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Förord

Att skriva en doktorsavhandling är ett i flera bemärkelser prövande
arbete. Uppgiften består – om jag nu har förstått saken rätt – i att söka
och presentera ny kunskap, det vill säga både sådan kunskap som man
själv som författare inte har vid arbetets början och sådan som heller
ingen annan har. Att hitta kunskap som jag själv i inledningsskedet själv
inte hade, var i mitt fall inte särskilt svårt. Att producera kunskap som
överhuvudtaget inte har varit känd av någon annan, har emellertid för
mig (liksom för de flesta andra) framstått som en omöjlig uppgift. Jag
har därför fått nöja mig med att pröva tidigare kända teorier och tidigare
känt material mot varandra på ett sätt som inte förekommit förut. Min
ambition har varit att genom att tillföra mina egna tankar och resonemang vid bearbetningen av dessa teorier och material, skapa åtminstone
delvis nya insikter och förståelser. Huruvida jag har bestått det provet,
får andra nu bedöma.
Att söka sig fram i okända domäner är prövande också för att man
tvingas leva i osäkerhet. Det går inte att på förhand veta om man kommer att hitta något meningsfullt eller hur länge man bör låta sökandet
fortgå. I alla dessa prövningar som avhandlingsarbetet inneburit har jag
dock varit välförsörjd med olika typer av understöd från personer och
inrättningar som i större eller mindre utsträckning bidragit till att den
här boken till slut blev färdig. Jag vill härmed framföra mina tack till er
alla, även till er som av utrymmesskäl inte har fått sina namn nämnda
här, men som vet med er att ni tillfört något till detta arbete.
Den som haft den mest avgörande betydelsen för att jag har kunnat
genomföra det här projektet är professor Håkan Rydving, universitetet i
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Bergen, som varit min ständige handledare. Från mina trevande försök
under de första läskurserna till min sista bisats i avhandlingstexten har
jag kunnat anlita Håkans rika kunskaper i religionshistoria, språkvetenskap och vetenskapsteori, liksom anförtro honom en doktorands alla
våndor. Alltid lika pålitligt har han med omsorg och respekt besvarat
mina funderingar, läst och kommenterat otaliga utkast till de kapitel som
slutligen blev den här boken. Som skribent och forskare kommer jag
aldrig att ha det så bra som jag har haft det under Håkans handledarskap. Ett alldeles särskilt tack till Dig, Håkan! Nu behöver Du inte läsa
den här boken igen.
Sedan vårterminen 2007 har även filosofie doktor (dubbeldoktor!)
Hanna Zipernovszky, vid min egen institution, biträtt som handledare.
Hanna har utgjort ett osvikligt moraliskt stöd, förutom att hon har offrat
mycket tid på att läsa och rättframt kommentera mina texter. Du har
varit till stor hjälp, Hanna!
Ett stort tack också till professor Tatjana Bulgakova vid Institutet för
Folken i Norr, Herzen-universitetet i S:t Petersburg, som sedan vi första
gången träffades i Ryssland i mars 2003 har delgett mig av sina ingående kunskaper om sovjetisk etnografi och etnografer. Tatjana har också
blivit en god vän inte bara till mig utan även till min familj. Av dessa
anledningar känns det följdriktigt, och för mig mycket hedrande, att hon
har gjort översättningen av avhandlingens engelska summary till ryska.
Jag vill även tacka docent Kerstin Eidlitz Kuoljok, Jokkmokk, för att
genom sina egna studier ha lett mig in på det material och de frågeställningar som behandlas i den här avhandlingen. Kerstin har också kritiskt
granskat och kommenterat tidigare versioner av kapitel 1, 2 och 3, liksom ett mycket rudimentärt utkast till kapitel 5. Det var mycket värdefulla kommentarer som åtminstone jag tycker har gjort kapitlen bättre.
Alla mina kollegor vid f.d. Institutionen för religionsvetenskap
(numer ingående i Institutionen för idé- och samhällsstudier), Umeå universitet, ska ha tack för den vardagliga samvaron och för att ni alltid
verkar ha trott på min förmåga. Jag har haft förmånen att genom åren
lägga fram texter vid institutionens högre seminarium för religionsvetenskap och teologi – först under ledning av professor Owe Wikström, sedan av professor Nils G. Holm, därefter av professor Jørgen
Straarup och till slut (äntligen!) av docent Arne Rasmusson. Jag är stolt
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över att ha lyckats skriva texter som, tycks det mig, har väckt just ert
intresse.
Professor Nils G. Holm, Åbo Akademi, Finland, granskade och kommenterade de bärande delarna av avhandlingen under ett slutseminarium
i mars 2008. Tack för det!
Ett särskilt tack vill jag också rikta till professor Lars-Erik Edlund
och Nordliga studier vid Umeå universitet för att ha tagit emot avhandlingen i serien Nordliga studier, något som också inneburit ett viktigt
ekonomiskt stöd till tryckningen av skriften. Men jag vill framför allt
tacka Lars-Erik för all den uppmuntran och hjälp han bistått med i samband med publiceringen.
Forskning kräver finansiering. Jag tackar Humanistiska fakulteten
vid Umeå universitet för förtroendet att ge mig en doktorandtjänst, samt
för att ha förordat mig till ett stipendium från STINT. Därmed är jag
också ett tack skyldig till STINT (Stiftelsen för internationalisering av
högre utbildning och forskning) som gjorde det möjligt för mig att vara
gästforskare vid Institutet för Folken i Norr, S:t Petersburg, under vårterminen 2003. Jag tackar också Stiftelsen J C Kempes Minnes
Stipendiefond som skänkte medel för mina vistelser vid Scott Polar Research Institute i Cambridge, sommaren 2002, samt vid bibliotek, arkiv
och museer i S:t Petersburg hösten 2004. Sistnämnda stiftelse anförtrodde mig även ett större arbetsstipendium. Ett mindre arbetstipendium
tackar jag HoLruf (Härnösand och Luleå stifts råd för utbildning och
forskning) för.
Muzej Antropologii i Etnografii im. Petra Velikogo, Kunstkamera
(’Peter den Stores Museum för Antropologi och Etnografi, Kunstkamera’) i S:t Petersburg har hjälpsamt skaffat fram fotografier ur sina
samlingar och välvilligt tillåtit deras publicering i denna avhandling. Jag
tackar för det, liksom för den tillmötesgående atmosfär jag lärde känna
vid museets bibliotek och arkiv som utgjorde min dagliga arbetsplats
under några vårmånader 2003.
Vid sidan om mitt arbete och mitt skrivande är jag välsignad med en
stor och fantastisk familj bestående av föräldrar, syskon, svärföräldrar,
svågrar, svägerskor och naturligtvis min egen lilla familj. Trots många
övertidstimmar i skrivarstugan, så tror jag ni vet att ni är de som betyder
mest för mig. Flera av er har också blivit direkt inblandade i mitt av-
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handlingsarbete. Jag tackar därför min svägerska Manya som med säker
och varsam hand språkgranskat bokens engelska summary, min bror Pär
för alla expertråden till en doktorand, min syster AnnaKarin för konsultationer om översättningar från franskan, min pappa Tage för en sista
noggrann korrekturläsning av manuskriptet och min mamma Gunnel för
tilläggsfinansiering i kristider.
Anita är den som först och alltid har fått höra mina suckar och beklaganden över arbetet. Att du har stått ut med det är bara ett av de
många bevisen på din storhet, Anita. Därför är ditt bidrag till den här
bokens förverkligande långt större än man kan ana om man läser den.
Och därför är den tillägnad dig och våra underbara barn, Signe, Vera
och Valter.
Umeå i december 2008
Olle Sundström

KAPITEL 1

Inledning

Det vimlar av gestalter eller väsen som i litteraturen kallas t.ex. gudar,
gudinnor, andar, rådare, herrar, härskare, makter, väsen, mödrar. Det verkar
inte finnas några regler för när en gestalt ska kallas för gud, gudinna eller
för något annat.1

Så inleder K. Eidlitz Kuoljok sin genomgång av vad hon betecknar som
osynliga väsen och makter i sibiriska och andra nordliga folks världsåskådningar. Hon menar vidare att det leder fel att översätta alla inhemska termer för dessa väsen med gud eller gudinna. Den första delen av
hennes påstående – att det vimlar av så kallade övernaturliga gestalter i
religionsvetenskaplig och etnografisk litteratur vilka går under en rad
olika benämningar – är en uppenbart riktig iakttagelse. Vid en läsning
av etnografiska beskrivningar av exempelvis de samojediska folkens
världsåskådningar framgår det att författare använder delvis olika termer
för att beteckna de väsen som förekommer i dessa åskådningar. Ett
exempel är den nganasan-samojediska kategorin ”ƾuԥ” som finns
beskriven av främst sovjetiska etnografer. Etnograferna översätter och
klassificerar ƾuΩ med varierande termer såsom: gud (ry. bog); gudom
(ry. bozjestvo); ande (ry. duch); rådare (ry. chozjain); rådarinna (ry.
chozjajka); anderådare (ry. duch-chozjain); himlainvånare (ry.
nebozjitel’); himmel (ry. nebo). Det kan tilläggas att nganasanerna
själva, när de skulle översätta termen ƾuΩ till ryska, översatte den med
1

Eidlitz Kuoljok 1999: 122.
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antingen gud eller djävul (ry. d’javol) – ett sätt att översätta som vittnar
om den kristna (ortodoxa) missionens inflytande på kontakterna mellan
ryssar och nganasaner. Det tycks alltså som om det saknas en konsensus
rörande terminologin. Jag vill alls inte påstå att denna avsaknad av
konsensus är typisk enbart för sovjetisk religionsetnografisk forskning –
den gäller religionsvetenskaplig, etnografisk och folkloristisk forskning
i allmänhet. Det rör sig i regel om förhållandevis invanda termer i
europeiska språk, såväl i vetenskapliga som i vardagsspråk, och ofta
brukas termer såsom gud, gudom, ande, övernaturligt väsen utan
närmare precisering, även i vetenskapliga texter.
Resten av Eidlitz Kuoljoks påstående väcker dock en del frågor.
Finns det verkligen inga regler för den terminologi som används? På
vilket sätt leder terminologin fel? Är några av dessa termer mer
lämpliga än andra? Finns det några andra bättre alternativ? I kommande
kapitel ska jag diskutera dessa frågor mer ingående. Inledningsvis vill
jag endast förklara att det är min utgångspunkt att forskare inte väljer
sina termer slumpmässigt eller helt godtyckligt. En terminologi kan förvisso användas oreflekterat och slentrianmässigt och motiveringen till
de valda termerna kan vara outtalad. Men det självklara faktum att ord
bär på betydelser gör att de svårligen kan vara slumpmässigt valda. De
termer som används förhåller sig också till en bestämd tradition,
antingen genom att författaren följer en tradition eller medvetet bryter
mot en. Den terminologi en forskare väljer för att exempelvis beskriva
väsen i en främmande världsåskådning utgör dessutom, menar jag, en
klassificering av behandlade data. Den innebär, om inte annat, en
underförstådd jämförelse med alla övriga väsen som betecknas som
gudar, gudomar, andar eller övernaturliga väsen i andra världsåskådningar. I den mån de termer som brukas härrör från forskarens språk och
kultur, och inte från det språk och den kultur som ska beskrivas, innebär
det också att klassificeringen i hög grad präglas av forskarens egen
världsåskådning.
Det är heller inte, menar jag, likgiltigt vilken terminologi eller vilken
klassificering man väljer. Terminologier och klassifikationer får konsekvenser. Som exempel kan nämnas att de, i äldre västerländska skildringar av vissa religioner, vanligt förekommande termerna avgud och
djävul kan sägas sätta in det beskrivna i en viss typ av kristen tolknings-
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ram och historieskrivning där avgudar och djävlar, uppfattade som
faktiskt existerande, representerade ondska och därför skulle bekämpas.
Genom sitt ordval kunde man legitimera mission, och understundom
aggression, mot dem som satte sin tillit till dessa väsen. Används istället
termer som gud och gudom avlägsnas den nedsättande och fientliga
tonen i beskrivningen – åtminstone om framställningen är skriven i ett
samhällsklimat, eller av personer, som omhuldar religion. I ett religionsfientligt samhällsklimat kan termer som gud och ande – liksom förvisso
även termer såsom avgud, djävul, fetisch – emellertid användas och
uppfattas nedsättande. När en forskare som befinner sig i ett sådant samhällsklimat undviker termer som gud och ande vid beskrivningar av
företeelser som vanligtvis ges dessa etiketter, kan man fråga sig vad
syftet med detta är.
En annan iakttagelse av intresse jag gjort vid genomläsningen av
etnografiska skildringar av nganasanernas inhemska världsåskådning är
att sovjetiska forskare under andra halvan av 1900-talet, till skillnad från
försovjetiska eller tidiga sovjetiska forskare, menade att feminina väsen
var de mest framträdande, centrala och ursprungliga i den nganasanska
världsbilden. I de försovjetiska och tidiga sovjetiska etnografierna omnämns knappt feminina väsen alls. Diskrepansen mellan de olika beskrivningarna skulle eventuellt kunna förklaras med att senare tiders
forskare lärde sig mer om nganasanernas språk och kultur än man gjort
tidigare. De divergerande uppgifterna skulle också kunna tänkas bero på
förändringar i den nganasanska kulturen. Men såväl de sovjetiska som
de försovjetiska forskarna var av allt att döma präglade av sin tid. En
viktig orsak till diskrepansen mellan de olika uppgifterna kan därför
vara att de äldre forskarna hade en dålig beredskap att uppmärksamma
feminina väsen, dels på grund av en förförståelse utifrån förhållanden i
den egna kulturen, dels med anledning av att vad de mötte (den
nganasanska kulturen) var en i deras ögon patriarkalisk kultur. Måhända
var också de sovjetiska forskarna mer benägna att framhäva just feminina väsen, dels för att det sovjetiska idealet förfäktade jämlikhet mellan
könen (man kunde då eventuellt upptäcka företeelser som förbisetts i
tidigare forskning i detta avseende), dels för att sovjetiska forskare, utifrån de teorier som var normgivande, förutsatte ett matriarkat i mänsklighetens ursprungliga samhällen. Nganasanernas kultur betraktades av
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sovjetiska forskare som endast i liten grad utvecklad, som ett ”förklassamhälle” enligt den marxistiska evolutionismen, och återspeglingar
av det svunna, förmenta matriarkatet skulle därför ha varit mer framträdande hos dem än hos andra folk.
De skilda forskarna, de sovjetiska och de försovjetiska, klassificerar i
alla händelser den nganasanska världsåskådningens väsen olika. Där de
sovjetiska, marxist-leninistiska etnograferna såg de feminina väsendena
som i grunden överordnade, viktigare och mer arkaiska, ansåg de försovjetiska att maskulina väsen var överordnade, viktigare och mer
arkaiska. Det är en tämligen självklar utgångspunkt att beskrivningarna
av nganasansk världsåskådning inte bara är avhängiga av de uppgifter
fältforskarna fick av sina informanter, utan också av forskarnas egna
forskningstraditioner, världsbilder och teoretiska antaganden.
Det är mer eller mindre ofrånkomligt att en forskare som försöker
beskriva en främmande världsåskådning – vilken dessutom förmedlas
genom ett främmande språk – använder sig av sin terminologi och gör
sin klassificering av behandlade data. Men det är inte likgiltigt vilken
terminologi som brukas och vilken klassificering som görs, och för att
förstå en skildring av en för författaren främmande världsåskådning
måste man ha reda i just författarens utgångspunkter och syften med
den valda terminologin och klassificeringen.

Problemformulering och syfte

I detta arbete ämnar jag undersöka strategier och praxis i den sovjetiska
etnografiska forskningen avseende terminologi för och klassificering av
det som inom forskningen vanligen kategoriseras som ”övernaturliga
väsen” i samojedisktalande folks världsåskådningar. Undersökningen
involverar alltså inte de studerade forskarnas primärmaterial, utan är en
jämförelse mellan de olika forskarnas texter.
De konkreta frågor jag vill ställa till materialet är:
x

x

Vilken religionsvetenskaplig terminologi använde sig sovjetiska
forskare av i sina beskrivningar av så kallade övernaturliga väsen i
samojediska folks världsbilder?
Vilka skillnader finns mellan forskarnas val av terminologi?
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x

x
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Finns någon uttalad motivering till valet av terminologi?
Gör respektive forskare någon klassificering av omnämnda väsen i
högre–lägre, feminina–maskulina, äldre–nyare (i ifrågavarande
världsbild) eller dylikt?
Är en forskares terminologi relaterad till den klassifikation som
han/hon gör – det vill säga, om en forskare anlitar en annan klassificering än andra forskare, gör han/hon då också bruk av en annan
terminologi?
Hur resonerar författarna kring sin terminologi och klassificering?

När dessa frågor besvarats uppkommer frågan om vilka slutsatser man
kan dra av svaren:
x

x

Kan den kartlagda terminologin och klassificeringen säga något om
forskarnas syften eller teoretiska och ideologiska utgångspunkter –
det vill säga, finns det någon tendens i valet av termer och sättet att
klassificera?
Vilka lärdomar kan dagens religionsvetenskap, etnografi och folkloristik dra av den sovjetiska etnografins exempel avseende
terminologi och klassificering av väsen i, för forskaren, främmande
världsåskådningar?

