)  高さ7,2 cm／幅42,0 cm／ 

奥行き42,5 cm; 
d)  幅42,5 cm／奥行き42,0 cm;  

高さ46,5 cm

a) diameter 34.9 cm; height 38.4 cm; 
b) diameter 36.4 cm; height 9.0 cm; 
c)  height 7.2 cm; width 42.0 cm; 

depth. 42.5 cm; 
d)  width 42.5 cm; depth. 42.0 cm; 

height 46.5 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno, metal 木、金属 wood, metal
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna,  
techniki obróbki metalu

手製、木材加工、金属加工 handmade product,  
wood working techniques,  
metal working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (XIX/XX w.) 明治（19〜20世紀） Meiji Period (19th/20th cent.)

57. Kołyska | ゆりかご | Cradle – SINTA MŻo/Az/258
wymiary/ サイズ/dimensions wys. 34,0 cm, szer. 76,0 cm; 

gł. 2,5 cm
高さ34,0 cm 幅76,0 cm／
奥行き2,5 cm

height 34.0 cm; width 76.0 cm; 
depth 2.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, sznurek 木、ひも wood, cord
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)
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62. Torba | 背負い袋 | Bag – SARANIP MŻo/Az/291
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 59,0 cm; szer. 22,0 cm; 

gł. 4,4 cm
長さ59,0 cm／幅22,0 cm／ 
奥行き4,4 cm

length: 59.0 cm; width 22.0 cm; 
depth. 4.4 cm

surowiec/ 原材料 /material włókno roślinne 植物繊維 vegetable fibre
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki plecionkarskie
手編み handmade product,  

weaving techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2018 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2018）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2018 r.) 平成（2018年以前） Heisei Period (before 2018)

59. Torba | 背負い袋 | Bag – C-E-OSKE-SARANIP MŻo/Az/249
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 51,0 cm; wys. 37,5 cm; 

gł. 2,8 cm
長さ51,0 cm／高さ37,5 cm
／奥行き2,8 cm

height 37.5 cm; length 51.0 cm;
depth. 2,8 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu ニレの繊維 elm fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki plecionkarskie
手編み handmade product, weaving 

techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Shōwa (poł. XX w.) 昭和（20世紀半ば） Shōwa Period (mid-20th cent.)

60. Torba | 背負い袋 | Bag – SARANIP MŻo/Az/105
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 61,0 cm; szer. 21,0 cm;  

gł. 4,9 cm
長さ61,0 cm／幅21,0 cm
／奥行き4,9 cm

length 61.0 cm; width 21.0 cm;
depth. 4.9 cm

surowiec/ 原材料 /material włókno wiązu ニレの繊維 elm fibre
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki plecionkarskie
手編み handmade product,  

weaving techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.),

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

63. Worek | かご | Basket – TOTTA MŻo/Az/128
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 64,0 cm; szer. 40,0 cm;

gł. 3,0 cm
長さ64,0 cm／幅40,0 cm
／奥行き3.0 cm

length 64.0 cm; width 40.0 cm;
depth. 3.0 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu ニレの繊維 elm fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki plecionkarskie
手編み handmade product,  

weaving techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier tkaczki  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の織物師の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the weaver’s atelier in Biratori- 
-Nibutani the weaver’s atelier  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2010 r.) 平成（2010年頃） Heisei Period (c. 2010)

64. Worek | かご | Basket – TOTTA MŻo/Az/255
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 70,0 cm; szer. 55,0 cm;

gł. 3,3 cm
長さ70,0 cm／幅55,0 cm
／奥行き3,3 cm

length 70.0 cm; width 55.0 cm;
depth. 3.3 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu ニレの繊維 elm fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki plecionkarskie
手編み handmade product,  

weaving techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)

61. Torba | 背負い袋 | Bag – SARANIP MŻo/Az/113
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 33,0 cm; wys. 28,0 cm;  

gł. 3,1 cm
長さ33,0 cm／長さ28,0 cm／
奥行き3,1 cm

length 33.0 cm; height 28.0 cm; 
depth. 3.1 cm

surowiec/ 原材料 /material włókno roślinne 植物繊維 vegetable fibre
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki plecionkarskie
手編み handmade product,  

weaving techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy w Biratori-Nibu-
tani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前 Heisei Period (before 2015)
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70. Taca | 盆 | Tray – ITA MŻo/Az/217
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 33,0 cm; szer. 21,0 cm; 

wys. 1,6 cm
長さ33,0 cm／幅21,0 cm／
高さ1,6 cm

length 33.0 cm; width 21.0 cm; 
height 1.6 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (ok. 1880) 明治（1880年頃） Meiji Period (c. 1880)

67.  Taca do rozcierania ikry | イクラ加工用盆 | Tray for grinding caviar  
– CIPOR-NIMA-P MŻo/Az/108/a-b

wymiary/ サイズ/dimensions taca: dł. 35,5 cm, szer. 20,8 cm; 
wys. 5,0 cm,
tłuczek: wysokość 16 cm;  
średnica 7,5 cm

盆：長さ35,5 cm／幅20,8 cm／
高さ5,0 cm
すりこぎ：長さ16 cm／直径7,5 cm,

tray: length 35.5 cm, width 20.8 cm; 
height 5.0 cm,
pestle: height 16 cm; diameter 7.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno,  
sznurek z włókna naturalnego

木、天然繊維 wood, natural fibre cord

technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 
drewna, techniki obróbki metalu

手製、木材加工 handmade product,  
wood working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の彫刻家の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the sculptor’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (początek XXI w.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

66. Deska do krojenia | まな板 | Cutting board – MENOKO-ITA MŻo/Az/237
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 84,0 cm; wys. 12,0 cm;  

gł. 34,0 cm
長さ84,0 cm／高さ12,0 cm／
奥行き34,0 cm

length 84.0 cm; height 12.0 cm; 
depth. 34.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo (sklep 
kooperatywy rzemieślników  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2015 r.) 平成（2015年頃） Heisei Period (c. 2015)

68. Taca | 盆 | Tray – ITA MŻo/Az/104
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 25,7 cm; szer. 24,0 cm;  

wys. 2,5 cm
長さ25,7 cm／幅24,0 cm／
高さ2,5 cm

length 25.7 cm; width 24.0 cm; 
height 2.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzeźbiarza  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の彫刻家の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the sculptor’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

69. Taca | 盆 | Tray – ITA MŻo/Az/140
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 36 cm; szer. 29,8 cm; 

wys. 2,0 cm
長さ36 cm／幅29,8 cm／
高さ2,0 cm

length 36 cm; width 29.8 cm; 
height 2.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product, wood working 

techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Tokio, 2015 r.)

北海道／蝦夷（東京の骨董品
店、2015）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Tokyo, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX  w.) 明治（19世紀中頃） Meiji Period  
(second half of the 19th cent.)

65.  Łopatka do przesiewania zboża | 穀物用ふるい |  
Shovel for sifting out cereals – YAR-MUY MŻo/Az/109

wymiary/ サイズ/dimensions wys. 9,5 cm; szer. 28,5 cm;  
gł. 14,5 cm

高さ9,5 cm／幅28,5 cm／
奥行き14,5 cm

height 9.5 cm; width 28.5 cm;  
depth. 14.5 cm

surowiec/ 原材料 /material kora brzozy シラカバの樹皮 birch bark
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

kory
手製、樹皮加工 handmade product,  

bark processing techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio in Bira-
tori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2010 r.) 平成（2010年） Heisei Period (c. 2010)
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71. Taca | 盆 | Tray – ITA  MŻo/Az/276

wymiary/ サイズ/dimensions dł. 20,0 cm; szer. 20,0 cm; 
wys. 1,5 cm

長さ20,0 cm／幅20,0 cm／ 
高さ1,5 cm

length 20.0 cm; width 20.0 cm; 
height 1.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX  w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th cent.)

72. Taca | 盆 | Tray – ITA MŻo/Az/277
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 23,6 cm; szer. 26,0 cm, 

wys. 1,6 cm
長さ23,6 cm／幅26,0 cm／
高さ1,6 cm

length 23.6 cm; width 26.0 cm; 
height 1.6 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna
手製、木材加工 handmade product, wood working 

techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX  w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th cent.)

73. Taca | 盆 | Tray – ITA MŻo/Az/295
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 20,0 cm; szer. 20,0 cm, 

wys. 2,5 cm
長さ20,0 cm／幅20,0 cm／
高さ2,5 cm

ength 20.0 cm; width 20.0 cm; 
height 2,5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2018 r.)