Den holländske religionsantropologen J. G. Platvoet skriver angående
forskarens roll i beskrivningar av religioner, och vikten av att denna roll
tas i beaktande för att förstå beskrivningen:
The author is the “mirror” in which, or the “spectacles” through which, we
are shown a picture of a religion. Neither a human mirror nor human
spectacles are without their altering, and usually distorting, effects. So one
must check, as a matter of principle, on whatever reliability-reducing
mechanisms may have been operative on the author whose descriptions one
intends to use for comparative purposes. […] it requires the student to
investigate not only the religious worlds of several groups of believers and
their contexts, but also the mental and cultural worlds of the authors,
including the discipline and the “school” in which he was trained; his
theories and methods; the works he has produced so far; the opinion which
others, especially those in his own discipline or area of research, have of
them; and other relevant information, for example, biographical, or related
to his encounters with the believers he studied: such as who his informants
were; how reliable and representative they were; and what position they,
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and the investigator, had in the relevant networks in that society at that
moment.2

De sovjetiska forskarnas beskrivningar av väsen i samojediska folks
världsåskådningar uppstod naturligtvis inte i ett vakuum, och de hade
inte sett likadana ut om de hade tillkommit i en annan intellektuell och
ideologisk miljö. Med utgångspunkt i Platvoets källkritiska rekommendationer har jag därför valt att förstå mitt undersökningsobjekt främst i
ljuset av två viktiga kontexter.
Den första av dessa kontexter är den sovjetiska attityden till religion,
och dess konsekvenser i politisk handling. Jag har i ett tidigare arbete –
Kampen mot ”schamanismen”: sovjetisk religionspolitik gentemot
inhemska religioner i Sibirien och norra Ryssland (2007) – redogjort för
denna kontext. Därför hänvisar jag läsaren till detta för att få en närmare
inblick i den marxist-leninistiska världsåskådningen, kunskapsteorin och
historiesynen (den dialektiska och historiska materialismen), liksom i
marxism-leninismens religionsteori och politiskt strategiska förhållningssätt till religiositet och religiösa organisationer. I ovan nämnda
arbete redogör jag även för den i Sovjet förda religionspolitiken, liksom
för den särskilda religions- och minoritetspolitik som riktades mot de
inhemska befolkningarna i Norr (till vilka de samojedisktalande folken
hör).
Den andra viktiga kontexten jag valt att betrakta de analyserade
texterna i är den sovjetiska etnografins och religionsvetenskapens
teoretiska och metodiska utgångspunkter, liksom den akademiska forskningens konkreta villkor i sovjetsamhället. De enskilda forskare som har
gjort beskrivningarna av de samojediska världsåskådningarna förhöll sig
på ett eller annat vis till de generella trenderna inom sovjetisk etnografi
och religionsvetenskap. Dessa forskare var också de konkreta bärarna av
den sovjetiska religionsteorin.
För att gå Platvoets välmotiverade krav för att förstå en religionsetnografisk beskrivning till mötes behöver jag alltså, som en bakgrund
till min analys av de sovjetiska forskarnas texter, även svar på följande
frågor:

2

Platvoet 1982: 12.
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1. Vilka metodiska och teoretiska utgångspunkter hade man inom
sovjetisk religionsetnografisk forskning?
2. Tjänade denna forskning något uttalat syfte?
3. Vilka var de konkreta villkoren för religionsetnografisk forskning i
Sovjet?
4. Vilka var de enskilda forskarna? Hur såg deras skolning, fältarbeten
och forskningsproduktion ut?
Frågorna 1–3 kommer att belysas i kapitel 3 i avhandlingen, medan jag
besvarar den sista frågan i kapitel 4 och 5 i samband med att de olika
författarnas texter presenteras och analyseras.
VARFÖR ÄR FRÅGESTÄLLNINGEN INTRESSANT?

Min tanke är att studien ska fylla två syften. För det första ska den
utgöra ett bidrag till den pågående internationella diskussionen om den
religionsvetenskapliga terminologins användning, utformning och konsekvenser i anslutning till väsen som bland annat har kallats ”övernaturliga”, ”suprahumana”, ”mytologiska”. (Denna diskussion refererar
och diskuterar jag i kapitel 2.) Min avgränsning till sovjetisk etnografisk
forskning ska ses som en fallstudie i detta tema. Jag menar inte att de
inledningsvis skisserade problemen med den religionsvetenskapliga
terminologin är särskilt typiska för den sovjetiska etnografiska forskningen. De är förhanden i all religionsvetenskaplig, etnografisk och
folkloristisk forskning. Därför diskuterar jag problemet generellt i
kapitel 2.
Det andra syftet med min studie är att belysa den sovjetiska
forskningen kring religion och världsbild hos folken i Norr.3 Sistnämnda
är angeläget då en stor mängd av de data som överhuvudtaget finns
rörande dessa folk och deras världsåskådningar härstammar från sovjetisk fältforskning. Denna forskning är dock förhållandevis lite känd
utanför den ryskspråkiga forskarvärlden. Anledningen till det är gissningsvis att den främst är publicerad på ryska och endast i liten
utsträckning är översatt till andra språk, samt att den präglas av den
3

Kategorin ”folken i Norr” (ry. narody Severa) avser i första hand de 26 ”små” eller
”fåtaliga” folken i Norr (ry. malye/malotjislennye narody Severa) som definierades av
de sovjetiska myndigheterna på 1920-talet. Till denna grupp räknades de samojediska
folken. Se vidare Sundström 2007: 113 ff.
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marxist-leninistiska teoribildningen – en teoribildning som i många
stycken dömts ut som otjänlig av den övriga forskarvärlden. Därför anser jag det också vara av stort värde att delar av den sovjetiska religionsetnografin presenteras i avhandlingen. Undersökningen kommer inte att
leda till någon genomgripande utvärdering av denna forskning och dess
resultat. Men det är min förhoppning att den kan bidra till en bättre
förståelse för hur denna forsknings speciella förutsättningar och föresatser kan ha påverkat forskningsresultaten. Detta bör i sin tur göra
dessa resultat mer transparenta och därmed mer användbara i kommande forskning. Till sitt väsen är detta därför en källkritisk undersökning.

Material och avgränsningar

VARFÖR VÄSEN I SAMOJEDISKA VÄRLDSÅSKÅDNINGAR?

Jag har valt att avgränsa min undersökning till det av sovjetiska
etnografer publicerade materialet om samojediska folks världsåskådningar. Motiveringen till avgränsningen till just detta material är,
för det första, att de samojediska folken utgör en väl avgränsad grupp
utifrån språkliga kriterier. De samojediska språken är nära besläktade
med varandra. Undersökningen koncentreras därför kring den vetenskapliga terminologin för världsåskådningar inom ett och samma
språkområde. Ett annat skäl till att endast behandla detta material är att
de samojediska folken inom den sovjetiska etnografin ansågs vara bland
de mest ”primitiva” eller ”efterblivna” av folken i Norr. Det innebar att
de betraktades som några av de mest outvecklade och opåverkade av
andra, för dem främmande, världsåskådningssystem, samt att de uppfattades stå nära det ursprungliga stadium vilket enligt många sovjetiska
forskare kännetecknades av en avsaknad av religiösa föreställningar. De
samojediska folkens kulturer var på så sätt, inom den sovjetiska
etnografin, ett intressant exempel på en brytningsfas mellan ickereligion och religion. Hur forskarna i ett sådant fall förhöll sig till den
vetenskapliga terminologin som avser ”övernaturliga väsen” blir därför
särskilt intressant. En pragmatisk motivering till valet av avgränsning är
förstås också att materialet blivit hanterligt och undersökningen genomförbar.
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Förutom att jag anser det vara väl värt att såväl presentera sovjetisk
religionsetnografi som att belysa dess villkor och utgångspunkter menar
jag att en avgränsning till just denna forskning är lämplig för en studie i
bruket av religionsvetenskaplig terminologi, och detta av flera skäl. För
det första var den sovjetiska forskningen, långt mer än exempelvis den
något diffusa kategorin ”västerländsk forskning”, i hög grad ideologiskt
och teoretiskt enhetlig. Från Andra världskriget och framåt var den
marxist-leninistiska historie- och religionssynen allmänt rådande bland
sovjetiska etnografer. Sovjetisk forskning vilade på den leninistiska
principen om partiinost’, ’partiskhet’ eller ’partitrohet’. Det innebar
bland annat att man skulle ta ideologisk ställning för den marxistleninistisk världsåskådningen.4 Den marxist-leninistiska forskningen var
uttalat ateistisk, vilket gör frågan om vilken terminologi, vilka klassificeringar och vilka förklaringsmodeller som användes särskilt
intressant. Forskningen i Sovjet skulle därtill ha en praktisk tillämpning,
den skulle bidra till det socialistiska samhällsprojektet. Detta innebar,
för religionsetnografins del, bland annat att den inte endast var ateistisk
utan även skulle vara uttalat religionsfientlig. Av dessa anledningar
föreställer jag mig att man kan se tydliga tendenser i valet av
terminologi och den klassificering av materialet man gjorde. I hur hög
grad forskningen var ideologiskt präglad och ”partisk”, samt vilka
följder detta kan ha fått för forskningsresultaten låter jag för tillfället
vara osagt. Det hoppas jag att följande kapitel ska ge en klarare bild av.
En viktig poäng tycker jag nämligen är att visa, att trots enhetligheten i
ideologiska och teoretiska utgångspunkter fanns viktiga skillnader
mellan sovjetiska forskare. Marxism-leninismen gav de generella
ramarna för vetenskaplig debatt. Men inom dessa ramar kunde avsevärda variationer och tolkningar förekomma.
Som kommer att framgå av referaten av de utvalda etnografiska
arbetena strävade också flera sovjetiska forskare efter att frångå den
tidigare inarbetade religionsvetenskapliga terminologin. Frågan om
vilken terminologi som var lämplig vid beskrivningar av så kallade
övernaturliga väsen var väckt och aktuell för många sovjetiska etno4

Angående principen om partiinost’, se kapitel 3.
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grafer. Kanske kan deras diskussioner och försök därför inspirera dagens forskning.

Uppläggning och arbetssätt

Det är vanligt i akademiska avhandlingar att författaren i inledningskapitlet redogör för tidigare forskning, sitt eget teoretiska perspektiv, sin
analysmetod och det material som ska bearbetas. Jag har dock valt att
till största delen redovisa sådana uppgifter i andra kapitel. Här ska jag
istället endast kortfattat redogöra för vilka frågor som är fördelade på
vilka kapitel samt hur, och något om med vilka källor, jag har bearbetat
de olika frågorna.
Avhandlingen består av tre delar. I den första delen, som utgörs av
kapitel 2, redogör jag för och diskuterar frågan om hur terminologi och
klassificering av så kallade övernaturliga väsen tidigare har diskuterats i
jämförande religionsstudier. Jag inkluderar inga synpunkter och diskussioner från sovjetisk forskning i denna exposé. Anledningen till det
är att sovjetiska forskare kommer att diskuteras i resten av avhandlingen. Det betyder dock inte att jag i detta kapitel primärt avsett att
diskutera det som kan kallas ”västforskning” i kontrast till ”sovjetisk
forskning”. En sådan indelning av världen är för övrigt numer inaktuell.5 Vad genomgången i kapitlet framför allt representerar är min
egen primära religionsvetenskapliga debattmiljö, den diskurs som jag i
första hand inspirerats av och kommit i kontakt med. En av poängerna
med avhandlingen i sin helhet är sedan att utifrån denna horisont kritiskt
betrakta de sovjetiska etnografernas behandling av temat, men också att
inspireras och ta lärdom av de sovjetiska forskarna.
Kapitlet har en diskuterande karaktär. Jag tar min utgångspunkt i
kritiska reflektioner och frågor från tidigare forskare för att komma fram
till en egen ståndpunkt. De forskare jag i första hand tar som utgångspunkt för exposén och diskussionen är den amerikanska forskaren M. L.
Siems samt de två finländska forskarna I. Pyysiäinen och K. Ketola.
5

Äldre sovjetisk och samtida rysk forskning är fortfarande mindre känd i resten av den
internationella forskarvärlden än t.ex. nordamerikansk och brittisk. Men också t.ex.
kinesisk, japansk, afrikansk och sydamerikansk, liksom förvisso även fransk och
italiensk, är mindre uppmärksammade.
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Diskussionen i kapitlet utmynnar också i att jag tar fram det analysredskap jag sedan använder mig av vid min analys av de sovjetiska
forskarnas texter. Detta analysredskap har jag hämtat från J. R. Carter,
men försökt anpassa till mina frågeställningar.
Den andra delen, kapitel 3, är en redogörelse för den sovjetiska
etnografiska forskningens vidare teoretiska, metodiska och konkreta
kontext. Syftet med kapitlet är att beskriva det politiska och vetenskapliga sammanhang i vilket de texter som refereras och analyseras
längre fram i avhandlingen kom till. Denna kontextualisering hoppas jag
ska bidra till att göra det lättare att känna igen spåren av forskarnas
ideologiska och intellektuella hemvist i deras etnografiska beskrivningar. I kapitlet beskrivs etnografins syften, intresseområden och teoriutveckling under olika tidsperioder. Viktigt i detta avsnitt är också de
sovjetiska etnografernas egna vittnesmål om forskarnas mer konkreta
villkor i det sovjetiska samhället – hur man såg till att leva upp till
förväntningarna om att forskningen skulle vara marxist-leninistisk och
tjäna det sovjetiska kommunistpartiets strävanden. Avsnittet och kapitlet
avslutas med ett exempel på en religionsetnografisk teoridebatt med
ideologiska förtecken som fördes på 1950-talet. Debatten har därtill en
direkt anknytning till det material och de frågor som behandlas i de
efterföljande kapitlen.
Den tredje delen, kapitel 4 och 5, är den empiriska delen av avhandlingen och utgörs av referat och analyser av de religionsetnografiska
beskrivningarna och resonemangen. Kapitel 4 är ägnat åt beskrivningar
av väsen i nentsiska, entsiska och selkupiska världsåskådningar, men
inleds med en kort presentation av dessa samojediska folks språk,
kulturer, historia och bosättningsområden. Detta som en orientering i
den inhemska samojediska kontexten för det som beskrivs av etnograferna. Eftersom det, i synnerhet när det gäller nentsiska väsen, finns
en mängd forskning gjord före och vid sidan om den sovjetiska har jag
funnit det befogat att inkludera en kort sammanfattning av denna
forskning. Presentationen av dessa texter har varit viktig att ta med dels
för att de utgjorde material för de sovjetiska forskarna, vid sidan om
deras eget insamlade fältforskningsmaterial, och dels för att ge en bild
av vilka tolkningar som var de tongivande innan de sovjetiska forskarna
skrev sina verk. Det är kort sagt från dessa texter som sovjet-
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etnograferna tar sitt avstamp. Huvuddelen av kapitlet utgörs emellertid
av en genomgång av sovjetiska forskares beskrivningar av nentsiska,
entsiska och selkupiska väsen.
Kapitel 5, där beskrivningar av nganasanska väsen refereras och analyseras, är en långt mer noggrann genomgång av tillgängligt sovjetiskt
material än det som presenteras i kapitel 4. Först ges en kort introduktion till nganasanernas språk, kultur, historia och bosättningsområde
och därefter återges forskarnas syn på ”övernaturliga väsen” i deras
världsuppfattning.
Fokus för denna min studie ligger alltså på sovjetiska etnografers
beskrivningar av ”övernaturliga väsen” i nganasansk världsåskådning.
Materialet om de övriga samojediska folken fungerar som en bakgrund
och ett komplement till presentationen och analysen av forskningen om
nganasanerna.
Information om de enskilda forskarna, deras liv och verk, kommer att
presenteras i det kapitel där den aktuella forskarens beskrivningar återges.
Det avslutande kapitel 6 utgörs av min diskussion där jag återknyter
till den teoretiska och metodiska diskussionen i kapitel 2. Analysen av
vad som framkommit i den empiriska delen görs också i ljuset av de
kontexter som jag har skisserat, det vill säga den sovjetiska attityden till
och teorierna om religion, den sovjetiska etnografins teoretiska och
praktiska villkor samt de enskilda forskarnas liv och verk.

Några klargöranden

Att skriva om andra forskares terminologier innebär att man bör vara
särskilt vaksam när det gäller sitt eget bruk av termer. Som kanske redan
har framgått har jag i det ovan skrivna tämligen vagt och obestämt
avgränsat den kategori av företeelser vars benämningar jag valt att
studera i den här avhandlingen. Jag har sagt att jag studerar de sovjetiska forskarnas terminologi för och klassificeringar av det som
vanligen inom forskningen kategoriseras som ”övernaturliga väsen”,
eller kort och gott ”väsen”, i samojediska världsåskådningar. Jag har
också nämnt att dessa väsen ofta benämns med termer som gudar,
andar, rådare med mera. Det finns problem med alla dessa påståenden.
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Som framkommer i kapitel 4 och 5 nedan är det alls inte så att alla av de
undersökta forskarna använder sig av kategoriseringen ”övernaturliga
väsen” eller termer som gudar, andar, rådare för de väsen som andra
låter falla under de beteckningarna. En kategori som ”väsen” (ry.
susjtjestvo) är också väldigt vid och inkluderar som regel även människor. Anledningen till att jag inte själv har gett någon egen definition
av den kategori hos forskarna som ska undersökas är att jag har velat
låta materialet styra vad som ska behandlas. Jag vill studera den
inhemska terminologin hos de sovjetiska forskarna, och för att göra det
vill jag inte på förhand lägga min egen terminologi och klassificering
över deras. Av samma anledning söker jag heller inte i kapitel 2 någon
definition av vare sig ”övernaturliga väsen”, ”gudar” eller ”andar”. Där
diskuteras istället förutsättningarna för att göra definitioner av dylika
begrepp överhuvudtaget.
Det bör också nämnas att jag här inte problematiserar den eventuella
diskrepansen mellan de sovjetiska forskarnas termer för ”övernaturliga
väsen” och mina översättningar av dem till svenska. Istället antar jag att
svenskans gud är en ekvivalent till ryskans bog, att ande är en ekvivalent till duch, att rådare är en ekvivalent till chozjain, och så vidare.
Anledningen till det är att jag utgår ifrån att de termer som de sovjetiska
etnograferna använder tillhör den vetenskapliga terminologin. Som
vetenskapliga termer förutsätter jag att de entydigt kan överföras till
andra språk. Observera dock att det gäller termerna och inte begreppen,
i betydelsen vilket innehåll man tillskriver termerna, en distinktion jag
återkommer till i kapitel 2.
Läsaren har möjligen redan noterat att jag delvis undvikit termen
religion när jag har avgränsat vad det är i de samojediska folkens
kulturer som de sovjetiska forskarna studerar. Anledningen till det har
med diskussionen kring terminologi och klassificeringar av de berörda
”väsendena” att göra. I det följande visas nämligen att inte alla av de
undersökta etnograferna menar sig studera de olika samojediska folkens
”religioner”. För att återigen slippa gå in med mina egna definitioner
och kategoriseringar har jag därför valt att använda mig av den mer
inklusiva kategorin ”världsåskådning” – en kategori som för övrigt också används av de sovjetiska etnograferna själva. I de fall de refererade
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forskarna själva använder benämningen religion kommer jag dock att
ange detta.
TRANSKRIPTIONSSYSTEM