北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2018）

(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2018)

datacja/ 時代/dates from Heisei (2018 r.) 平成（2018年） Heisei Period (2018)

75. Miska | 椀 | Bowl – NIMA MŻo/Az/115
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 22,3 cm; szer. 12,5 cm;  

wys. 6,5 cm
長さ22,3 cm／幅12,5 cm／
高さ6,5 cm

length 22.3 cm; width 12.5 cm; 
height 6.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

北海道／蝦夷（平取二風谷の工芸
店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

74. Łyżka | さじ | Spoon – SORUNPE MŻo/Az/263
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 16,4 cm; gł. 3,5 cm; wys. 0,8 cm 長さ16,4 cm／奥行き3,5 cm／

高さ0,8 cm
length: 16.4 cm; depht. 3.5 cm;
height 6.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、樹皮加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2017 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2017）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (około 1900 r.) 明治（1900年頃） Meiji Period (c. 1900)

76. Miska | 椀 | Bowl – NIMA MŻo/Az/218
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 33,3 cm; szer. 26,0 cm; 

wys. 8 cm
長さ33,3 cm／幅26,0 cm／
高さ8,0 cm

length 33.3 cm; width 26.0 cm
height 8.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.),

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX  w.) 明治（19世紀後半） Meiji (second half of the 19th cent.)
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82. Chochla | おたま | Ladle – I-OMARE-PISAKKU MŻo/Az/253
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 44,5 cm; szer. 8,0 cm;  

wys. 9,0 cm
長さ44,5 cm／幅8,0 cm／
高さ9,0 cm

length: 44,5 cm; width 8.0 cm; 
height 9.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, laka 木、漆 wood, lacquerware
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzeźbiarza  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の彫刻家の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the sculptor’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from Heisei (ok. 2015 r.) 平成（2015年頃） Heisei Period (c. 2015)

80. Naczynie | 食器 | Dish – YAR-ITANKI MŻo/Az/130
wymiary/ サイズ/dimensions wys. 10,7 cm; śr.. 16,0 cm 高さ10,7 cm／直径16,0 cm height 10.7 cm; diameter 16.0 cm
surowiec/ 原材料 /material kora brzozy シラカバの樹皮 birch bark
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki kory
手製、樹皮加工 handmade product,  

bark processing techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2010 r.) 平成（2010年頃） Heisei Period (c. 2010)

79.  Naczynie (półprodukt) | 食器（半製品） |  
Vessel (semi-finished product) – YAR-ITANKI MŻo/Az/110

wymiary/ サイズ/dimensions wys. 15,5 cm; szer. 17,0 cm; 
gł. 14,0 cm

高さ15,5 cm／幅17,0 cm／
奥行き14,0 cm

height 15.5 cm; width 17.0 cm; 
depth 14.0 cm

surowiec/ 原材料 /material kora brzozy シラカバの樹皮 birch bark
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki kory
手製、樹皮加工 handmade product,  

bark processing techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2010 r.) 平成（2010年頃） Heisei Period (c. 2010)

78. Miska | 椀 | Bowl – NIMA MŻo/Az/279
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 26,0 cm; szer. 14,5 cm;  

wys. 6,7 cm
26,0 cm／幅14,5 cm／
高さ6,7 cm

length 26.0 cm; width 14,5 cm; 
height 6.7 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.),

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX  w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period (second half of 
the 19th cent.)

77. Miska | 椀 | Bowl – NIMA MŻo/Az/278
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 21,3 cm; szer. 11,0 cm; 

wys.5,0 cm
長さ21,3 cm／幅11,0 cm／
高さ5,0 cm

length 21.3 cm; width 11.0 cm; 
height 5.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2016 r.),

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2016）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2016)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX  w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period (second half of 
the 19th cent.)

81. Czerpak na wodę | 柄杓 | Water bucket – YAR-PISAKKU MŻo/Az/111
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 40,5 cm; szer. 11,0 cm;  

wys. 10,0 cm
長さ40,5 cm／ 幅11,0 cm／ 
高さ10,0 cm

length 40.5 cm; width 11.0 cm; 
height 10.0 cm; 

surowiec/ 原材料 /material kora brzozy, drewno シラカバの樹皮、木 birch bark, wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

weaving techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the weaver’s atelier  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2010 r.) 平成（2000年頃） Heisei Period (c. 2010)
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85. Czarka | 椀 | Cup – KAPAR-PE-TUKI MŻo/Az/114/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions naczynie:  śr. 15,0 cm; wys. 6,8 cm

podstawka: śr. 15,0 cm;  
wys. 9,0 cm

椀：直径15,0 cm／高さ6,8 cm
台：直径15,0 cm／高さ9,0 cm

vessel: diameter 15.0 cm;  
height 6.8 cm
saucer: diameter 15.0 cm;  
height 9.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzeźbiarza  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

86. Czarka | 椀 | Cup – KAPAR-PE-TUKI MŻo/Az/230/a-b
wymiary/ サイズ/dimensions śr. 12,2 cm; wys. 6,5 cm 直径12,2 cm／高さ6,5 cm diameter 12.2 cm; height 6.5 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno, laka 木、漆 wood, lacquerware
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product, wood working 

techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzeźbiarza  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の彫刻家の工
房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the sculptor’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2015 r.) 平成（2015年頃） Heisei Period (c. 2015)

87. Podstawka | 台 | Saucer – MŻo/Az/301
wymiary/ サイズ/dimensions śr. 12,4 cm; wys. 6,5 cm 直径12,4 cm／高さ6,5 cm diameter 12,4 cm; height 6,5 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno, laka 木、漆 wood, lacquerware
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Shōwa (I poł. XX w.) 昭和（20世紀前半） Shōwa Period  
(first half of the 20th cent.)

83. Naczynie | 器 | Vessel  – PATCI MŻo/Az/259
wymiary/ サイズ/dimensions wys. 14,9 cm; śr. 24,0 cm 高さ14,9 cm／直径24,0 cm height 14.9 cm; diameter 24.0 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno, laka 木、漆 wood, lacquerware
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷（札幌の骨董品
店、2017

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (XIX/XX w.) 明治（19／20世紀） Meiji Period (19th/20th cent.)

84. Pojemnik | 水差し | Vessel – ETU-NU-P MŻo/Az/118
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 33,5 cm; wys. 16,6 cm; 

szer. 22,5 cm;  
長さ33,5 cm／高さ16,6 cm／
幅22,5 cm

length 33.5 cm; height 16.6 cm; 
width 22.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の工芸店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

88. Czarka | 椀 | Cup – TUKI MŻo/Az/302
wymiary/ サイズ/dimensions śr. 13,1 cm; wys. 8,2 cm 直径13,1 cm／高さ8,2 cm diameter 13,1 cm; height 8,2 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno, laka 木、漆 wood, lacquerware
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Shōwa (I poł. XX w.) 昭和（20世紀前半） Shōwa Period  
(first half of the 20th cent.)
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94. Szpatułka | ヘラ | Spatula – IKU-PASUY MŻo/Az/264
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 36,5 cm; szer. 3,0 cm; 

wys. 1,0 cm
長さ36,5 cm／幅3,0 cm／
高さ1,0 cm

length 36.5 cm; width 3.0 cm;
height 1.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzeźbiarza  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の彫刻家の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the sculptor’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2015 r.) 平成（2015年頃） Heisei Period (c. 2015)

92. Szpatułka | ヘラ | Spatula – IKU-PASUY MŻo/Az/243
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 30,3 cm; szer. 2,7 cm; 

wys. 0,8 cm
長さ30,3 cm／幅2,7 cm／
高さ0,8 cm

length 30.3 cm; width 2.7 cm;
height 0.8 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Taishō (pocz. XX w.) 大正（20世紀初頭） Taishō Period  
(beginning of the 20th cent.)

91. Szpatułka | ヘラ | Spatula – IKU-PASUY MŻo/Az/106
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 33,0 cm; szer. 3,0 cm; 

wys. 3,0 cm
長さ33,0 cm／幅3,0 cm／
高さ3,0 cm

length 33.0 cm; width 3.0 cm;  
height 3.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzeźbiarza  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の彫刻家の工
房、2015

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the sculptor’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2015 r.) 平成（2015年頃） Heisei Period (before 2015)

93. Szpatułka | ヘラ | Spatula – IKU-PASUY MŻo/Az/262
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 31,0 cm; szer. 2,4 cm; 

wys. 0,8 cm
長さ31,0 cm／幅2,4 cm／
高さ0,8 cm

length 31.0 cm; width 2.4 cm;
height 0.8 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2017 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2017）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th cent.)

89. Czarka | 椀 | Cup – TUKI MŻo/Az/303
wymiary/ サイズ/dimensions śr. 11,2 cm; wys. 5,0 cm 直径11,2 cm／高さ5,0 cm diameter 11,2 cm; height 5.0 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno, laka 木、漆 wood, lacquerware
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017)

北海道／蝦夷（札幌の骨董品
店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Shōwa (I poł. XX w.) 昭和（20世紀前半） Shōwa Period  
(first half of the 20th cent.)

90. Stolik | 小机 | Table – OTCIKE MŻo/Az/228
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 36,4 cm; wys. 11,5 cm; szer. 