Såväl ryskan som de samojediska språken skrivs idag med alfabeten
som baseras på kyrilliska bokstäver. För att det ska vara möjligt även för
den som inte behärskar kyrillisk skrift att läsa de ryska och samojediska
termer som förekommer i texten, har jag valt att transkribera dessa. Jag
har även transkriberat de ryska titlarna i referenslistan.
När det gäller transkription av ryska ord till det latinska alfabetet har
jag följt det i svenska texter gängse system där vissa kyrilliska bokstäver
återges med två eller flera latinska. Sålunda återges ɠ med zj, ɯ med ch,
ɰ med ts, ɱ med tj, ɲ med sj, ɳ med sjtj, ɸ med ju, och ɹ med ja. Den
kyrilliska bokstaven ɺ har jag återgett med e trots att uttalet motsvaras
av jo (namnet Gratjeva [Ƚɪɚɱɺɜɚ] uttalas exempelvis Gratjova). Likaså
återges ryskans ɷ här med e. Ryskans e transkriberar jag e även i början
av ord och namn, trots att uttalet motsvaras snarast av je. Sålunda
skriver jag Ermolova och inte Jermolova. Hårt tecken, ɴ, har jag helt
utelämnat i transkriptionen, och mjukt tecken, ɶ, har jag återgett med
apostrof (’) i ryska ord.
Somliga ryska namn har i svensk text fått en standardiserad form,
vilken jag har bibehållit. Det gäller till exempel namnet ɉɪɨɤɨɮɶɟɜ
(ɉɪɨɤɨɮɶɟɜɚ) som vanligen skrivs Prokofjev (Prokofjeva) istället för
Prokof’ev (Prokof’eva).
När jag återger en enskild rysk term nämner jag den i nominativ
(antingen sing. eller plur.) oavsett i vilket kasus den står i den citerade
eller refererade meningen.
Eftersom de olika samojediska språken (nentsiska, entsiska, nganasanska och selkupiska) har delvis olika alfabeten, som inte helt överensstämmer med det ryska, använder jag mig av delvis olika transkriptionssystem för ryska respektive samojediska ord. De allra flesta bokstäver
sammanfaller emellertid, varför det endast finns anledning att här
nämna de som avviker.
När det gäller nentsiskan, som är ett etablerat litteraturspråk, har jag
följt L. V. Chomitjs (se kapitel 4) stavning av ord och namn, eftersom
hon (till skillnad från vissa äldre författare) följer nutida nentsisk
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standard. Med ett par undantag har jag tillämpat samma principer som
vid transkription av ryska ord. Undantagen gäller den velara nasalen
som skrivs ƾ (vilken helt saknas i ryskan och som motsvarar ett svenskt
ng-ljud), och den nentsiska glottala klusilen (strupexplosivan) som här,
liksom i det nentsiska alfabetet, skrivs med apostrof (’). Eftersom sistnämnda tecken sammanfaller med transkriptionen av mjukt tecken i
ryska ord, återger jag inte mjukt tecken i nentsiska ord.
E. D. Prokofjevas (se kapitel 4) stavning av entsiska och selkupiska
termer och namn har jag antagit som standardformer och jag använder
samma transkriptionsprinciper som för nentsiska.
När det gäller nganasanska ord och namn – det vill säga de
samojediska termer som förekommer mest rikligt i detta arbete – har jag
använt mig av det transkriptionssystem som J.-L. Lambert6 använder
och som E. A. Chelimskij har utvecklat både för texter skrivna med
kyrilliska och med latinska tecken.7 I två fall har jag dock avvikit från
detta system. (1) Den nganasanska glottala klusilen har jag skrivit ’’
istället för det något upphöjda frågetecken utan punkt, som Lambert /
Chelimskij använder. Skälet till det är något så prosaiskt som att jag inte
har haft det sistnämnda tecknet på min dator. Tecknet ’’ för glottalen
överensstämmer dock med den standard som satts i den senaste och
mest utförliga nganasansk-ryska och rysk-nganasanska ordboken med
kyrillisk skrift som sammanställts av Kosterkina et al. (2001).8 (2) Den
andra avvikelsen från Lamberts/Chelimskijs system är att jag har valt att
skriva ch istället för h som motsvarighet till den kyrilliska bokstaven ɯ.
Detta för att det bättre ska överensstämma med det svenska transkriptionssystemet från kyrilliska till latinska tecken. Däremot har jag följt
Lamberts (och Chelimskijs) bruk av bokstaven þ (istället för tj) i
nganasanska ord och namn. Mjukt tecken i nganasanska ord transkriberas, på samma sätt som i ryska, med apostrof (’).
För stavningen av nganasanska termer och namn har jag anlitat de
standardformer som återfinns i ordboken av Kosterkina et al. samt de
former som Lambert använder.9
6

Lambert 2003.
Se Chelimskij 1994: 11 f.
8
Den nganasanska pluraländelsen i nominativ och genitiv är (som regel) -’’.
9
För en lista över nganasanska termer och namn, relevanta för föreliggande arbetes
tema, se Lambert 2003: 547 ff.
7
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Jag kursiverar alla ryska och samojediska termer och namn som jag
återger. De samojediska termerna förekommer i de refererade texterna i
många olika former. Om en refererad författares skrivsätt avviker från
de nutida standardformer som går att återfinna i Kosterkina et al. (2001)
och Lambert (2003) har jag ersatt dessa med standardformen (t.ex. ƾuΩ).
I noter eller parenteser nämner jag dock den form som används i den
refererade texten. Då anger jag ordet eller namnet i kursiverad fetstil
(t.ex. nguo). Om jag inte har funnit någon standardform har jag bibehållit den aktuella författarens skrivsätt i min text, men i kursiverad
fetstil.
Alla översättningar från ryskan är gjorda av mig.

KAPITEL 2

”Gudar” och ”andar” i jämförande
forskning

Som framgår av föregående kapitel noterade Eidlitz Kuoljok att
religionsvetenskaplig, etnografisk och folkloristisk litteratur vimlar av
gestalter som omväxlande betecknas som gudar, gudinnor, andar,
rådare, herrar, makter etcetera, och att det är svårt att avgöra vilka
regler som styr vilken term som ska användas när – eller om det
överhuvudtaget finns några regler vad gäller bruket av dem. Många
andra forskare har också, liksom Eidlitz Kuoljok, rest frågan om bruket
av dessa termer ger en skev bild av det som ska beskrivas. I det följande
ska jag därför försöka utreda dels om man kan skönja några tendenser
till regler när det gäller hur dylika termer har använts i religionsvetenskaplig litteratur, och dels frågan om vad det kan betyda att en
term leder fel. Som forskningsöversikt gör följande genomgång inte
anspråk på att vara uttömmande. Men enligt min mening är de presenterade perspektiven tämligen representativa för de olika argument som
förts fram i frågan. Min diskussion leder därefter fram till ett analysredskap med vilket jag anser att man bättre kan förstå de terminologier
som används av forskare. Redskapet kommer jag sedan att använda för
att analysera de sovjetiska etnografernas terminologier. Först ska jag
dock här återge ett exempel på de svårigheter som kan uppstå med
termen gud, hämtat från en annan kulturell kontext.
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”Gud” på dakota
M. L. Siems menar i sin artikel ”How do you say ’God’ in Dakota?:
epistemological problems in the christianization of Native Americans”
(1998) att begreppet ”gud”, och andra begrepp hämtade från den kristna
föreställningsvärlden, felaktigt har använts som översättningar av vissa
inhemska begrepp hos dakota1 i Nordamerika.2
Termerna gud och gudar användes, enligt Siems, felaktigt av protestantiska missionärer på 1800-talet om vissa föreställningar i dakotas
kosmologi. Genom användningen av termerna antog missionärerna att
det fanns likheter mellan kristna föreställningar och dakotas föreställningar där sådana inte existerade. Missionärernas uppdrag var att införa kristendomen hos dakota och för att uppnå det var de tvungna att
lära sig deras språk. När de sökte finna lämpliga inhemska termer, som
var motsvarigheter till de kristna teologiska (t.ex. Gud), blev det nödvändigt för dem att lära sig om den inhemska kosmologin. Missionärerna tycks ha varit eniga om att dakota-folket inte hade någon Gud, i
betydelsen ’högsta väsen’ eller ’stor ande’, före evangelisationen.3 De
1

Etnonymen dakota används i regel som ett samlingsnamn för en rad olika grupper
som talar skilda dialekter av nordliga sioux-språk. Förr användes vanligen termen
sioux eller siouxer om dessa. Dakota bor främst i dagens Minnesota, Nord- och
Syddakota samt Montana. Ibland används dakota mer specifikt för att avse en av dessa
dialektgrupper, vars självbenämning är just dakota (förr även kallad santee). Andra
dialektgrupper kallar sig t.ex. lakota, nakota, mm. Huruvida Siems avser dakota i
generell eller specifik betydelse framgår inte helt klart, men det är troligt att hon använder termen i dess generella bemärkelse.
2
Siems 1998: 175.
3
G. Widengren (1971: 23) menar att ”gudstro förekommer […] hos praktiskt taget alla
folk” och att anledningen till att forskningen på 1800-talet vanligen bortsåg ifrån detta
berodde på den förhärskande evolutionismen och mana-teorin, med vilka man antog
att tron på ”höggudar” utgjorde ett slutstadium av religionens och kulturernas utveckling. Förekomsten av ”höggudstro” hos s.k. primitiva folk bortförklarades då ofta
som direkta influenser från kristendomen eller islam. W. Schmidt lanserade dock den
motsatta – men lika evolutionistiskt präglade – teorin att monoteismen var den
ursprungliga mänskliga religionsformen (se vidare kapitel 4). Å. Hultkrantz (1979: 13,
15 f.) – som menar att Wakan Tanka hos dakota är att betrakta som ett ”högsta väsen”
– anser att mycket talar för att förekomsten av ”högsta väsen” eller ”höggudar” är
inhemsk hos många amerikanska (liksom hos många ”primitiva folk” i gamla världen)
även om dessa föreställningar med tiden blivit ”modifierade av kristna läror”. U. H. D.
Danfulani (1994: 34) menar att det är alltför simplistiskt att, som många forskare gjort,
påstå att förekomsten av ”högsta väsen” i afrikanska folks religioner härrör från antag-
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valde ändå att översätta Gud med vissa inhemska termer. Den vanligaste
termen missionärerna använde för att beteckna de kristnas Gud var
Wakan Tanka. Beteckningen Wakan Tanka var dock inte, menar Siems,
allmänt förekommande hos dakota. Den användes främst i samtal med
missionärerna och därtill främst av tolkarna.4 Wakan är däremot en vanlig term som brukar översättas till engelska med ’mysterious, sacred’,5
’wonderful’ eller ’incomprehensible’.6 Det kan sättas som attribut till
snart sagt alla substantiv såvitt man tillskriver dem det de betecknar
makt. Sammansättningen Wakan Tanka brukar översättas till ’Det stora
mysteriet’ eller ’Det stora heliga’.7
En vanligare term i den inhemska dialogen hos dakota var, enligt
Siems, Taku Wakan vilket ordagrant betyder ’något mystiskt eller heligt’. Det ansågs – åtminstone av 1800-talsmissionären G. Pond – vara
ett generellt namn på ’gudar’ hos dakota.8 Enligt Siems är dock Taku
Wakan inte lätt att anta som en term för något som vi kan kalla ”gudar”
– det uttrycker istället ett mer abstrakt begrepp. Men missionärerna utgick ifrån antagandet att dakota-språket var mycket bristfälligt när det
gällde termer för att uttrycka abstrakta idéer. Därför antog de också att
Taku Wakan kunde kopplas till ”objekt i den inhemska kosmologin”.9
En annan dakota-term som enligt missionärerna betecknade en ”gud”
var Taku Skan Skan. Ordagrant betyder det, enligt Siems, ’det som sätter
i rörelse’ (eng. that which stirs). Enligt G. Pond är Taku Skan Skan en
anden från kristna teologer. Han menar att det funnits inhemska afrikanska föreställningar om ”högsta väsen” (jfr även van Baaren 1972: 50). R. Horton menar att
kristendomen och islam fungerade som katalysatorer för att skynda på den utveckling
mot monoteism som redan var igång bland många afrikanska folk under den tidiga
koloniala tiden (se Ray 2000: 198). Även angående föreställningar om ett ”högsta
väsen” hos ursprungsbefolkningar i (främst sydöstra) Australien har forskarnas
meningar gått isär om huruvida dessa föreställningar är inhemska eller resultat av
influenser från kristendomen (se diskussionen i Swain & Trompf 1995: 60 ff.).
4
Siems 1998: 169.
5
Siems 1998: 169.
6
Se Dictionary of Native American Mythology (1992: 326) där man också förklarar att
”Wakan describes the potential power inherent in a person or animal”.
7
Siems 1998: 169.
8
Dakota ansågs av 1800-talsmissionärerna vara ”polyteister”. G. Pond menade att de
hade tiotusentals ”gudomar”.
9
Siems 1998: 169 f.
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”gud” som är så subtil i sin essens att ”han” inte kan uppfattas av mänskliga sinnen; ”han” är osynlig men ändå allestädes närvarande; ”hans”
symbol är stenblocket och därför dyrkas stenblock av dakota; ”han”
lever i de fyra vindarna. En sentida inhemsk beskrivning (från slutet av
1900-talet) av Taku Skan Skan lyder:
that which moves and causes all of life to move or to live, as though the
entire universe were injected or infused with a common source and type of
energy. [---] the mysterious force that makes all things and beings relatives
to each other and to their common ancestor.10

Siems ger ytterligare ett exempel på en dakota-term som av missionärerna tagits upp som ett gudsbegrepp. Exemplet är mycket talande –
åtminstone om Siems har rätt – både vad gäller missionärernas syn på
dakota-folket och deras syn på sin egen position i förhållande till
dessa.11 En av missionärerna, S. Riggs, menade att dakota kallade de
vita för ”gudar” på grund av deras märkliga ansikten, språk och kläder,
deras hästar, skjutvapen, skepp, mm. Det ord i dakota-språket han då
syftade på var det han återger som wa-she’-choon. Enligt Siems finns
det ett ord på dakota, wasicun, vilket kan härledas från ordet sicun.
Sicun är i sin tur ett ord som på engelska definieras som ”that
mysterious spiritlike power which all things possess” och som ”can be
added to, expanded, and utilized to help others”. Detta sicun får man
genom visionsupplevelser och det tilldelas individen av icke-mänskliga
entiteter.12 Wasicun betyder ’någon som har sicun’. Det är fullt möjligt,
menar Siems, att dakota, på grund av de vitas tekniskt avancerade
redskap kallade dem wasicun – det finns andra exempel på att européerna betraktades som människor med andliga gåvor, i likhet med till
exempel dakotas ”schamaner”. Men därifrån till att påstå att dakota
uppfattade dem som ”gudar” är att ta i, tycker Siems. Hon föreslår även
en annan tolkning av wa-she’-choon, att det skulle vara ett försök till
återgivning av ordet wasicu. Detta ord har en nasalerad slutvokal, något
som gör en stor skillnad på dakota, men inte på engelska. Wasicu
10

Siems 1998: 171.
Siems 1998: 170.
12
Siems 1998: 171. I Dictionary of Native American Mythology (1992: 273) omtalas
sicun som ”intellektet, vilket anses vara en av Wakan Tankas manifestationer.”
11
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betyder ordagrant ’den som tar fett’ och var en beteckning för en person
som i en bytessituation tar den bästa andelen själv. Det skulle alltså vara
snarast en beteckning för en handelsman som inte på alla vis gör kunden
nöjd, en girigbuk. De första vita som dakota mötte var just handelsmän
och termen skulle ha kunnat beteckna dessa och senare blivit generaliserad för alla vita. ”Whatever else we make of the Dakota pantheon,
then, we can surely hazard a reasonable guess that the missionaries were
not in it”, summerar Siems.13
Enligt Siems gjorde de protestantiska missionärerna under 1800-talet
mer än dakota själva för att befolka deras universum med en mängd
”gudar” – det vill säga de såg personifierade makter där dakota själva
eventuellt såg mer abstrakta, opersonliga krafter. Och genom att göra
det fann de en likhet med sin egen världsbild – eller, skulle jag vilja
tillägga, med andra av dem kända världsbilder. Dakota blev ”polyteister” i missionärernas beskrivningar, något som på ett vis, påpekar
Siems, innebar att man höjde deras status på den för den tiden normerande evolutionistiska skalan. Ett begrepp som ”wakan” klassificerades
som regel som jämställt med det melanesiska/polynesiska begreppet
”mana”. Mana-tron ansågs i detta system stå allra lägst ned på utvecklingsskalan, följt av polyteism och slutligen monoteism.14 Å andra sidan
13