36,6 cm; 
長36,4 cm／高さ11,5 cm／
幅36,6 cm

length 36.4 cm; height 11.5 cm; 
width 36.6 cm; 

surowiec/ 原材料 /material drewno, laka 木、漆 wood, lacquerware
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, techniki obróbki 

drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzeźbiarza  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の彫刻家の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the sculptor’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2015 r.) 平成（2015年頃） Heisei Period (c. 2015)
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96. Szpatułka | ヘラ | Spatula – IKU-PASUY MŻo/Az/269
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 31,2 cm; szer. 3 cm; 

wys. 1,0 cm
長さ31,2 cm／幅3,0 cm
／高さ3,0 cm

length 31.2 cm; width 3.0 cm; 
height 3.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2018  r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2018）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th cent.)

97. Szpatułka | ヘラ | Spatula – IKU-PASUY MŻo/Az/270
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 34,1 cm; szer. 2,8 cm;

wys. 1,3 cm
長さ34,1 cm／幅2,8 cm／ 
高さ1,3 cm

length 34.1 cm; width 2.8 cm;
height 1.3 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2018 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2018）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半） Meiji Period  
(second half of the 19th cent.)

95. Szpatułka | ヘラ | Spatula – IKU-PASUY MŻo/Az/268
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 31,7 cm; szer. 3,5 cm; 

wys. 1,0 cm
長さ31,7 cm／幅3,5 cm
／高さ1,0 cm

length 31.0 cm; width 3.5 cm;
height 1.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(kolekcja Josepha G. Gerena, 
antykwariat w Brukseli, 2018 r.)

北海道／蝦夷（ジョゼフ・ジェレナ
コレクション、ブリュッセルの骨董
市、2018）

Hokkaido/Ezo  
(Joseph G. Geren’s collection,  
antique store in Brussels, 2018)

datacja/ 時代/dates from era Meiji (II poł. XIX w.) 明治（19世紀後半 Meiji Period  
(second half of the 19th cent.)

98. Instrument muzyczny | 楽器 | Musical instrument – TONKORI MŻo/Az/119
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 90,0 cm; szer. 26,5 cm; 

gł. 8,0 cm
長さ90,0 cm／幅26,5 cm／
奥行き8,0 cm

length 90.0 cm; width 26.5 cm; 
depth 8.0 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno, skóra zwierzęca z włosiem, 
tkanina, plastikowe paciorki

木、動物の毛皮、織物、プラスチック wood, animal skin with bristles, 
fabric, plastic beads

technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  
techniki obróbki drewna

手製、木材加工 handmade product,  
wood working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

99. Piszczałka | 呼笛 | Pipe – CI-REKTE-KUTTAR MŻo/Az/293
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 8,4 cm; śr. 1,6 cm 長さ8,4 cm／直径1,6 cm length 8,4 cm; diameter 1,6 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2017 r.) 平成（2017年頃） Heisei Period (c. 2017)

100. Instrument muzyczny | 楽器 | Musical instrument – MUKKURI MŻo/Az/102
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 16,1 cm; szer. 1,8 cm; gł. 0,3 cm 長さ16,1 cm／幅1,8 cm／

奥行き0,3 cm
length 16.1 cm; width 1.8 cm; 
depth 0.3 cm

surowiec/ 原材料 /material bambus, sznurek bawełniany 竹、綿ひも bamboo, cotton string
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Shiraoi, Hokkaido/Ezo (sklep  
Muzeum Ajnów w Shiraoi, 2015)

白老、北海道／蝦夷（アイヌ民族博
物館のショップ、2015）

Sapporo, Hokkaido/Ezo  
(shop in Sapporo Pirka Kotan, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2015 r.) 平成（2015年） Heisei Period (2015)
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105. Breloczek | キーホルダー | Keychain – MŻo/Az/240
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 13,0 cm; szer. 2,8 cm; 

wys. 0,5 cm
長さ13,0 cm／幅2,8 cm
／高さ0,5 cm

length 13.0 cm; width 2.8 cm;
height 0,5 cm

surowiec/ 原材料 /material włókno wiązu, metal ニレの繊維、金属 elm fibre, metal
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

wyrób fabryczny,  
techniki obróbki kory, szycie

工場生産（一部手作業）、樹皮加工
技術、縫製

handmade product, factory-made 
product, bark processing techniqu-
es, sewing

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat wytwórczyni  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(manufacturer’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)

102. Ołtarz | 祭壇 | Altar – NUSA MŻo/Az/305/1-16
wymiary/ サイズ/dimensions 1) wys. 156,0 cm; śr. 3,5 cm 

2) wys. 166,0 cm; śr. 3,5 cm  
3) wys. 149,0 cm; śr. 2,7 cm  
4) wys. 150,0 cm; śr. 3,0 cm  
5) wys. 95,5 cm; śr. 2,8 cm  
6) wys. 96,0 cm; śr. 2,5 cm  
7) wys. 94,0 cm; śr. 2,7 cm  
8) wys. 95,3 cm; śr. 2,5 cm 
9) wys. 96,0 cm; śr. 2,5 cm  
10) wys. 92,5 cm; śr. 2,5 cm  
11) wys. 96,0 cm; śr. 2,7 cm  
12) wys. 95,0 cm; śr. 2,3 cm  
13) wys. 94,0 cm; śr. 2,6 cm  
14) wys. 92,5 cm; śr. 2,7 cm  
15) wys. 97,0 cm; śr. 2,5 cm  
16) wys. 96,0 cm; śr. 2,3 cm

1) 高さ156,0 cm／直径3,5 cm 
2) 高さ166,0 cm／直径3,5 cm 
3) 高さ149,0 cm／直径2,7 cm 
4) 高さ150,0 cm／直径3,0 cm  
5) 高さ95,5 cm／直径2,8 cm 
6) 高さ96,0 cm／直径2,5 cm 
7) 高さ94,0 cm／直径2,7 cm 
8) 高さ95,3 cm／直径2,5 cm 
9) 高さ96,0 cm／直径2,5 cm  
10) 高さ92,5 cm／直径2,5 cm 
11) 高さ96,0 cm／直径2,7 cm
12) 高さ95,0 cm／直径2,3 cm
13) 高さ94,0 cm／直径2,6 cm 
14) 高さ92,5 cm／直径2,7 cm
15) 高さ97,0 cm／直径2,5 cm 
16) 高さ96,0 cm／直径2,3 cm

1) height 156.0 cm; diameter 3.5 cm
2) height 166.0 cm; diameter 3.5 cm 
3) height: 149.0 cm; diameter 2.7 cm
4) height 150.0 cm; diameter 3.0 cm
5) height 95.5 cm; diameter 2.8 cm
6) height 96.0 cm; diameter 2.5 cm 
7) height: 94.0 cm; diameter 2.7 cm 
8) height 95.3 cm; diameter 2.5 cm
9) height 96.0 cm; diameter 2.5 cm
10) height: 92.5 cm; diameter 2.5 cm
11) height 96.0 cm; diameter 2.7 cm 
12) height 95.0 cm; diameter 2.3 cm
13) height: 94.0 cm; diameter 2.6 cm
14) height: 92.5 cm; diameter 2.7 cm
15) height 97.0 cm; diameter 2.5 cm
16) height 96.0 cm; diameter 2.3 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購
買/origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat rzeźbiarza  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の彫刻家の工房、2017

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (lata 2017–18) 平成（2017–2018年） Heisei Period (2017–18)

101. Kij modlitewny | イナウ | Prayer stick – INAW MŻo/Az/131
wymiary/ サイズ/dimensions wys. 61,0 cm; śr. 2,8 cm 長さ61,0 cm／直径2,8 cm height 61.0 cm; diameter 2.8 cm
surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (ok. 2010 r.) 平成（2010年頃 Heisei Period (c. 2010)

103. Podstawki | コースター | Saucers – ITA MŻo/Az/202/1-4
wymiary/ サイズ/dimensions 1) śr. 12,3 cm; wys. 1,8 cm

2) śr. 12,3 cm; wys. 1,5 cm
3) śr. 12,3 cm; wys. 1,5 cm
4) śr. 12,3 cm; wys. 1,5 cm

1) 直径12,3 cm／高さ1,8 cm 
2) 直径12,3 cm／高さ1,5 cm
3) 直径12,3 cm／高さ1,5 cm
4) 直径12,3 cm／高さ. 1,5 cm

1) diameter 12.3 cm; height 1.8 cm
2) diameter 12.3 cm; height 1.5 cm 
3) diameter 12.3 cm; height 1.5 cm 
4) diameter 12.3 cm; height 1.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  

techniki obróbki drewna
手製、木材加工 handmade product,  

wood working techniques
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo (Muzeum 
Kultury Ajnów w Biratori, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（二風谷アイヌ文化博物館、2015）

Nibutani Ainu Culture Museum
平取町立二風谷アイヌ文化博物館

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

104. Podstawki | コースター | Saucers – ITA MŻo/Az/306
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 8,5 cm; szer. 8,5 cm; 

wys. 0,3 cm
幅8,5 cm／厚さ8,5 cm／ 
高さ0,3 cm

length 8,5 cm; width 8,5 cm; 
height 0,3 cm

surowiec/ 原材料 /material plastik プラスチック plastic
technika/ 技術/technique wyrób przemysłowy 工場生産 industrial product