Siems 1998: 171 f.
Siems 1998: 172. Begreppet ”mana”, som språkligt härstammar från Melanesien
(och Polynesien), hör till ett av de begrepp som starkt ifrågasatts genom forskningshistorien. Diskussionen har dels rört det melanesiska begreppet i sig – huruvida mana
uppfattades som en personlig eller en opersonlig kraft – dels rört rimligheten i att
jämställa de begrepp från vitt skilda kulturer världen över som man har fört till samma
kategori. Till de termer som förts till kategorin ”mana” eller ”mana-föreställningar”
hör wakan, men också, på den nordamerikanska kontinenten, det algonkinska manitou,
det irokesiska orenda och maxpe hos crow. Från afrikanska kulturer har man hämtat
exempel som njomm hos ekoi och elima hos nkunda och från aranda i Australien har
man hämtat arungquiltha. Även från äldre skriftkulturer har man tyckt sig finna
exempel: det hebreiska el, latinets numen, grekiskans dynamis och sanskrittermen
brahma. Numer har religionshistoriker och antropologer övergett tanken på att ”manatro” skulle utgöra mänsklighetens allra tidigaste religiösa åskådning. Jämställandet av
mana med de nämnda begreppen från andra kulturer har kommit att betraktas som alltför simplistiskt, med konsekvensen att de inhemska betydelserna endast gjorts otydligare. Vad gäller det melanesiska/polynesiska mana har man också påpekat att det alltid
är associerat med personifierade väsen, om än det i sig möjligen kan anses ha uppfattats som en opersonlig kraft (se t.ex. de Waal Malefijt 1968: 147; van Baaren 1972:
14
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gjorde missionärerna mycket, i andra avseenden, för att misskreditera
dakotas världsåskådning. De förnekade den, som Siems uttrycker det,
till och med rätten att betecknas som religion – något som i dessa
missionärers språkbruk skulle ha varit ett förhållandevis positivt
omdöme. Istället beskrev de deras världsåskådning med den pejorativa
termen vidskepelse (eng. superstition). Enligt Siems menade man med
vidskepelse ”dyrkan av gudar, vilkas ’imaginära’ natur var vederbörligen understruken” – en dyrkan som man förklarade hade sin grund i
fruktan för ”dålig lycka”, något som man i sin tur menade vara konsekvensen av ”gudomlig onåd”. Till kategorin ”vidskepelse” förde man även
det man betecknade som ”magi”. Alla vardagliga och personliga ritualer
hos dakota beskrevs som ”vidskepelse/magi”. Paralleller drogs även till
grupper i den ”civiliserade världen” – inte minst katoliker – vilka man
menade hängav sig åt ”vidskepelse” och ”magi”.15
Trots den bedömning man gjorde av dakotas religion erkände missionärerna uppenbarligen ändå delvis den faktiska existensen av de
makter den inhemska befolkningen vände sig till. Man betecknade nämligen deras religion (eller ”hedendom” som de kallade den) som demondyrkan. Detta menar dock Siems var mindre framträdande hos 1800talets protestantiska missionärer än hos tidigare perioders amerikamissionärer.16
109 ff.; Widengren 1971: 10; Swain & Trompf 1995: 140 ff.). Jfr dock Hultkrantz
(1973: 66 ff.) som menar att begreppet ”mana”, i egenskap av terminus technicus, och
inte i första hand som ett inhemskt melanesiskt/polynesiskt begrepp, fångar in väsentliga likheter mellan de nämnda inhemska begreppen.
15
Siems 1998: 172 ff. Ett exempel på dessa paralleller är den engelska terminologi
missionärerna använde för att beskriva dakotas religiösa specialister. Dessa gavs epitet
som sorcerers, jugglers, faquirs och thugs.
16
Siems 1998: 174 f. Det kan nämnas att det finns paralleller mellan dessa 1800talsmissionärer hos dakota och lappmarksmissionärerna i Sverige och Norge på 1600och 1700-talen. De sistnämnda betraktade, som H. Mebius (1968: 31 ff.) uttrycker det,
”samernas trosföreställningar som påtagliga bevis på den ondes existens” och de
betecknade ofta deras religion som avguda-, djävuls- eller Satansdyrkan. Men där
fanns också ansatser, som hos t.ex. Thomas von Westen, att göra jämförelser mellan
samernas mytologi och andra kända kulturers ”gudar”. Precis som missionärerna hos
dakota var lappmarksprästernas främsta uppgift att eliminera den inhemska världsåskådningen och ersätta den med sin egen (protestantiskt) kristna. Som H. Rydving
(1993: 78 ff.) redogör för varierade dock lappmarksmissionärernas attityder från
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Siems poäng är att 1800-talsmissionärerna såg vissa likheter mellan
sin egen religion och dakotas – även om de inte ville kalla deras för
religion, utan för vidskepelse och hedendom. De förmådde dock inte att
förstå att dakotas världsåskådning var en integrerad helhet, ett system,
och de förmådde då inte heller att inse hur annorlunda detta system var i
jämförelse med deras eget protestantiska. Missionärerna beskrev, utifrån
tidens evolutionistiska perspektiv, dakotas världsbild som en defekt
kristendom, eller som endast ett embryo till sann religion. Siems använder C. L. Albaneses distinktion mellan världsbilder som präglas av
correspondence och de som präglas av causality för att beskriva skillnaden mellan dakotas och de protestantiska missionärernas världsbilder.
”Kausalitets-världsbilder”, som till exempel protestantisk kristendom,
karaktäriseras av att man uppfattar gudomen som transcendent, som
stående utanför världen, även om den är skapare och alltings orsak.
Dakotas världsbild var, menar Siems, ett correspondential system. Ett
sådant ”överensstämmelse-system” (eller kanske bättre ”relationssystem”) är en världsåskådning där allt i kosmos, det mänskliga såväl
som det transcendenta, uppfattas som av samma stoff, i grunden lika och
drivna av samma inre krafter. I dakotas kosmos representeras dessa
krafter av wakan, sicun och skan. I det system som deras kosmologi utgör fungerar också verkligen ”magi”. Det är inte ett försök eller ett
förstadium till vetenskap, utan den vetenskap som är möjlig och användbar givet de premisser som världsåskådningen vilar på. Eftersom
missionärerna inte insåg att dakotas världsåskådning var ett system och
att deras ritualer hade en förklaring och var effektiva inom detta system,
uppfattade de deras religion som förvirrad, motsägelsefull och fragmentarisk. När missionärerna beskriver dakotas religion med termer
som gud och gudar innebär det en allvarlig feltolkning, menar Siems,
eftersom de då sätter in föreställningarna i ett helt annat system än
dakotas eget. Dakotas egna yttranden och ageranden framstår därigenom
som helt meningslösa i missionärernas beskrivningar.17

person till person. Attityderna varierade också mellan olika tidsperioder och man hade
delvis olika syn på olika grupper av samer och deras religion.
17
Siems 1998: 175 ff.
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Det tycks alltså som om ”gud” skapar problem vid beskrivningar av
den inhemska religionen hos dakota – och inte bara hos dem. De finländska forskarna I. Pyysiäinen och K. Ketola har försökt klarlägga de
generella teoretiska problem som finns med begreppet ”gud” i jämförande religionsforskning. Frågan om hur begreppet ska definieras, om det
alls bör användas som ett vetenskapligt begrepp, anser de vara ”a rather
pressing issue in comparative religion at the moment”.18

”Gud” – ett akut problem i jämförande religionsvetenskap
I sin artikel ”Rethinking ’God’: The concept ’God’ as a category in the
comparative religion” (1999) efterlyser Pyysiäinen och Ketola bruket av
ett mer koncist gudsbegrepp inom den jämförande religionsforskningen.
Anledningarna till att ”gud” är ett problem för forskningen och att detta
problem ännu inte är löst sammanfattar de i 5 punkter:
1. jämförande religionsvetenskap bör inte stå isolerad från andra
vetenskaper;
2. för att möjliggöra interdisciplinär dialog med andra ämnesområden bör forskare inom religionsvetenskap använda sig av
”exakta vetenskapliga begrepp” (eng. precise scientific concepts);
3. ”gud” är inte ett vetenskapligt begrepp, utan ett emiskt begrepp
vilket används intuitivt;
4. vår intuitiva förståelse av begreppet ”gud” bygger på implicita
judisk-kristna antaganden;
5. att ersätta ”gud” med begrepp som ”suprahuman agent”, ”ickenaturlig” eller ”extrahuman entitet” (eng. nonnatural/extrahuman
entity) löser inte problemet.19
Pyysiäinens och Ketolas punkter kräver vissa förklaringar och
kommentarer.

18
19

Pyysiäinen & Ketola 1999: 212.
Pyysiäinen & Ketola 1999: 207.
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Att jämförande religionsforskning inte bör stå isolerad från andra
vetenskapsområden är för Pyysiäinen och Ketola en markering gentemot dem som hävdar religionens sui-generis-natur, det vill säga
hållningen att religion är något i sig självt som inte kan förklaras annat
än utifrån sina egna premisser. Ett sådant synsätt, menar de, bygger på
”teologiska” antaganden. De vill kort sagt avgränsa sig gentemot teologin och apologetisk forskning.
Kravet på användandet av ”exakta vetenskapliga begrepp” kan tyckas
vara fullt rimligt. Det är en vanlig föreställning att vetenskap är exakt
och precis i sin begreppsanvändning och i sina slutsatser. Frågan är bara
hur exakt ett begrepp bör vara och hur exakt det kan vara. Pyysiäinen
och Ketola specificerar inte sitt krav på exakthet, men de menar att
nästan alla andra begrepp (t.ex. ”tabu”, ”totemism”, ”det heliga”) som
religionsforskare använder har analyserats noggrant – endast begreppet
”gud” förblir utan väldefinierade kriterier för sin användning och bruket
styrs av forskarens ”subjektiva intuitioner”. Anledningen till detta misstänker de vara att problemet har ansetts tillhöra religionsfilosofin och
inte en empirisk vetenskap – till vilken grupp de räknar jämförande religionsstudier. Klargörandet av begreppet är dock inte, poängterar de,
detsamma som att skapa en normativ ontologi.20 Men vad innebär ett
klargörande av ett begrepp? Innebär det att klargöra hur det används och
förstås i fackspråk respektive i vardagsspråk – och då givetvis hur det
används i vems fack- eller vardagsspråk – eller innebär det att specificera hur det lämpligast används antingen generellt eller i en avgränsad
kontext? Man kan, med andra ord, fråga sig om de söker, vad R. D.
Baird har kallat, en lexikal, en real- eller en funktionell (stipulativ)
definition. Eftersom realdefinitioner enligt Baird är ”sanna påståenden
om ting som är” och eftersom Pyysiäinen och Ketola inte söker skapa en
”normativ ontologi” är en sådan definition inte aktuell här. En lexikal
definition beskriver ett ords betydelse (eller olika betydelser) i ett visst
språk och en funktionell, eller stipulativ, definition fastställer en bestämd betydelse i ett bestämt avgränsat sammanhang, såsom en viss
text. Rent logiskt kan vilken term som helst ges vilken innebörd som
20

Pyysiäinen & Ketola 1999: 208.
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helst med en funktionell/stipulativ definition. Funktionella definitioner –
till skillnad från lexikala och realdefinitioner – kan inte vara vare sig
sanna eller falska. De kan endast fylla sitt syfte mer eller mindre väl,
vara mer eller mindre användbara.21 Jag återkommer nedan till frågan
om begrepps exakthet och hur de kan definieras.
”GUD” SOM EMISK VÄSTERLÄNDSK KATEGORI (PUNKT 3 & 4)
När Pyysiäinen och Ketola hävdar att ”gud” är ett emiskt västerländskt
begrepp som används intuitivt påbörjar de, skulle man kunna säga, en
lexikal undersökning av begreppet. De menar att begreppet, som vetenskapligt begrepp, har sitt ursprung i Europa och att det är utformat efter
förebild från de judiska, kristna och islamiska traditionerna. När begreppet används om till exempel afrikanska väsen (”afrikanska gudar”)
används det emellertid som vore det ett neutralt begrepp – som om det
vore lika mycket färgat av afrikanska (indiska, indianska, etc.) föreställningar som av europeiska. Men ”gud” bär fortfarande på främst
kristna konnotationer, menar Pyysiäinen och Ketola, och detta medför
att ”den kristne gudens attribut i det tysta smugglas in i andra traditioner”.22
SUPRAHUMAN AGENT (PUNKT 5)

Att ersätta ”gud” med ”suprahuman agent”, ”icke-naturlig” eller
”extrahuman entitet” är, menar Pyysiäinen och Ketola, ingen lösning på
21

Baird 1991: 6 f. Baird väljer termen functional istället för det vanligare stipulative
definition. Därmed vill han understryka att religionshistoriker inte är intresserade av
”purely formal analysis”, utan främst är intresserade av användbara definitioner – dvs.
sådana som fyller ett bestämt syfte, en funktion. Bairds functional definition bör då
skiljas från en sådan functional definition of religion, som exempelvis Batson & Ventis
(1982: 7) rör sig med. Denna functional definition har, enligt författarna, till syfte att
”definiera religion genom beskrivning av dess funktion snarare än dess former”.
Sistnämnda brukar på svenska kallas ”funktionell religionsdefinition” (se exempelvis
Geels & Wikström 1997: 13.) Men eftersom det i sistnämnda fall inte är själva
definitionen som är avsedd att vara funktionell – det är i stället religionens funktion
som definieras – bör den på svenska lämpligare betecknas funktionsdefinition. (Dess
motsats borde då också betecknas substansdefinition och inte substantiell definition.)
En sådan terminologi skulle, åtminstone på svenska, kunna markera den avgörande
skillnaden mellan Bairds form av functional definition och Batsons och Ventis.
22
Pyysiäinen & Ketola 1999: 208 f.
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problemet helt enkelt för att dessa begrepp också är problematiska. Om
”suprahuman” (eller ”extrahuman”) avser det som överskrider människans förmågor måste man, menar de, klargöra hur dessa ”suprahumana
agenter”, såsom ekvivalenter till ”gudar”, skiljer sig från andra agenter
vilka har förmågor som överskrider de mänskliga. I annat fall skulle vi
behöva kategorisera datorer, tigrar, elefanter med mera som särskilda
typer av gudar. Anledningen till att vi inte klassificerar datorer, tigrar
och elefanter som ”suprahumana agenter” eller ”gudar” beror på våra
implicita antaganden, tror Pyysiäinen och Ketola. Dessa implicita antaganden anar de vara exempelvis att det ”suprahumana” bör vara ickemateriellt och evigt. Men de menar också att begreppet därför blir alltför
vagt. Tyvärr utvecklar de inte detta påstående om vagheten hos begreppet.23
Vad gäller begreppet ”det naturliga” (som i ”icke-naturliga” eller
”övernaturliga”) är detta problematiskt, menar Pyysiäinen och Ketola,
därför att begreppet är kulturellt bestämt. I Västvärlden har ”det
naturliga”, alltsedan 1300-talet, formats av naturvetenskaperna och detta
har givit begrepp som ”det övernaturliga” innebörden av det som inte är
empiriskt prövbart med (natur-)vetenskapliga metoder, eller kort och
gott det icke-empiriska. Eftersom dikotomin naturligt-övernaturligt är så
beroende av den västerländska kulturens idéer så är det inte en
universell föreställning, menar Pyysiäinen och Ketola.24 Dessa deras
antaganden är tämligen summariska och man kan invända mot såväl
slutsatsen att eftersom det är västerländska kategorier så är de inte
universellt tillämpbara som mot att det övernaturliga nödvändigtvis
skulle utgöra det icke-empiriska. Som jag ser det vacklar Pyysiäinen och
Ketola mellan att ta avstånd från universella kategorier – åtminstone om
de kan passa in i vad de betecknar som ett västerländskt tänkande – samt
att eftersöka just en sådan kategori som kan appliceras universellt. Jag
tror dessutom att grundproblemet i deras resonemang ligger i att de inte
gör en skillnad mellan termen, gud, och begreppet eller kategorin,
”gud”. Nedan ska jag försöka förklara vad jag menar och kommentera

23
24

Pyysiäinen & Ketola 1999: 210 f.
Pyysiäinen & Ketola 1999: 210.
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Pyysiäinens och Ketolas problemställning ytterligare. Först ska jag dock
återge deras egna förslag till lösning på problemet.
PYYSIÄINENS OCH KETOLAS LÖSNINGSFÖRSLAG

Pyysiäinen och Ketola föreslår tre olika lösningar av problemet med
kategorin ”gud” inom jämförande religionsvetenskap, men de är inte
helt nöjda med någon av dem:
1. Det första förslaget går ut på att man använder begreppet som en
”loose heuristic or interpretative term” utan att för den skull implicera några generaliseringar. Vi kan, menar de, hävda att det
inte måste finnas några gemensamma nämnare i de företeelser vi
använder begreppet för, utan istället att olika religiösa föreställningar har någon form av familjelikhet vilken vi kan sammanfatta
med begreppet ”gud”. Detta förslag anser Pyysiäinen och Ketola
inte fyller deras krav på att vetenskapliga begrepp ska vara
exakta.
2. Begreppet ”gud” förbehålls beskrivningar av judendom, kristendom och islam. Vid beskrivningar av andra religiösa traditioner
används respektive traditions emiska term som beteckning. Detta,
menar Pyysiäinen och Ketola, innebär att vi måste avstå ifrån alla
försök att skapa allmänna förklarande teorier kring ”dessa föreställningar” (eng. these beliefs), vilket skulle vara mycket improduktivt.
3. ”Gud” får stå för en mycket ”vid kategori av all sorts storheter
som på något vis överskrider folks förväntningar på hur storheter
i vardagsvärlden vanligtvis uppför sig”. Detta förslag, menar
Pyysiäinen och Ketola, ger en alltför vid och vag kategori som
inte ger utrymme att skilja mellan ”gudar” och andra smärre
väsen som till exempel spöken och andar.25
Det tycks finnas en viss ambivalens hos Pyysiäinen och Ketola vad
gäller begreppet ”gud”. De menar å ena sidan att begreppet inte kan vara
neutralt därför att det bär på alltför många kristna konnotationer och å
andra sidan menar de att det finns en kategori av företeelser – ”dessa
25

Pyysiäinen & Ketola 1999: 212.
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föreställningar” – som kan urskiljas och bör särskiljas från exempelvis
spöken och andar. ”Dessa föreställningar”, om vilka man enligt författarna bör kunna skapa allmänna förklarande teorier, är den kategori
vilken vanligen har betecknats gudar och den inkluderar uppenbarligen
de judiska, kristna och muslimska så kallade gudarna liksom exempelvis
”afrikanska gudar”. Det främsta problemet för Pyysiäinen och Ketola
tycks alltså vara själva termen snarare än begreppet.26
Med term menar jag här själva ordet, det vill säga den beteckning
man sätter på en viss företeelse eller grupp av företeelser. I den
distinktion jag gör mellan term och begrepp utgör begreppet det som
termen refererar till, den företeelse (eller de företeelser) som man med
termen ger ett namn. Begrepp, såsom jag använder det här, är alltså i de
flesta fall synonymt med kategori. För att återknyta till exemplet i detta
kapitels inledning om föreställningar hos dakota kan man säga att
missionärerna använde samma term, gud, för vissa föreställningar hos
dakota som för en viss typ av kristen föreställning. I och med att de lät
termen avse även vissa företeelser i dakotas världsbild – företeelser
26

Pyysiäinen har i en senare artikel (Pyysiäinen 2003) – där han är mer upptagen av
begreppet ”gud” än av termen gud – föreslagit att kategorin ”gudar” ska förstås som
tillhörande den vidare kategorin ”väsen som talar emot intuitionen” (eng. counterintuitive beings). Att de talar emot intuitionen innebär, enligt Pyysiäinen, att deras
egenskaper och förmågor bryter mot allmänmänskliga, intuitiva förväntningar på hur
entiteter beter sig. Begreppet innebär inte, menar han, att man tillskriver dem ickeexistens. Vidare anser Pyysiäinen att genom att föra kategorin ”gudar” till den vidare
kategorin ”counter-intuitive beings” når man ett ”mer precist, teoretiskt motiverat och
empiriskt prövbart begrepp”. Angående begreppet ”gud” skriver han: ”To the extent
that it is all possible to form a coherent category of gods, I suggest that gods play the
role of ’interested parties’ in human social life. They know and understand everything
that humans do and think, are interested in it, and also are believed to intervene in
human activities, punishing and rewarding us according to our deeds. Thus they are
like any person with power, except for the fact that they are counter-intuitive
properties.” Vad som ingår i det som man med intuitionen förväntar sig har, skriver
Pyysiäinen, etablerats av P. Boyer som i sin tur tar sin utgångspunkt i empiriska undersökningar utförda på barn, och slutsatser som gjorts inom kognitionsvetenskap och
evolutionspsykologi. Pyysiäinen tycks därmed ha valt lösningsförslag 3, som han och
Ketola tidigare föreslagit. Det framgår dock inte av Pyysiäinens artikel (2003) hur
man, utifrån de undersökningar som redovisas, kan upprätta listor över vad som ingår i
de allmänmänskliga intuitiva förväntningarna eller vad som mer precist ingår i dessa
förväntningar. Problemet med att skilja ”gudar” från andra kategorier såsom ”andar”
och ”spöken” kvarstår också.
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som, om man ska tro Siems, var av ett helt annat slag än de kristna föreställningarna om sin ”gud” – förde de inte bara in kristna föreställningar
i beskrivningen av dakotas världsbild. De förde också in dakotas föreställningar i begreppet ”gud” och modifierade därigenom sitt gudsbegrepp något.