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo (Muzeum Kultury 
Ajnów w Biratori, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（二風谷アイヌ文化博物館、2017）

Hokkaido/Ezo (Museum of Ainu 
Culture in Biratori, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2017 r.) 平成（2017年以前） Heisei Period (before 2017)
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108. Serweta | テーブルクロス | Tablecloth – MŻo/Az/103
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 40,3 cm; szer. 50,5 cm 長さ40,3 cm／幅50,5 cm length 40.3 cm; width 50.5 cm
surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu ニレの繊維 elm fibres
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(atelier wytwórcy  
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2015）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(the manufacturer’s studio  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

106. Portfelik | 財布 | Small wallet – MŻo/Az/298
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 6,8 cm; szer. 7,0 cm; gł. 2,7 cm 長さ6,8 cm／幅7,0 cm／

奥行き2,7 cm
length 6.5 cm; width 7.0 cm; 
depth 2.7 cm

surowiec/ 原材料 /material włókna wiązu,  
skóra ekologiczna, metal

ニレの繊維、合皮,、金属 elm fibers, artificial leather, metal

technika/ 技術/technique wyrób ręczny,  
techniki obróbki drewna

手製、木材加工 handmade product,  
wood working techniques

pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat wytwórczyni  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(manufacturer’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)

107. Torebka damska | 女性用バッグ | Handbag – MŻo/Az/241
wymiary/ サイズ/dimensions wys. 23,5 cm; szer. 25,5 cm 高さ23,5 cm／幅25,5 cm height 23.5 cm; width 25.5 cm

surowiec/ 原材料 /material tkanina z wiązu, bawełna ニレの織物、綿 elm fabric, cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, aplikacja 手製、縫製、アップリケ handmade product, sewing,  

application
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat wytwórczyni  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(manufacturer’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)

110.  Haftowana serweta | 刺繍テーブルクロス | Embroidered tablecloth 
– MŻo/Az/300

wymiary/ サイズ/dimensions dł. 93,5 cm; szer. 51,8 cm 長さ93,5 cm／幅51,8 cm length 93.5 cm; width 51.8 cm
surowiec/ 原材料 /material bawełna 綿 cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, haftowanie 手製、縫製、刺繍 handmade product, sewing,  

embroidery
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo (warsztat 
wytwórczyni w Biratori-Nibutani, 
2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(manufacturer’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

109.  Haftowana serweta | 刺繍テーブルクロス | Embroidered tablecloth 
– MŻo/Az/299

wymiary/ サイズ/dimensions dł. 29 cm; szer. 21,6 cm 長さ29 cm／幅21,6 cm length 29 cm; width 21.6 cm
surowiec/ 原材料 /material bawełna 綿 cotton
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, szycie, haftowanie 手製、縫製、刺繍 handmade product, sewing,  

embroidery
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(warsztat wytwórczyni  
w Biratori-Nibutani, 2017 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工房、2017）

Biratori, Hokkaido/Ezo  
(manufacturer’s workshop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)

111. Lalki (para) | 人形（ペア） | Dolls (pair) – OTCIKE MŻo/Az/296/1-2
wymiary/ サイズ/dimensions 1)  wys. 9,0 cm; szer. 7,5 cm;  

gł. 3,3 cm
2)  wys. 7,5 cm; szer. 5,5 cm;  

gł. 2,5 cm

1) 高さ9,0 cm／幅7,5 cm／
奥行き3,3 cm
2) 高さ7,5 cm／幅5,5 cm／
奥行き2,5 cm

1)  height 9.0 cm; width 7.5 cm; 
depth 3.3 cm

2)  height 7.5 cm; width 5.5 cm; 
depth 2.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)
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117. Zestaw pocztówek | 絵葉書セット | set of postcards – MŻo/Az/250
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 14,6 cm; szer. 9,5 cm 幅 14,6 cm／厚さ9,5 cm length 14.6 cm; width 9.5 cm
surowiec/ 原材料 /material papier 紙 paper
technika/ 技術/technique wyrób fabryczny,  

druk czarno-biały i kolorowy
工業製品、白黒・カラー印刷 manufactured products, 

black-and-white and color printing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Taishō  
(pocz. XX  w.)

大正（20世紀初頭） Taishō Period  
(beginning of the 20th cent.)