Termen gud/-ar

Pyysiäinen och Ketola menar, som ovan nämnts, att det
religionsvetenskapliga begreppet ”gud” är utformat i Europa med de
judiska, kristna och islamiska traditionerna som förebild. Själva termen
gud27 har dock inte sitt ursprung vare sig i judendomen, kristendomen
eller i islam. Den förkristna germanska termen gud (t.ex. fornskand.
guð/goð) blev tidigt vald som ekvivalent till grekiskans théos och
latinets deus i översättningar till nord- och västeuropeiska språk. Gud
hade dock andra konnotationer i sitt sammanhang innan kristendomen
etablerades i detta språkområde. (Detsamma gäller för övrigt den
slaviska termen bog, som brukar översättas ’gud’.) När den germanska
termen gud togs upp som beteckning på kristendomens Gud28 ändrades
även betydelsen på det som termen tidigare refererade till, det vill säga
de gamla ”hedniska gudarna”. Dessa kom, enligt Schüssler Fiorenza och
Kaufman, att uppfattas som blott ofullkomliga substitut för de kristnas
Gud.29

27

För en diskussion kring termen guds etymologi se Braarvig 1995; Braarvig 1997
samt Carling et al. 1996.
28
Det är rimligt, enligt min mening, att som Klass (1995: 108) föreslår förbehålla
termen Gud med stor begynnelsebokstav den ”form av gudom som återfinns i religioner som kristendomen, judendomen och islam.” Denna term utgör därvidlag en återgivning av den inhemska användningen av termen – som ett egennamn istället för det
egentliga tabuerade namnet (se Schüssler Fiorenza & Kaufman 1998: 137 f.). I
sammanhanget kan nämnas att Gud med stor begynnelsebokstav helt bannlystes i
tryckta alster i Sovjetunionen – något som van den Bercken kallar ”typografisk
ateism”. Detta drevs så långt att i citat på tyska utgjorde Gott det enda substantiv som
skrevs med liten begynnelsebokstav, dvs. gott (se van den Bercken 1989: 127, 174 not
6).
29
Schüssler Fiorenza & Kaufman 1998: 137.
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Ett ords etymologi kan inte ge besked om dess nutida betydelser och
konnotationer.30 Termen kan bestå även om dess innebörd förändras.
Etymologin visar snarare just att vad ett ord betyder och vad man
associerar med det är beroende av den historiska och kulturella situation
i vilken det används.
INHEMSKA, EMISKA OCH TEKNISKA TERMER

I vilken mening är då den nutida religionsvetenskapliga termen gud en
emisk term? Distinktionen mellan emic och etic myntades av K. L. Pike
på 1960-talet. (Hädanefter kommer jag att till svenska översätta emic
term med ’emisk term’ och etic term med ’teknisk term’.)31 En emisk
beskrivning av en kulturell företeelse är en beskrivning som tar sin utgångspunkt i den inhemska förståelsen och beskrivningen av företeelsen. Den är dock inte detsamma som den inhemska förståelsen och
beskrivningen.32 Istället är den ett försök att genom ett utifrånperspektiv
återge den inhemska förståelsen så troget som möjligt. En teknisk term
är ett analytiskt begrepp som används komparativt för att jämföra olika
kulturspecifika företeelser med varandra. Detta system är upprättat av
forskaren och behöver inte vara relevant eller aktuellt från ett inifrånperspektiv, menar Pike.33 För lingvisten Pike utgörs de enskilda emiska
företeelserna av ljud i skilda språk världen över. I den jämförande reli30

Jfr t.ex. Braarvig 1995: 17; Saler 2000: 68.
Jag menar att teknisk term är en bra översättning av det engelskspråkiga begreppet
etic term. Etymologiskt är det också samma ord – av grek. tékhne. Vetenskaplig term
har då i princip samma betydelse som teknisk term. Begreppet technical term finns
förvisso i engelska språket, vilket egentligen gör det nybildade etic term något överflödigt. Det nya begreppet i sammanhanget är dess motsats emic term, som enklare
överförs till svenska som emisk term.
32
Detta är åtminstone den uttolkning av de två kategorierna emic och etic som
McCutcheon (1999: 17) gör. Den åtskillnad McCutcheon gör mellan det inhemska och
det emiska är viktig. Huruvida Pike i sin definition av kategorierna ursprungligen
avsåg att skilja det emiska från det inhemska tycker jag dock inte är helt klart. Om det
emiska skriver han nämligen: ”Emic descriptions provide an internal view, with criteria chosen from within the system. They represent to us the view of one familiar with
the system and who knows how to function within it himself.” (Pike 1999: 29)
33
Pike 1999: 28 f. Pike menar att man skulle kunna beteckna en etic approach till
kulturer eller språk som comparative, jämförande, i antropologisk bemärkelse. I hans
egen disciplin lingvistik förekommer dock redan begreppet comparative linguistics i
en helt annan betydelse.
31
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gionsvetarens fall handlar det om trosföreställningar, riter, symboler och
så vidare från jordens alla hörn.
Gud som inhemsk term används i sitt levande sammanhang av
kristna, judar och muslimer. Den blir en emisk term, när utanförstående
försöker beskriva vad den som använder termen i sitt eget religiösa liv
förstår med den. Som religionsvetenskaplig term är gud en teknisk term
som inte avser att beskriva en särskild kulturbunden form. Den är
snarare beteckningen för en typ av företeelser som antas kunna påträffas
i olika kulturer – och hos skilda individer – vid olika tider i historien.
Att den tekniska termen gud sammanfaller med en inhemsk term
(med dess olika betydelser) innebär inte att den tekniska, eller
vetenskapliga, kategorin (”gud”) måste vara ensidigt influerad av just
dessa inhemska betydelser. Det finns naturligtvis risk för sammanblandning, men vad Pyysiäinen och Ketola hävdar är att när den emiska
termen gud tagits upp som teknisk term har den på ett olyckligt sätt
kommit att färga den tekniska termen med vissa kulturspecifika innebörder. En anledning till att det blivit så är, menar de, att den vetenskapliga termen inte har definierats och problematiserats i tillräcklig
utsträckning. För de flesta religionsforskare finns också termen som en
inhemsk term i deras egen kultur. De har därmed egna föreställningar
om något de kallar gud eller Gud vilka spelar en roll för hur den
tekniska termen används och förstås.
Ett problem med att påstå att den tekniska termen gud är färgad av den
inhemska europeiska betydelsen av termen gud är, enligt min mening,
att det är svårt att fastställa vilken denna inhemska betydelse är.
Dessutom har den flera betydelser. En utgångspunkt för att göra reda i
inhemska kristna betydelser av ordet gud (eller åtminstone Gud) kunde
vara att försöka extrahera sådana ur den kristna kanon. Som Schüssler
Fiorenza och Kaufman poängterar är Bibeln dock ”en samling skrifter
som producerats under åtminstone två årtusenden och som sådan innefattar den många olika bilder, begrepp och sätt att tänka om det som där
refereras till som ’Gud’”. Inte ens den stadfästa monoteismen är allenarådande i Bibeln – där finns drag av såväl poly- som henoteistiska upp-
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fattningar.34 Inhemska kristna, judiska och muslimska förståelser av
Gud är självfallet också mycket varierande i vår samtid.35 Om man tittar
på de forskare som betytt mest för den nutida religionsvetenskapens
framväxt och utformning kan man konstatera att de antingen var
agnostiker/ateister (Tylor, Frazer, Durkheim, Freud, Marx)36 eller
kristna apologeter (Schmidt, Eliade). Deras föreställningar om gud (och
Gud) torde skilja sig avsevärt från varandra.
W. Paden understryker att termen gud är ”semantiskt tvetydig” och
har många olika betydelser i Västerlandet. Dessa olika betydelser gör
ordet i viss mån tendentiöst. Det finns inte bara en tendens, inte bara en
inhemsk förståelse av termen. Paden skisserar fyra skilda ”tendenser”
eller ”kulturella predispositioner”, i det västerländska ordet gud37:
x

x

x

x

34

Gud är en term som förknippas med en monoteistisk världsbild
där det endast kalkyleras med en sann gud, Gud. Pluralformen,
gudar, väcker associationer till avgudabilder i trä eller metall.
I den rationalistiska västerländska traditionen har gud förklarats
som en mänsklig projektion, en fiktion. Detta gäller såväl den
kristna som andra gudar.
I den deistiska idétraditionen är gud ett abstrakt filosofiskt
begrepp, en metafysisk hypotes, som man kan argumentera för
eller emot. Men den uppfattas sällan som en religiös realitet som
man riktar sin kult till.
En ytterligare tendens är den Paden kallar den ”universalistiska”.
Enligt denna uppfattas världsreligionernas gudar – Gud, Allah,

Schüssler Fiorenza & Kaufman 1998: 137 f.
F. Schüssler Fiorenza och G. D. Kaufman (1998: 155) menar att det finns ett behov
av uppdaterade undersökningar av hur ordet Gud används och förstås i praktiken idag
bland (västerländska) människor: ”Nonreductive sociological, psychological,
linguistic, and other studies of what ’God’ actually means to diverse groups of
modern/postmodern people, and what importance (or lack of importance) this word
has for them, are much needed.”
36
E. E. Evans-Pritchard (1965: 15) skriver att de forskare som varit mest inflytelserika
för studiet av ”primitiv religion” har varit antingen agnostiker eller ateister. De ville
med sina arbeten förklara den kristna tron som en intellektuell villfarelse, i likhet med
den ”primitiva”.
37
Med min distinktion mellan term och begrepp kan man säga att Paden menar att
termen gud refererar till huvudsakligen fyra olika gudsbegrepp i Västerlandet.
35
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Brahman, Buddha och även Tao – som olika versioner av en och
samma transcendenta verklighet.38
Paden pekar alltså, precis som Pyysiäinen och Ketola, på att termen gud
bär på västerländska konnotationer. Men han understryker att dessa är
många och vitt skilda. Bland dessa konnotationer lyfter han också fram
det som skulle kunna betecknas som motsatsen till inhemska kristna,
judiska och muslimska förståelser av Gud.39 Och frågan är om det
faktum att det är en term med en rad inhemska konnotationer för västerlänningar gör termen helt otjänlig eller olämplig som beteckning på en
kategori i jämförande religionsforskning. Pyysiäinen och Ketola tycks
luta åt att det är så.
ALTERNATIVA TERMER

Trots att Pyysiäinen och Ketola endast talar om begreppet (eng. the
concept) ”gud” förefaller det alltså i mina ögon som om deras problem
främst berör termen, gud. Som nämnts avfärdade de vissa alternativa
termer, såsom suprahumana agenter samt icke-naturliga eller extrahumana storheter, med argumenten att dessa termer (eller begrepp) var
alltför färgade av västerländska, ofta naturvetenskapligt präglade, föreställningar, samt att begreppen var för vaga. Något ytterligare förslag på
alternativa termer ger dock inte Pyysiäinen och Ketola.
Termen det övernaturliga eller övernaturliga väsen har sedan länge
varit föremål för diskussion och kritik liknande den som Pyysiäinen och
Ketola framför. Redan Durkheim menade att det övernaturliga, i
modern västerländsk mening, hade sitt ursprung i de empiriska vetenskapernas föreställningar om en naturlig ordning. Allt som avvek från
denna naturliga ordning ansågs ligga bortom förnuftet och klassificerades som övernaturligt. Sådana föreställningar saknas, menade Durkheim, hos ”så kallade primitiva folk”.40 Många fältarbetande etnografer
38

Paden 1994: 122 f.
Paden 1994: 122. Själv använder Paden dock begreppet som en allmän, mycket vid,
tematisk kategori, vilken kan fyllas med vitt skilda innehåll – en gud kan vara ond eller
god, maskulin eller feminin, allsmäktig eller ha endast begränsade förmågor. Padens
bestämning och användning av termen gud motsvarar Pyysiäinen och Ketolas tredje
lösningsförslag.
40
Durkeim 1995: 23 f.
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har påpekat att dikotomin naturligt-övernaturligt inte passar in i de
världsåskådningar som de studerat. E. E. Evans-Pritchard menade
exempelvis att trolldom (eng. witchcraft) som förekommer hos många
folk,41 för västerlänningen kan framstå som tron på något övernaturligt.
Men för utövarna själva uppfattas trolldom och dess effekter som något
högst naturligt: om någon dör på grund av trolldom har den personen,
menar man, dött en helt naturlig död.42 A. I. Hallowell menade att det
övernaturliga var missvisande att använda i anslutning till nordliga
ojibwas (ett nordamerikanskt jägarfolk) världsåskådning, av den
anledningen att det hos dessa helt saknades föreställningar om en
naturlig ordning. Regelbundenheten i solens – gízis, betraktad av ojibwa
som ett levande väsen – beteende var för dem inte mer determinerat än
människors vanemässiga beteende: ett visst beteende är att förvänta och
går med viss sannolikhet att förutse, men mönstret kan brytas. Hallowell
väljer därför att beteckna gízis, och andra företeelser i ojibwas
världsåskådning, som personer. Personer för ojibwa kunde vara antingen människor (änícinábek) eller annat än mänskliga (ätíso`kanak).43
Å. Hultkrantz, som förespråkar användningen av naturligt-övernaturligt i studiet av religion, menar dock att ojibwa faktisk gjorde en
åtskillnad mellan vad vi kan kalla det naturliga respektive det övernaturliga. Det är förvisso sant, menar Hultkrantz, att själva dikotomin
saknas i deras språk, men dels finns det ett begrepp, ”manitou”, som
motsvarar den vetenskapliga kategorin ”det övernaturliga”. Manitou var
en generell beteckning för ”andar” och människor begåvade med mystiska krafter. Dels menar han att det inte är så enkelt som att sätta likhetstecken mellan föreställningen om ”det naturliga”, som motsats till ”det
41

Evans-Pritchard gjorde sina mest ingående fältstudier hos azande (1926–1930) och
nuer (1930–1936) i Sudan (se t.ex. Morris 1987: 188). Det var främst hos azande han
gjorde studier av häx- eller trolldomsfenomen (eng. witchcraft), publicerade i
Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (1937). Genom att tala om ”många
folk” antyder han att han gjort jämförelser med etnografier från ett flertal folk. Det är
dock troligt att han främst har sina erfarenheter från azande i åtanke.
42
Evans-Pritchard 1965: 109 f.
43
Hallowell 1960: 21 ff. Hallowell nämner tyvärr inte om det i ojibwas språk (ett
algonkinspråk) finns något begrepp som motsvarar det begrepp ”personer” som han
använder. Av allt att döma är begreppet i detta sammanhang skapat och infört av
Hallowell själv som ett analysredskap.
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övernaturliga”, och föreställningen om en naturlig ordning i form av
naturlagar. Med utgångspunkt i E. Arbmans förklaring att religiösa
människor lever i två världar – trons värld och den vardagliga erfarenhetsvärlden, vilka är av helt olika karaktär trots att de, av de troende,
upplevs som lika fullt verkliga och samexisterande i rummet – menar
Hultkrantz att ”det övernaturliga”, religionens objekt, uppfattas som helt
i enlighet med världens ordning. Men det tillhör, åtminstone genom sitt
ursprung, en upphöjd, extraordinär existensordning, som går utöver det
vardagliga. Själva dikotomin är grundläggande i allt det som vi bör kalla
religion. Det går dock, enligt Hultkrantz, inte att specificera ett innehåll
i ”det övernaturliga” generellt – det vill säga huruvida det uppfattas som
immanent eller transcendent, evigt, oändligt, mäktigt eller dylikt. Innehållet i det övernaturliga är beroende av den historiska situation i vilken
en särskild religion återfinns.44
Andra har, på liknande vis som Pyysiäinen och Ketola, kritiserat den
generella användningen av termen det övernaturliga i antropologi och
religionsvetenskap. M. Klass menar att dikotomin ”naturligt–övernaturligt” är intimt förknippad med såväl militant ateism som positivistisk
vetenskap och att det endast klassificerar etnografens data efter en enda
aspekt: ”det som etnografen anser tillhöra verkligheten och det som
etnografen personligen utesluter ur verkligheten”.45 På samma vis menar
B. Saler att termen övernaturliga väsen är olämplig att använda vid
beskrivningar av kulturer där någon dikotomi motsvarande ”naturligt–
övernaturligt” saknas, för att den implicerar att den beskrivande
etnografen anser nämnda väsen vara inbillade eller imaginära. Trots att
många västerländska etnografer strävar efter att vara sympatiska och
empatiska gentemot den kultur de beskriver så är de, misstänker Saler,
ofta helt oeniga med sina informanter rörande existensen av dylika
väsen. Denna oenighet påverkar förmodligen beskrivningen avsevärt
och borde därför tydligt deklareras, menar han.46
44

Hultkrantz 1983: 237 ff. Till kategorin av inhemska nordamerikanska begrepp, som
motsvarar kategorin ”det övernaturliga”, räknar Hultkrantz även dakotas ”wakan”
(Hultkrantz 1983: 246).
45
Klass 1995: 25 ff.
46
Saler 2000: 124.
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På grund av de invändningar som rests mot termen övernaturliga
väsen väljer J. G. Platvoet47 att beteckna de väsen som är föremål för
religiös tro och kult för ”metaempiriska”, ”icke-prövbara”, ”postulerade”, ”påstådda” eller ”osedda/osynliga” (eng. unseen). Med dessa
termer vill han markera att det är väsen som troende tror existerar, men
vars ”existens och aktivitet vare sig kan verifieras eller falsifieras inför
ett forum av opartiska, kompetenta observatörer”.48 Han gör vidare en
uppdelning mellan ”verkliga” respektive ”postulerade” väsen – en uppdelning som, i mitt tycke, i avsevärd grad bär på västerländska konnotationer, eller åtminstone anger en icke-troendes perspektiv.49 En
invändning mot att benämna dessa väsen ”osynliga”, ”osedda” eller
”metaempiriska”50 är att människor faktiskt ser, eller på annat sätt förnimmer, många – men inte nödvändigtvis alla – av de väsen som inkluderas i kategorin. I den meningen är de just empiriska. På många sätt
uttrycker Platvoets termer än mer tydligt en västerländsk normerande
beskrivning av verkligheten än vad termerna naturligt–övernaturligt i
sig själva gör. Och även om detta är oavsiktligt från Platvoets sida51 så
implicerar hans termer vems erfarenhet som räknas som tillförlitlig för
att fastställa fakta. Som kompetent observatör betraktar han helt klart
inte de troende själva, de som uppges ha erfarit dessa väsen. Intressant,
som jämförelse till Platvoets kategorier, kan vara att nämna att L.
47

Platvoet: 1982. 28; Platvoet 1995: 27 not 11.
Vad jag förstår avser Platvoet samma kategori av väsen som brukar avses med
termen övernaturliga väsen.
49
Hultkrantz (1983: 249) återger ett uttalande av Lame Deer, en ”medicinman” av
dakotafolket, vilken menar att den värld i vilken man ser saker annorlunda än man ser
saker med sina ögon, den värld från vilken man får visioner, är den ”verkliga världen”.
Hultkrantz slutsats av Lame Deers uttalande är att denne ser den ”övernaturliga
världen” som den enda egentligt verkliga världen.
50
Platvoet (1982: 16 f.) förklarar inte varför han väljer just prefixet meta- i detta
sammanhang, eller vad det exakt skulle betyda. Det för tankarna till den nutida
vardagliga betydelsen av ordet metafysik som ’verklighetsfrämmande spekulation’,
särskilt om man samtidigt betraktar Platvoets dikotomi verkliga kontra postulerade
(metaempiriska) väsen. Den poäng Platvoet vill göra är dock en helt annan. Han menar
att man, i det vetenskapliga studiet av dylika väsen, bör utöva permanent epoké – dvs.
helt avstå ifrån att fälla något omdöme om huruvida dessa väsens existerar eller inte.
51
Hans avsikt är att skapa termer som medger att man, i studier av främmande
religioner och tankesystem, helt avstår ifrån uttalanden – bekräftande liksom förnekande – om dessa väsens ontologiska kvaliteter (Platvoet 1982: 17).
48
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Honko använder begreppet ”empiriska väsen” om bland annat ”andar”
och avlidna släktingar, de enligt honom viktigaste kategorierna av
”övernaturliga väsen” hos finsk-ugriska folk. Detta för att understryka
att människor menar att de har faktiska erfarenheter av dem.52
Även Klass har, på grund av de västerländska etnocentriska konnotationer som termen gud/-ar (liksom termen det övernaturliga) bär
med sig föreslagit att man istället inom antropologi (och religionsvetenskap) använder sig av de, i hans tycke, mindre belastade deity,
’gudom’ och divine, ’gudomlig’. En deity vill han då definiera som ”en
personifierad, medveten, annat-än-mänsklig storhet”. Vidare menar han
att Gud, med stor initialbokstav, med fördel kan brukas för det centrala
väsendet i de kristna, judiska och islamiska traditionerna. Något motsägelsefullt hävdar han dock att termen gudar är lämplig för att beteckna
”synen på det gudomliga i samhällen som uppfattar gudom som mångfaldig men fortfarande medveten och personifierad”.53 Det är för mig
svårt att se skillnaden mellan Klass deities och gods och därför svårt att
se vad hans terminologiska förslag egentligen består i.
Som synes har det inte varit särskilt lätt att finna något gångbart alternativ till termen gud. De föreslagna alternativen är inte mindre problematiska och det är heller inte ovanligt att författare faller tillbaka på
termen gud för enkelhetens skull.54 Den term som kanske är minst
problematisk är deity. Till svenska översätts deity enklast med ’gudom’
– ett ord som bland annat har den fördelen att det täcker in såväl feminina som maskulina och androgyna väsen.55
52

Honko 1968: 177.
Klass 1995: 106 ff.
54
Klass föreslår gods i plural i system där man räknar med ett flertal deities. Paden
(1994: 122) använder termen gud/-ar som en allmän beteckning för ”any superior
being that humans religiously engage”, trots de ovan refererade ”tendenserna” i just
termen. M. Spiro (1966: 91 f.) som lyfte fram termen suprahumana väsen (han ville
inte komplicera de metafysiska diskussionerna genom att använda termen övernaturliga väsen), för väsen som har större förmåga än människor att hjälpa människor,
eller förhindra dem från, att uppnå världsliga eller utomvärldsliga mål. Samtidigt som
han väljer suprahumana som en generell term för berörda väsen skriver han: ”Let us,
for the sake of brevity, refer to these beings as ’gods’.”
55
Jfr Fuller 1992: 30. Det kan nämnas att i The HarperCollins Dictionary of Religion
(1995), exempelvis, hänvisas man från uppslagsordet god direkt till ordet deity – som i
53
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ANDROCENTRISK TERMINOLOGI

Att termen gudom (eng. deity) är könsneutral är inte en helt oviktig
poäng. Mycket av den antropologiska och religionsvetenskapliga forskning som bedrivits under 1800- och 1900-talen har varit androcentrisk.
Termen gud och andra relaterade termer är ett av uttrycken för denna
androcentrism.
U. H. D. Danfulani undviker, till skillnad från föregångare på området, termen Gud i sin redogörelse för Naan/Nen hos de chadic-talande
folkgrupperna mupun, mwaghavul och nga i Nigeria. Istället använder
han termerna Den högsta gudomen, Det högsta väsendet eller Gudomen.
Detta gör han för att termen Gud bär på maskulina konnotationer, vilka i
detta fall är missvisande.56 Naan (hos mupun och mwaghavul) har
endast feminina epitet – hon uppfattas där som den stora modern som
föder alla varelser, stora som små. Hon kallas ibland också Na Naan,
’alla mödrars moder’. Nen (hos nga) däremot är snarast könsneutral eller
androgyn och som regel används namnet utan anvisning om genus. Ngafolket talar ofta om Nen som Nana och Dide, det vill säga ’moder’ respektive ’fader’.57
Naan/Nen är en allvetande, allsmäktig och allestädes närvarande gudom, enligt Danfulani. Hon/han uppfattas som skapare av världsalltet och
därmed alltings ursprung och upphov. Himlen är Naans/Nens hemvist
och hon/han förknippas med regnet – i antropomorfa termer beskrivs
regnet som det som faller mellan fingrarna på den stora modern i himlen
då hon, liksom chadic-folken, ger sitt spädbarn att dricka ur sin kupade
hand. Det finns även en association mellan spindeln och Naan/ Nen.
Bulus (1990) härleder namnet Naan just från himlen, hennes boning.
Danfulani däremot härleder det från ordet na (nin) vilket betyder
’moder’ (jfr ninkam, ’mor-/farmor’).58 Det är intressant att notera i samsin tur (något otillfredsställande) förklaras som en ”general term for a god or goddess”.
Det kan också tilläggas att det fornskandinaviska ordet guð/goð var en neutral
pluralform, dvs. det beskrev ”gudarna”, eller kanske bättre ”gudomarna”, som
kollektiv (se Ström 1985: 101; Hellquist 1989: 309). Ordet blev betraktat som ett
maskulint substantiv i singularis först efter det att termen tagits upp i kristet språkbruk.
56
Danfulani 1994: 11.
57
Danfulani 1994: 34.
58
Danfulani 1994: 33 f.
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manhanget att de generella sammanställningar – såväl globalt som för
Afrika i synnerhet – som gjorts av det som i religionsfenomenologin
kallats ”Höggud” eller ”Högsta väsen” brukar beskriva denna som
maskulin i första hand, men även som tvekönad. ”Högguden” beskrivs
även ofta som skapare, allvetande, allsmäktig och bärande ett namn eller
epitet som är detsamma som ordet för himmel.59 Danfulani menar att
Naan/Nen har alla de attribut som brukar tillskrivas det ”högsta väsendet” hos afrikanska folk – utom möjligen då genuset. Han avvisar dock
tanken att detta skulle vara ett utslag av ”hellenisering” från europeiska
forskares sida – det vill säga att de tolkat uppgifterna om afrikanska
föreställningar i ljuset av antika polyteistiska religioner som var kända
av dem. Danfulani betraktar istället dessa föreställningar som inhemska.60
Hos mupun finns en myt i vilken berättas att deras religion ursprungligen var helt kontrollerad av kvinnorna. Med tiden revolterade dock
männen av fruktan för den starka maktställning som kvinnorna hade.
Männen införde då maskulina gudomar, Kum-mo, men de glömde att
ändra genus på Naan, som därför förblev feminin. Det var inte förrän
kristna missionärer anlände till mupun som Naan fick en maskulin
karaktär.61 Myten kan sägas anspela på den androcentriska tendens som
den västerländska kulturen i många fall burit med sig – en tendens som
59

Se t.ex. Widengren 1971: 38 ff.; van Baaren 1972; Pettazzoni 1974. Termen höggud
myntades av A. Lang. Termen det högsta väsendet vann dock större burskap (van
Baaren 1972: 57). Den termen är mer inklusiv, på samma sätt som termen gudom är
mer flexibel och inklusiv än gud. Widengren (1971: 30, 33, 41) använder termen
höggud, även om han också menar att många av dessa är androgyna (”bisexuella”)
eller feminina. Pettazzoni (1974: 64 f.), som laborerar med termen det högsta
väsendet, menar att man måste ta med även andra typer av väsen än enbart väsen i
himlen (något som var vanligt i äldre forskning) under beteckningen det högsta
väsendet. Bland pastoralfolk (som t.ex. de gamla hebréerna) är det vanligast, menar
Pettazzoni, med ett högsta väsen som har namn av himlen och som kallas för fader.
Hos vissa jordbrukare intar dock Moder Jord ofta rollen som ”det högsta väsendet”,
och hos andra, främst jägarfolk, intar djurens herre den rollen. Med tanke på vad som
nämnts om Naan/Nen ovan kan man invända att dessa typologier – även Pettazzonis –
är förenklade. Naan är ett exempel på ett himmelsväsen som är moder och alltså inte
en ”jordmoder”.
60
Danfulani 1994: 34. Se Widengren (1971: 38 ff.) för en karaktäristik av ”högsta
väsen” i Afrika.
61
Danfulani 1994: 34 not 3.
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också har varit närvarande i religionsforskningen. R. M. Gross beskriver
androcentrism som
A tendency to think and write as if men represent the normal, ideal, and
central kind of human, whereas women are somehow peripheral and
marginal to that norm. Androcentrism pretends that humanity contains only
one gender, so that one might readily speak of androcentrism as a ”onesexed model of humanity”.62

Androcentriska tendenser vad gäller beskrivningar av andra folks mytologier innebär att man – såvida den egna religionen och mytologin är
centrerad kring det manliga – utgår ifrån att de mytologiska väsendena
har maskulin karaktär. Det finns flera exempel på denna tendens i forskningshistorien. Eidlitz Kuoljok påpekar att det varit vanligt i äldre beskrivningar av världsåskådningar hos cirkumpolära jägarfolk att generellt tala om föreställningar om ”djurens herre” (eng. Lord, Master; ty.
Herr; ry. chozjain) trots att många av dessa ”herrar” var feminina.63 Att
det är så kommer också att framgå av genomgången av delar av den
sovjetiska etnografin i föreliggande arbete (kapitel 4 och 5). På såväl
svenska som engelska används dock ofta även termerna rådare respektive owner/ruler (of the animals) – termer som kan hävdas vara genusneutrala.
Rydving skriver angående termen djurens herre/härskarinna att den,
i likhet med många andra religionsvetenskapliga termer, sammanför
företeelser med mycket skilda karaktärer och funktioner endast på
grundval av ofta ytliga likheter: ”Artemis i den grekiska stadskulturens
kontext och jaktviltets gudomar i Nordeurasien har dock faktiskt mycket
lite gemensamt.”64
Anledningen till att termen gud/-ar har varit så svår att ersätta är
måhända att det är en term som är väl inarbetad vid studiet av religion.
Ett par av de problem som påpekats angående termen gud gäller dock
inte den närliggande termen gudom – den är inte lika kristet teologiskt
62

Gross 1987: 38.
Eidlitz Kuoljok 1999: 131. Det kan dock tilläggas att uttrycket ”djurens härskarinna”
(hos Homeros pótnia thƝrǀ̗n) förekommer redan under antiken som ett epitet för
Artemis (se Rydving 1998: 1679).
64
Rydving 1998: 1679.
63
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laddad och den är könsneutral. Av den anledningen är i många fall
gudom att föredra framför gud. Men ett byte av term innebär inte ett
byte av begrepp. Det återstår att fråga sig vad termen gud är en inarbetad term för. Som jag påpekade ovan tycks Pyysiäinens och Ketolas
kritiska synpunkter främst vara inriktade mot termen, medan de fortfarande vill hålla fast vid begreppet. Detta gäller också i stort sett de
andra författarna som jag refererat till. Men är det inte med denna
kategori som med kategorin ”djurens herre/härskarinna” att den
sammanför företeelser som har mycket lite gemensamt? Vilka regler
gäller egentligen för vad som innefattas i och utesluts ur kategorin eller
begreppet ”gudar”?

Begreppet ”gud/-ar”
De problem med begreppet ”gud” (eller bättre ”gudom”) som såväl
Pyysiäinen och Ketola som Siems påvisar är på många sätt analoga med
de problem som av många har uppmärksammats med begreppet
”religion”: det används som ett religionsvetenskapligt begrepp trots att
det är tämligen vagt och mångtydigt.65 Därtill pekar många på det
faktum att det är en västerländsk term och kategori som, av västerlänningar, applicerats på företeelser i vitt skilda kultur- och språkområden och på att det därmed snarare avspeglar en västerländsk världsbild än de främmande föreställningar man vill beskriva.66
Saler har i sin bok Conceptualizing religion diskuterat antropologins
och den jämförande religionsvetenskapens religionsbegrepp. Det sätt på
vilket han beskriver och föreskriver användningen av det vetenskapliga
religionsbegreppet kan överföras på begreppet ”gud”.67 Saler menar att
man inte kan definiera ett begrepp som ”religion” (eller ”gud”) med
hjälp av angivandet av en eller ett par faktorer som måste återfinnas hos
varje medlem av kategorin. En sådan typ av definition kallar han
monotetisk definition. En monotetisk definition blir, menar han, alltför
rigorös och kommer att utesluta exempel som vi intuitivt – det vill säga
65

Saler 2000: 27.
Saler 2000: 8.
67
Saler 2000: xii, 1.
66
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med vardagsspråkets begrepp – självklart skulle räkna som en medlem
av kategorin. Definierad på detta vis blir begreppet också vagt då det ger
upphov till gränsfall.68 Istället för monotetiska definitioner föreslår Saler
att man förstår begreppet polytetiskt. Salers polytetiska definition
bygger därutöver på Wittgensteins tanke om att medlemmar av en
kategori förenas genom familjelikhet. Det innebär att medlemmarna av
kategorin inte med nödvändighet måste ha en enda sak gemensamt. De
är snarare relaterade till varandra genom överlappande likheter som
länkarna i en kedja.69 Man kan formellt ställa upp en sådan definition av
ett begrepp som följer:
Polytetisk definition:
Medlem 1 har följande karaktäristika: A + B + C
Medlem 2 har följande karaktäristika: B + C + D
Medlem 3 har följande karaktäristika: C + D + E
Medlem 4 har följande karaktäristika: D + E + F70
En av svårigheterna med en sådan polytetisk definition är att kategorin
kan bli alltför vid – räckan av definitoriska element kan bli oändlig och
till slut kan vad som helst, i teorin, klassificeras som tillhörande kategorin. Saler föreslår därför att ett polytetiskt närmande enligt familjelikhetsprincipen kombineras med så kallad prototypteori. Enligt detta
synsätt skulle ett begrepp, som ”religion” eller ”gud”, kunna bestämmas
polytetiskt som ovan, samtidigt som man medger att det finns vissa
prototyper för kategorin. Prototypen utgör dels det mest solklara
exemplet på kategorin och dels det exempel man utgår, eller har utgått,
ifrån när man skapade kategorin. Så skulle man till exempel kunna
hävda att äpplen och päron är bättre exempel på kategorin ”frukter” än
oliver, eller att bofinkar är bättre exempel på kategorin ”fåglar” än pingviner, att islam är ett bättre exempel på ”religion” än buddhismen – eller

68
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att Yahweh är ett bättre exempel på kategorin ”gudar” än dakotas Taku
Skan Skan.71 Formellt kan detta synsätt ställas upp som följer:
Prototypisk polytetisk definition:
Prototyp: A + B + C + D + E + F + G
Medlem 1: C + D + E + F
Medlem 2: B + D + F + G
Medlem 3: A + B + C + D + E + F
Medlem 4: C + E + G72
I ovanstående modell, som jag hämtat från B. C. Wilson, finns inga
andra karaktäristika utskrivna än dem som förenar de olika medlemmarna med prototypen. Wilson kommenterar inte detta, men det kan
underförstås att till exempel medlem 1 i tillägg till C, D, E och F även
har egenskaperna H, I och J, liksom medlem 4 även kan ha egenskaperna K och L. Men eftersom dessa inte är relevanta för frågan om
huruvida medlemmen ska inkluderas i kategorin eller inte behöver de
inte skrivas ut i modellen. H, I, och J är självfallet synnerligen relevanta
för att förstå medlem 1.
Prototypen, det vill säga den ursprungliga modellen, för det
antropologiska och religionsvetenskapliga religionsbegreppet är, menar
Saler, de så kallade religioner som västerländska forskare och skribenter
först har kommit i kontakt med.73 Och dessa är, åtminstone vad gäller
religionsvetenskapens ”klassiker”, kristendomen och judendomen, samt
i någon mån islam. Man bör heller inte glömma att vare sig judendomen, kristendomen eller islam i sig är några entydiga storheter. Prototypen utgörs därför snarast av abstraktioner, vilka kan ha skapats
71