113. Amulet | お守り） | Amulet – MŻo/Az/136
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 29,0 cm; śr. 2,0 cm 長さ29,0 cm／直径2,0 cm length 29.0 cm; diameter 2.0 cm
surowiec/ 原材料 /material sznurek bawełniany, kora 綿ひも、樹皮 cotton string, bark 
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

114. Przycisk na biurko | ペーパーウェイト | Paperweight – MŻo/Az/120
wymiary/ サイズ/dimensions szer. 6,0 cm; gł. 3,0 cm; 

wys. 3,0 cm
奥行き3,0 cm／高さ3,0 cm／
幅6,0 cm

depth. 3.0 cm; height 3.0 cm; 
width 6.0 cm

surowiec/ 原材料 /material kamień 石 stone
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, malowanie 手製、塗装 handmade product, painting
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

115. Przycisk na biurko | ペーパーウェイト | Paperweight – MŻo/Az/121
wymiary/ サイズ/dimensions szer. 7,0 cm; gł. 6,0 cm; wys. 2,6 cm 幅7,0 cm／ 高さ2,6 cm／

奥行き6,0 cm
width 7.0 cm; depth. 6.0 cm; 
height 2.6 cm 

surowiec/ 原材料 /material kamień 石 stone
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, malowanie 手製、塗装 handmade product, painting
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷（平取二風谷
の工芸店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

116. Przycisk na biurko | ペーパーウェイト | Paperweight – MŻo/Az/122
wymiary/ サイズ/dimensions szer. 6,0 cm; gł. 3,9 cm; 

wys. 2,8 cm; 
幅6,0 cm／奥行き3,9 cm／
高さ2,8 cm

width 6.0 cm; depth 3.9 cm; 
height 2.8 cm

surowiec/ 原材料 /material kamień 石 stone
technika/ 技術/technique wyrób ręczny, malowanie 手製、塗装 handmade product, painting
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2015 r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2015）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2015)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (przed 2015 r.) 平成（2015年以前） Heisei Period (before 2015)

112. Lalki (para) | 人形（ペア） | Dolls (pair) – OTCIKE MŻo/Az/297/1-2
wymiary/ サイズ/dimensions 1)  wys. 15,2 cm; szer. 6,2 cm; 

gł. 4,5 cm
2)  wys. 15,1 cm; szer. 6,2 cm; 

gł. 4,5 cm

1) 高さ15,2 cm／幅6,2 cm／
奥行き4,5 cm 
2) 高さ15,1 cm／幅6,2 cm／
奥行き4,5 cm

1)  height 15.2 cm; width 6.2 cm;  
depth 4.5 cm

2)  height 15.1 cm; width 6.2 cm;  
depth 4.5 cm

surowiec/ 原材料 /material drewno 木 wood
technika/ 技術/technique wyrób ręczny 手製 handmade product
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(sklep kooperatywy rzemieślników 
w Biratori-Nibutani, 2017r.)

平取、北海道／蝦夷 
（平取二風谷の工芸店、2017）

Biratorii, Hokkaido/Ezo  
(artisans cooperative shop  
in Biratori-Nibutani, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Heisei (2017 r.) 平成（2017年） Heisei Period (2017)
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118. Zestaw pocztówek | 絵葉書セット | set of postcards – MŻo/Az/251

wymiary/ サイズ/dimensions dł. 14,5 cm; szer. 9,5 cm 幅 14,6 cm／厚9,5 cm length 14.5 cm; width 9.5 cm
surowiec/ 原材料 /material papier 紙 paper
technika/ 技術/technique wyrób fabryczny,  

druk czarno-biały i kolorowy
工業製品、白黒・カラー印刷 manufactured products, 

black-and-white and color printing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Taishō  
(pocz. XX  w.)

大正（20世紀初頭） Taishō Period  
(beginning of the 20th cent.)

119. Zestaw pocztówek | 絵葉書セット | set of postcards – MŻo/Az/252
wymiary/ サイズ/dimensions dł. 15,1 cm; szer. 9,5 cm 幅 15,1 cm／厚9,5 cm length 14.6 cm; width 9.5 cm
surowiec/ 原材料 /material papier 紙 paper
technika/ 技術/technique wyrób fabryczny,  

druk czarno-biały i kolorowy
工業製品、白黒・カラー印刷 manufactured products, 

black-and-white and color printing
pochodzenie, zakup/ 出自購買/
origin, purchase

Hokkaido/Ezo  
(antykwariat w Sapporo, 2017 r.)

北海道／蝦夷 
（札幌の骨董品店、2017）

Hokkaido/Ezo  
(antique store in Sapporo, 2017)

datacja/ 時代/dates from era Taishō  
(pocz. XX  w.)

大正（20世紀初頭） Taishō Period  
(beginning of the 20th cent.)