Saler 2000: 197 ff. Saler (2000: 202) menar dock att det finns vissa kategorier som
är ”genuint essentialistiska”, dvs. kategorier som kan definieras monotetiskt med angivande av ett eller några kriterier som uppfylls av medlemmar som tillhör den. Det
exempel han ger är ”udda tal”. Även om han inte är beredd att medge att dylika
kategorier är givna av naturen, fungerar de i alla fall som ”pragmatiskt framgångsrika
konventioner”. Hans argumentation går ut på att visa att begrepp som ”religion” och
”gud” m.fl. inte tillhör denna typ av kategorier.
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antingen av forskarna själva eller av enskilda (eller grupper av) troende.
Som kategorier kan judendomen, kristendomen och islam naturligtvis
definieras prototypiskt polytetiskt. Ett visst kristet samfund (t.ex.
Katolska kyrkan) kan för somliga framstå som ett tydligare eller bättre
exempel på kategorin ”kristendom” än andra (t.ex. Jehovas vittnen). På
samma sätt kan man också tolka den vetenskapliga kategorin ”gud”: den
har sin ursprungliga modell i uppfattningar om de judiska, kristna och
muslimska gudsbegreppen, men denna prototyp utgör endast de mest
tydliga exemplen på en kategori som inte kan avgränsas annat än genom
hänvisning till de olika medlemmarnas familjelikhet. Definitionen av
begreppet skulle då bestå i en rad olika faktorer – av vilka ingen enda är
nödvändig för att man ska kunna tala om en medlem av kategorin – som
kunde kombineras på olika sätt. Vissa utsagor om Allah kan utgöra
tydligare exempel på det muslimska gudsbegreppet än andra utsagor.
Salers modell motsvarar det första av Pyysiäinens och Ketolas lösningsförslag. Problemet som de pekar på – att kategorin ”gud” då skulle bli
alltför inexakt och att begreppet bär på alltför många judisk-kristna
konnotationer – kan både bekräftas och bemötas utifrån Salers resonemang. Exaktheten är, som sagt, ett krav som Pyysiäinen och Ketola inte
närmare specificerar. De anger heller inte något exempel på ett vetenskapligt begrepp som skulle vara exakt i deras bemärkelse. Men frågan
är om vetenskapliga begrepp generellt är mer exakta än vad en prototypisk polytetisk definition anger. Saler hävdar dessutom att ”monotetiska definitioner” – definitioner som anger en eller ett par faktorer
som måste ingå hos en medlem för att den ska kunna räknas till kategorin – är vaga i den meningen att de ger upphov till gränsfall. Dessa
gränsfall utgörs av exempel som inte uppfyller definitionen men som i
många övriga avseenden har stora likheter med kategorin.
Pyysiäinen och Ketola eftersträvade också ett begrepp med vilket det
var möjligt att skapa generella förklarande teorier. Jag kan inte se att
man med en prototypisk polytetisk definition kan nå dithän att man får
en kategori som kan ge upphov till sådana teorier. Men det kan ligga i
”sakernas tillstånd” snarare än i forskarnas oförmåga att komma fram
till tydligare definitioner. ”Dessa föreställningar” som Pyysiäinen och
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Ketola omtalar har måhända inte mer gemensamt än att de kan
grupperas med hjälp av en prototypisk polytetisk definition. Att ”dessa
föreställningar” överhuvudtaget uppfattas som hörande till en och
samma kategori av företeelser har kanske att göra med att de ”intuitivt”
hamnar där med den västerländska förförståelsen.
Om det finns ett behov av ett begrepp som inkluderar de kristnas Gud
och företeelser som uppfattas likna denna – något som Pyysiäinen och
Ketola tycks efterfråga – så kommer, åtminstone för västerlänningar,
fortfarande de kristnas Gud förmodligen att fungera som en utgångspunkt, som en prototyp, för detta begrepp.74 Att påstå detta är inte att
påstå att denna Gud, vare sig är först, bäst eller störst i historien. Det är
endast att säga att den är den typen man börjar sin jämförelse mellan likartade företeelser med. Saler menar dessutom, i anslutning till religionsbegreppet, att religionsforskningen svårligen kan undvara termen
religion därför att det är en term som är väl använd i västerländska språk
och så väl inarbetad i den vetenskapliga vokabulären. För att överhuvudtaget kunna kommunicera med de miljontals människorna för
vilka ”religion” är ett meningsfullt begrepp måste man förhålla sig till
detta.75 Detsamma skulle också kunna sägas gälla termen gud.
I detta ligger naturligtvis ett visst mått av etnocentrism. Saler
förklarar begreppet ”etnocentrism” som det att förstå, och eventuellt bedöma, övertygelser, beteenden och kulturella produkter hos andra
personer, i andra samhällen, i termer av sina egna kategorier och måttstockar.76 Men, menar Saler, etnocentrism är till en viss grad ofrånkomligt. Vi kommer aldrig ifrån den bakgrund vi har, med de erfarenheter
och det språk vi har. Det är ständigt mot denna bakgrund vi kommer att
bedöma nya erfarenheter och ny information.77 Det viktiga är att vara
medveten om sin bakgrund för att kunna göra en bedömning av hur man
förstår och beskriver något och därmed kunna motverka etnocentrismens negativa konsekvenser. Men utgångspunkten är med nöd74

Pettazzonis artikel (Pettazzoni 1974) om ”Det Högsta Väsendets” fenomenologi är
ett utmärkt exempel på att judisk-kristna ”fenomen” – i detta fall Yahweh – tas som
utgångspunkt vid globala jämförelser i västerländsk forskning.
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vändighet alltid etnocentrisk. Strävan är fortfarande att sätta sig in i och
kunna beskriva en annans sätt att se på och förstå världen. Pyysiäinens
och Ketolas poäng att ”gud” är ett begrepp som är färgat av inhemska
västerländska betydelser är viktig. Men om detta förhållande är ofrånkomligt är kanske det viktigaste att vara medveten om sin förförståelse,
inte att dölja den bakom skenbart neutrala termer. Av den anledningen
vore kanske ett byte av term en aning bedrägligt.
ETT FLYTANDE BEGREPP – POLYTETISK POLYTEISM

Kanske är det ingen tillfällighet att Salers termer monotetiska respektive
polytetiska definitioner har en viss likhet med termerna monoteistisk och
polyteistisk. I sin genomgång av uppfattningar om och sätt att beskriva
”gudar” – ntr (sg. mask.), ntrt (sg. fem.)78 – i det forna Egypten poängterar E. Hornung den komplexa, flytande, ofullbordade och föränderliga
karaktären i fornegyptiska gudsuppfattningar:
It is evidently unnatural for Egyptian gods to be strictly defined. Their
being remarks a fluid state to which we are not accustomed; it escapes
every dogmatic, final definition and can always be extended or further
differentiated.79

Även om Hornung använder sig av termen gud som en översättning av
det egyptiska ntr, menar han att föreställningarna om ntr var väsensskilda från nutida västerländska föreställningar om vad en ”gud” är för
något. Ntr var, menar Hornung, ett tämligen vagt, generellt och abstrakt
använt begrepp. Det användes bland annat även om de avlidna som efter
sin hädanfärd blev ntrw (pl.)80. ”Gudarna”, ntrw, i det gamla Egypten
var heller inte odödliga – de föddes, åldrades och dog precis som människorna. Men de återuppstod ständigt. Den ständiga pånyttfödelsen var
i själva verket en förutsättning för att livet skulle fortgå.81 Det oändliga
och det odödliga hörde till det icke-existerande. Därför var de egyptiska
gudarna varken oändliga, odödliga eller transcendenta i egentlig
78

Hornung 1982: 33 f. I Rosettastenen används ordet som en ekvivalent till det
grekiska theós. De koptiska kristna tog över ordet som beteckning på Gud inom
kristendomen. Den koptiska formen är noute (Hornung 1982: 42).
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mening. Ntrw utgjorde inga absoluta entiteter. Ett och samma epitet,
exempelvis ”den störste guden/ntr”, kunde ges till en rad olika ntrw av
olika rang och varje enskild ntr kunde ges en rad olika namn.82 De gled
också över i varandra – en ntr kunde manifestera sig i en annan och två
ntrw kunde ingå i en gemensam gestalt.83 Hornung tar exemplet med
sfinxen, Harmachis, i Giza. I denna såg man en triad av ntrw förknippade med solen: som Chepry på morgonen, Re eller Harachte mitt på
dagen och Atum på kvällen. Men denna triad utgjorde i sig själv,
manifesterad i Harmachis, en särskild manifestation av ”solguden”.84
”Gudarna” förekom i många olika former, med olika namn och i olika
bildframställningar. Detta var, menar Hornung, ett uttryck för deras
komplexitet. Man kunde inte fånga en ntrs natur i en bild eller med ett
namn. De multipla formerna var försök att göra olika aspekter av dem
rättvisa. Ingen egyptier föreställde sig att till exempel Amuns sanna
form var en man med en bocks huvud.85 Och även om Atum ansågs vara
den som fanns i begynnelsen, i vilken alla senare manifestationer samlades och ur vilken allt senare sprang, så utgjordes mångfalden av ntrw
av individuella entiteter.86
Hornung anser att de gamla begreppen som varit vanliga i
religionsvetenskaplig forskning: ”pan-”, ”poly-” och ”monoteism”;
”gudar” med sina underkategorier som ”solgud”, ”modergudinna” och
så vidare, inte är tillräckliga för att fånga in de fornegyptiska föreställningarna. Begreppen kan förvisso fungera som en ”initial rough
approximation”, men kan också lika ofta leda in på felaktiga spår.
Hornungs syfte är att tillbakavisa påståenden som framförts från
forskare om att de egyptiska gudsföreställningarna skulle ha varit föregångare till och förebådat monoteism. Dessa påståenden betraktar han
som monoteistisk apologetik.87 Monoteismen är inte, enligt Hornung, en
utveckling av polyteism eller ett resultat av en ackumulation av mono-
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teistiska tendenser, som många hävdat.88 Det vi kallar mono- respektive
polyteism förutsätter istället helt olika tankemönster, menar han. Den
monoteistiska logiken förutsätter föreställningen om det absoluta som
saknar inneboende motsägelser. Detta tankemönster har i förlängningen
gett upphov till tanken om att ett system kan gälla för allt och alla
oavsett tid och rum, ett system som har motsatt sig det mångfaldiga. I
det polyteistiska tankemönstret inkluderas motsägelserna, och det
obestämbara, oavslutade och föränderliga finner sina uttryck och sin
acceptans.89
Även C. J. Fuller talar om den flytande karaktären hos de indiska
gudomarna (sg. deva, pl. devah). Den ”polyteistiska logiken” gör att en
gudom kan bli många och att mångfalden av gudomar kan uppfattas
som en.
There is, however, no sharp opposition between distinct deities or forms of
them, on the one hand, and variant names for the same deity or form, on the
other. Thus a single deity with different names may be seen, in another
context or from another perspective, as a set of distinct deities.90

I Indien uppstår också en identifikation mellan människan och
gudomarna i puja-kulten, och vissa personer (guruer, sadhuer, swamier)
betraktas som gudomliga. I ett samhälle där man räknar med
(potentiellt) 330 miljoner gudomar är detta dock, milt sagt, inte lika
sensationellt som det vore i en monoteistisk kultur.91
Vad som i detta sammanhang är intressant med dessa utläggningar av
Hornung och Fuller om den polyteistiska logiken är betoningen på att
varje försök att definitivt klassificera eller definiera ntrw eller devah är
beroende av ur vilket perspektiv och i vilken kontext man gör det. Detta
gäller inte bara inom ”polyteistiska” religioner utan även inom ”mono88

Om detta har det dock inte rått någon enighet i forskningshistorien. Se t.ex.
Widengren (1971: 63 ff.) som menar att polyteism är en utveckling av monoteismen
genom ”avsöndring” eller ”uppspjälkning” av gudar. Det finns, menar Widengren, i
mänsklighetens religioners historia en ”oemotståndlig frambrytande utveckling i
polyteistisk riktning”. Pettazzoni menar, med bland annat Achenatons monoteistiska
strävanden i antikens Egypten som exempel, att monoteismen ofta är en reaktion mot
polyteism (se Hultkrantz 1971: 66 f.).
89
Hornung 1982: 252 ff.
90
Fuller 1992: 30.
91
Fuller 1992: 31.

62

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

teistiska”. En viktig poäng, som jag återkommer till nedan, är att det i
lika hög grad gäller även för det religionsvetenskapliga begreppet
”gud”.
ÅTER TILL LÖSNINGSFÖRSLAGEN

Mycket av det ovan sagda poängterades av Evans-Pritchard redan 1965.
En jämförelse innebär aldrig en identifikation mellan de jämförda företeelserna, och det är ofta skillnaderna som är det intressanta och det
mest framträdande vid jämförelser.
One may, indeed, find some word or phrase in one’s own language by
which to translate a native concept. We may translate some word of theirs
by ’god’ or ’spirit’ or ’soul’ or ’ghost’, but then we have to ask not only
what the word we so translate means to the natives but also what the word
by which it is translated means to the translator and his readers. We have to
determine a double meaning; and at best it can be no more than a partial
overlap of meaning between the two words.92

Evans-Pritchard menar också att det kan finnas risker med att inte välja
att tala om främmande folks världsåskådningar i våra egna termer. Om
man exempelvis, som man har gjort för att beskriva ”primitiva” folks
religioner, skapar nya begrepp (”animism”, ”pre-animism”, ”fetischism”, ”tabu”, ”mana”), antyder man att ”de” är så olika ”oss” att deras
idéer inte kan uttryckas med våra begrepp. Att beskriva en kultur i deras
egna termer har också en klar begränsning, menar Evans-Pritchard. Det
kan inte drivas så långt att man helt beskriver dem på deras eget språk –
åtminstone inte om ”vi” ska förstå någonting av beskrivningen.93
Hur ska man då bära sig åt för att för att få en hållbar begreppsapparat och terminologi? Som jag ser det skulle det vara möjligt att
kombinera Pyysiäinens och Ketolas tre lösningsförslag. ”Gud” används
som en övergripande ingångskategori definierad utifrån familjelikhet
(lösningsförslag 1). Kombinerad med prototypteori innebär det att man
explicit jämför andra folks föreställningar med, i första hand, judiskkristna gudsföreställningar. Vad som är viktigt är att man, när man beskriver föreställningar i andra kulturer än ens egen, ger noga akt på, och
92
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utgår ifrån, de inhemska begrepp och föreställningar som finns i den
berörda kulturen och språket (lösningsförslag 2). Dessa begrepp kan
sedan, om överensstämmelserna visar sig vara så pass stora att det (ur
något perspektiv) kan anses rimligt, klassificeras som en typ av väsen
som har familjelikhet med Gud i judisk-kristen bemärkelse – alltså en
”gud”. Det är också möjligt att man i anslutning till en sådan klassifikation har underkategorier som ”ktoniska gudar”, ”himmelsgudar”,
”höggudar”, ”andar”, ”rådare”, ”kulturheroer”, ”spöken” och så vidare –
det vill säga att ”gud” refererar till en vid, mycket heterogen grupp av
väsen (lösningsförslag 3).
Frågan är om det inte i själva verket är så som begreppet ”gud” ofta,
om än inte alltid, har använts inom jämförande religionsvetenskap. För
att bara nämna ett par exempel: A. de Waal Malefijt menar att ”övernaturliga väsen”94 förekommer i så varierande former i olika kulturer/
religioner att det vore omöjligt att dels göra en inventering av alla olika
väsen och dels upprätta en typologi som täcker in alla dessa former. Det
är helt enkelt inte möjligt att med det engelska språkets hjälp återge alla
olika kategorier av väsen som finns i olika kulturer. Men det betyder
inte, menar hon, att de inte går att begripa eller meningsfullt försöka
fånga in i en engelsk terminologi. Hennes egen typologi bör därför inte
förstås som ett försök att fånga in alla komplexiteter i alla övernaturliga
väsens betydelse och funktioner världen över. Men det är ett försök att
använda en engelsk terminologi som är meningsfull för åtminstone
många ”övernaturliga väsen”.95 De två första underkategorier hon
skisserar är opersonliga respektive personliga ”övernaturliga makter”
(t.ex. ”mana” respektive ”gudar”). En annan typ av klassifikation hon
behandlar är skillnaden mellan ”övernaturliga väsen” av icke-mänskligt
(t.ex. ”gudar”) respektive mänskligt ursprung (t.ex. ”spöken” och
”anfädersandar”). Hon levererar också en typologi med tentativa
definitioner av kategorierna ”gudar”, ”andar”, ”de avlidnas själar”,
94

För de Waal Malefijt (1968: 9) är ”övernaturliga väsen” den mest övergripande
kategorin. Denna kategori definierar hon som: ”powers beyond human power and outside the regular processes of nature. These powers, often conceptualized as beings, are
called supernatural or superhuman.” Termen ”övernaturliga väsen” är dock, som den
ovan refererade diskussionen visade, alls inte okontroversiell.
95
de Waal Malefijt 1968: 151.
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”spöken”, ”anfädersgudar”, ”anfädersandar”, ”kulturheroer”, ”trickster”,
men hon menar att ingen av dessa kategorier är låsta samt att vissa
väsen kan tillhöra mer än en kategori samtidigt. Det kan tilläggas att hon
definierar kategorin ”gudar” som ”personified, named, individually
known supernaturals of nonhuman origin.”96
Paden använder ”gudar” som en mycket vid kategori – den kan ha, i
stort sett vilket innehåll som helst, det är funktionen som är avgörande.97
Som ”gudar” kan såväl buddhor och bodhisattvor som kungar, guruer
och andra heliga personer fungera.98 Även Widengren som i sin framställning tycks ha en tämligen essentialistisk syn på ”högguden” – han
skriver om den i bestämd form och talar om dess olika ”utgestaltningar”
och ”utformningar” – medger att det inom en och samma religion återfinns olika gudsbilder som står emot varandra. Dock menar han att det
är ”olika konstanta utformningar av höggudsgestalten” som återkommer
i olika religioner.99
Ser man det på det viset – att begreppet ”gud” dels har använts
väldigt olika inom religionsforskningen, och dels har använts som en
mycket vid, tämligen heterogen kategori – så är den prototypiska polytetiska definitionen blott en lexikal definition av begreppet ”gud” inom
jämförande religionsforskning. Det vill säga att det är en definition som
anger hur begreppet används, och har använts, i en viss kontext. Det är
naturligtvis teoretiskt försvarbart, och alls inte ovanligt, att ställa upp
stipulativa definitioner (eller funktionella för att tala med Baird) för de
specifika syften man har med en viss studie. Dessa definitioner bör dock
inte motsäga den ”intuitiva” förståelsen, eller lexikala betydelsen, av
termen gud. I sådant fall vore det bättre att välja en helt annan term.
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de Waal Malefijt 1968: 146–162.
Tyvärr säger han inget mer om denna funktion än att den utgör en ”typ av religiös
erfarenhet”.
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Paden 1994: 122. Intressant att notera är också att Pyysiäinen (2003) i sin senare
artikel diskuterar just buddhor och bodhisattvor som exempel på den övergripande
kategori ”counter-intuitive beings” till vilken han räknar ”gudar”.
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Diskussion: syften med jämförelser
Mot bakgrund av ovanstående resonemang inställer sig frågan om hur
tekniska termer (som t.ex. gud, ande, gudom) kan användas som
analytiska redskap i jämförelser mellan kulturer. För att söka besvara
den frågan kan Siems analys av de inhemska begreppen hos dakota än
en gång användas som utgångspunkt. Siems menade att 1800-talsmissionärerna felaktigt essentialiserade religionsbegreppet med sin
evolutionistiska tolkning av dakotas föreställningar och praktiker som
”defekta” religionsformer. Istället för detta essentialiserade religionsbegrepp förespråkar hon ett polytetisk närmande till begreppet.100 Hon
uppmärksammar dock inte att samma polytetiska resonemang kan vara
användbart både på begreppet ”gud” och på de inhemska begreppen hos
dakota. Vore det inte för att Siems helt bortser ifrån de uppgifter i
materialet som gör gällande att till exempel Wakan Tanka, Taku Wakan
och Taku Skan Skan var personifierade makter, eller väsen, skulle de
kunna passa in i både Klass, Padens och de Waal Malefijts ovan angivna
bestämningarna av vad en ”gud” eller ”gudom” är. Att wakanväsendena, före mötet med kristna missionärer, skulle vara så abstrakta
som Siems tycks mena är nämligen inte helt odisputabelt. Hultkrantz,
som visserligen menar att det han kallar ”högsta väsen” hos många
amerikanska folk efter mötet med européerna blivit ”modifierade av
kristna läror”,101 anser ändå att det finns tillräckligt många belägg för att
de har inhemskt ursprung. Till dessa ”högsta väsen” med inhemskt
ursprung räknar han också Wakan Tanka. Liksom Siems menar han att
begrepp som ”mono-” eller ”polyteism”102 inte är användbara när det
gäller religionen hos jägare och samlare, som till exempel dakota. Hos
100

Siems 1998: 176 f. Hon hänvisar bland annat till A.F.C. Wallaces definition av
religion som ”a set of rituals, rationalized by myth, which mobilize supernatural
powers for the purpose of achieving or preventing transformations of state in man or
nature”, och menar att denna definition passar bättre in på dakotas ”religion” än på den
protestantiska.
101
Hultkrantz 1979: 13, 16.
102
van Baaren (1972: 53) kallar vissa typer av föreställningar om Wakan Tanka (det
han betecknar som ”schamanspekulation”), liksom andra motsvarande föreställningar
hos andra folk, för ”pluriform monoteism” – en term som anger att man föreställer sig
en ”gud” som är ”mångfaldig och dock en”. Platvoet (1982: 41) kallar denna företeelse
för ”inklusiv monoteism”.
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dessa finner man snarare, skriver Hultkrantz, en ”unqualified ’theism’
where different vaguely delimited concepts exist side by side”.103 Till
skillnad från Siems betraktar han Wakan Tanka, Taku Wakan och Taku
Skan Skan som en och samma makt – ett ”högsta väsen”. Han menar
dessutom att personliga och opersonliga aspekter tycks alternera i den
inhemska uppfattningen av Wakan Tanka. I vissa fall tycks Wakan
Tanka och wakan användas synonymt, vilket medför att det som
Hultkrantz betecknar som det ”högsta väsendet” innefattar såväl
himlens och solens gud och makt, ”de atmosfäriska gudomarna”, ”djurarternas rådare”, och människans ”skyddsandar”. Enligt andra uppgifter
inkluderas även Maka, ”Moder Jord”, och Wohpe, kyskhetens och
barnens beskyddarinna, i begreppet Wakan Tanka.104 Dessa alternerande
system är, enligt Hultkrantz, beroende av ”socio-political patterns and
ecological conditions” och kan ibland tolkas som resultatet av religiösa
experters spekulation. Det är dock viktigt att notera, menar han, att detta
inte var detsamma som de vanliga människornas tro.105
Det är omöjligt för mig att avgöra vem som har mest rätt, Siems eller
Hultkrantz. Men jag kan konstatera att de med samma material tillhands
drar tämligen motstridiga slutsatser. Man kan säga att Siems och
Hultkrantz, ur ett tämligen disparat material, väljer sin egen Wakan
Tanka. Det ska naturligtvis sägas att Siems i första hand vill fokusera på
missionärernas perspektiv och den tendens som detta perspektiv bäddar
in i källmaterialet – bland annat genom att de använder sig av kristna
teologiska termer. Jag håller med henne om att det innebär en reduktion
av vidden av de inhemska betydelserna när man fogar dakota-begreppen
till västerländska kategorier.106 Vad Siems dock inte reflekterar över är
att det fanns olika föreställningar om och olika sätt att kategorisera
103

Polyteism är, menar Hultkrantz (1971: 66 f.) med stöd av Pettazzoni, utmärkande
för religioner i avancerade samhällen som t.ex. de främreasiatiska stadsstaterna eller
Nya världens kungadömen, och monoteismen är ofta en reaktion mot polyteism. Dessa
system är mycket ett resultat av maktpolitiska strävanden och prästerlig spekulation.
104
Detta synsätt förklarar bland annat, hävdar Hultkrantz, varför G. Pond ansåg att
Taku Wakan var ett generellt namn för ”gudar”.
105
Hultkrantz 1971: 73 ff.
106
Huruvida denna reduktion är motiverad eller ej beror dels på syftet med reduktionen, dels på hur tydligt man anger de principer man utgår ifrån vid reduktionen – något
jag återkommer till nedan.
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Wakan Tanka, Taku Wakan etcetera även bland dakota, och att dessa
olika föreställningar och kategoriseringar också kan ha haft sina sociopolitiska, teologiska och andra motiv.107 Därför kan nog inte heller
dessa, lika lite som västerländska begrepp som ”religion” och ”gud”,
förstås annat än polytetiskt.
J. R. CARTER OM RELIGIONSVETENSKAPLIGA BESKRIVNINGAR

Siems och Hultkrantz olika perspektiv exemplifierar den ”problematiska
konkurrensen” (eng. problematic contest) mellan å ena sidan en strävan
efter att vara trogen den historiska och kulturella kontexten och å andra
sidan en önskan att uttrycka något generellt (likheter, släktskap mm.)
som J. R. Carter menar finns i den jämförande religionsforskningen
idag.108 På många sätt är detta även en träffande karaktäristik av
Pyysiäinens och Ketolas ambivalens. De godtar inte begreppet ”gud” för
att det är alltför indränkt av etnocentrisk västerländsk förförståelse, men
samtidigt vill de ha ett begrepp som täcker hela den kategori av
föreställningar (”these beliefs”) som begreppet ”gud” vanligtvis omfattar. Carter vill i detta sammanhang göra en distinktion mellan dessa
två strävanden. I det första fallet är målet att åstadkomma en beskrivning av något och i det senare att komma med en förklaring. Eftersom
Carter diskuterar jämförelser som religionsvetenskaplig metod talar han
om dessa olika strävanden som ”beskrivande jämförelser” respektive
”förklarande jämförelser”. Att beskrivningar innebär jämförelser tarvar
sin förklaring. Carter menar att jämförelse återfinns på två nivåer vid en
beskrivning av något:
1. Beskrivning uppstår genom att man jämför – eller kanske bättre
kontrasterar – det man vill beskriva med sin omgivning.
107

C. J. Fuller (1992: 55) ger ett intressant exempel (av många möjliga) från Indien
som något liknar det som Hultkrantz ger rörande spekulation bland dakotas religiösa
specialister. Hos ett folk (coorg) finns en strävan hos den utbildade eliten att identifiera
de egna ”bya-gudomarna” som former av Shiva och dennes hustru Parvati. Detta var
dock inte ett antagande som gjordes av alla.
108
Carter 1998: 133. Carter menar att det idag är mycket ovanligt med mer långtgående jämförande studier i religionsforskningen. Detta beror, tror han, dels på en
rädsla hos forskare att bli reduktionistiska, och dels på ett utbrett antagande om alla
mänskliga fenomens partikularitet.
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2. Beskrivningar är resultat av en jämförelse av observationsupplevelser med ett på förhand givet epistemologiskt system av
meningsfulla och, i någon mån, abstrakta kategorier.109
En beskrivande jämförelse är alltså det sätt på vilket man utröner det
särskiljande hos ett fenomen genom att jämföra det med dess omgivning, i vid mening, och med aspekter i beskrivarens epistemologiska
kategorier, det vill säga det som redan är ”känt”. Beskrivningen är då
alltid beroende av beskrivarens bakgrund (tidigare erfarenheter), utgångspunkter (teoretiska perspektiv) och syften med beskrivningen.
Dessa faktorer – bakgrund, utgångspunkter, syfte – blir avgörande för
de kategorier och begrepp som beskrivaren använder i beskrivningen.
In postmodern awareness of the plurality of experience and the ambiguity
of language, description cannot, however, be understood as transparent,
objective, or neutral. This is so because there is nothing in the world itself,
in a particular object being described, that determines the differences to
which a scholar will respond. Therefore, descriptions are always
perspectival, necessarily incomplete, and to some degree arbitrary. During
every act of description, we settle on some scale of detail, and choose a
distinct perspective from which to gather it.110

Den förklarande jämförelsen, däremot, är den process genom vilken
man tar fram generella drag. Förklaringen är motsatsen till beskrivningen, menar Carter – i beskrivningen tar man fasta på det som särskiljer (något ifrån dess omgivning), medan man i förklaringen tar fasta
på det som förenar två beskrivna företeelser. Vad man då förklarar är
alltså hur dessa två separata beskrivningar hör ihop. Men förklaringen
postulerar inte den exakta identiteten eller den fullständiga enheten
mellan beskrivna fakta. Istället fabricerar man en, ur något perspektiv,
”meningsfull helhet”, skriver Carter.111 För att möjliggöra denna
meningsfulla helhet behöver man anlita en teori som kan motivera att
man för samman just dessa två beskrivningar.112

109

Carter 1998: 135.
Carter 1998: 134 not 2.
111
Carter 1998: 136 f.
112
Carter 1998: 137.
110
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RUSSELS TEORI OM ”LOGISKA TYPER”

För att framhäva sin poäng tar Carter hjälp av Bertrand Russels paradox
of class membership. Russel menade att det för varje kategori av ting,
till exempel ”fåglar” (F), finns en annan, motsatt kategori, ”icke-fåglar”
(IF). I kategorin IF ingår allt som inte är F. Men om en medlem av
kategorin F inte utgör exakt detsamma som kategorin F så borde den då
tillhöra kategorin IF. Detta utgör en paradox, enligt Russel, eftersom
varje medlem av kategorin F ju är F, alltså fåglar. Russels slutsats var att
en kategori och dess medlemmar existerar på olika logiska nivåer.
Kategorin är en ”mer överordnad logisk typ” (higher logical type) än
kategorins medlemmar. Det finns en klyfta eller en diskontinuitet
mellan en kategori och dess medlemmar, vilket medför att en kategori
aldrig kan vara medlem av sig själv och en medlem aldrig kan vara
liktydig med den kategori den tillhör. De har olika logisk status. Carter
menar att en kategori (en överordnad logisk typ) är en språklig abstraktion som tar fasta på meningsfulla likheter mellan skilda företeelser
utan att för den skull underförstå att dessa företeelser är totalt
identiska.113
Kategorier, menar Carter, är alltid konstruerade för ett visst ändamål
och används när det är mer praktiskt att referera till en överordnad
logisk typ än att lista en rad medlemmar av en kategori. Släktskapen,
likheterna, mellan de separata företeelserna (av underordnad logisk typ)
är dock inte inneboende i företeelserna själva. Därför är användandet av
övergripande kategorier alltid kontextbundna.114 Detta, menar Carter
allows us to see that the construction of higher logical types is always a
political enterprise. It is an activity that requires the exercise of power in
making a choice as to the degree of generalization according to which
individual items will be grouped together into a higher logical type.115

En förklaring, eller en förklarande jämförelse, är i det här sammanhanget detsamma som en kategori och står i samma förhållande till de
enskilda beskrivningar (som den förklarar) som kategorin står till sina
medlemmar. Förklaringen och kategorin är därför förenklingar och abs113

Carter 1998: 139 f.
Carter 1998: 141.
115
Carter 1998: 141 not 8.
114
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traktioner av de byggstenar som de utgår ifrån (beskrivningar/ medlemmar). Ur detta resonemang drar Carter två viktiga slutsatser, två
regler, som han menar att man måste ta hänsyn till i jämförande religionsforskning:
1. Logiska typer – det vill säga kategorier och dess medlemmar
(förklaringar och beskrivningar) – får inte antas som ekvivalenter och de får heller inte sammanblandas.
2. Eftersom de inte är ekvivalenta kan man inte dra några giltiga
slutsatser om en kategori genom att enbart undersöka en av dess
medlemmar, och vice versa: man kan inte säga något tillförlitligt
om en enskild medlem genom att hänvisa till den övergripande
kategorin.116
Jag är inte helt övertygad om att det allra sista ledet – att man inte kan
säga något tillförlitligt om en enskild medlem genom att hänvisa till den
övergripande kategorin – gäller för alla typer av kategorier. Möjligen
finns det kategorier utifrån vilka man kan säga något giltigt om en
enskild medlem. Men då rör det sig om kategorier och begrepp som är
bildade efter monotetiska eller realdefinitioner. När det gäller övriga
kategorier, dem som diskuteras här, framstår Carters två regler som
tämligen självklara: ”gud” (eller bättre ”gudom”) som religionsvetenskaplig kategori är inte synonymt med vare sig indiernas Shiva,
mupuns Naan eller ens de kristnas Gud, och man kan heller inte dra
några slutsatser om den ena genom att studera den andra. Huruvida
Shiva, Naan, Gud och – för att lägga till ett mer omtvistat begrepp –
Wakan Tanka är att klassificera som ”gudar” är upp till den som gör
klassificeringen.117 Men då måste såväl den som gör klassificering som
mottagaren av klassificeringen vara helt på det klara med vilken grund
denna klassificering har, det vill säga vilken definition man har av
begreppet ”gud”. Grundläggande frågor blir därför varför just denna
definition har valts, och vad syftet med en sådan definition och
klassificering är. Vad finns det för avsikt med att klassificera Wakan
116
117

Carter 1998: 145.
I sig själva är de ingenting annat än Shiva, Naan, Gud respektive Wakan Tanka.
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Tanka som en ”gud”? Vad finns det för avsikt med att inte göra det?
Hur man än gör så finns det någon (mer eller mindre uttalad) teori i
bakgrunden som motiverar att man innefattar eller utesluter medlemmar
ur en kategori.
Carter, vars syfte är att tillhandahålla ett metodiskt ramverk för
jämförande religionsstudier, avslutar sin artikel med att skissera fyra
faktorer som han menar är avgörande för förhållandet mellan förklaringen och beskrivningen – eller för mitt vidkommande här, avgörande för den logiska klyfta som uppstår mellan övergripande kategorier
och deras medlemmar. Han menar att religionsforskare måste göra dessa
faktorer explicita såväl för sig själva som för sina läsare. Detta gäller
även, och kanske framförallt, när man gör implicita jämförelser, som vid
klassificeringar med hjälp av invanda begrepp. De fyra faktorer Carter
skisserar är:
1. Det intellektuella syftet med jämförelsen: om det är en
presentation, en instruktion, en förutsägelse, en undersökning
eller en manipulation får det betydelse för hur detaljerad beskrivning man gör eller vilken karaktär förklaringen får.
2. Den förväntade målgruppen (mottagaren, läsaren) av arbetet
påverkar vilken grad av logisk klyfta man kan tillåta sig. En
tydligt deklarerad målgrupp anger vilka förväntningar som bör
ställas på den logiska klyftan.
3. Den skala man använder i analysen är avgörande – det vill säga
med vilken precision man avser att beskriva och i vilken grad
man generaliserar. Denna skala bör naturligtvis vara adekvat i
förhållande till syftet och målgruppen.
4. Forskaren måste göra tydlig den teori han eller hon använder sig
av i sin jämförelse (förklaring) och hur denna teori styr övergången från beskrivning av det enskilda till sammanförande i det
generella. Hur motiverar teorin den logiska klyfta som uppstår?
Varför och med vilken rätt tillåter man sig denna inexakthet?118

118

Carter 1998: 146.
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ETT ANALYSREDSKAP

I min avslutande analys av det etnografiska materialet om samojediska
väsen återkommer jag till Carters resonemang. Det innebär emellertid
att jag får lov att vända på hans rekommenderade metodiska modell och
istället använda den som ett analysinstrument. Genom att fokusera på de
termer och kategorier som används av de sovjetiska etnograferna hoppas
jag att klarare kunna se vad beskrivningarna berättar om respektive
forskares (outtalade liksom uttalade) syften och teorier. Först ska jag
dock (i kapitel 4 och 5) referera vad de sovjetiska etnograferna skriver.
Mina refererat är självfallet – eftersom de fyller ett bestämt syfte här –
strukturerade efter den analys jag vill göra. Referaten utgörs därför av
ett urval efter följande frågor:
x

x
x
x

Vilken övergripande klassifikation gör respektive forskare – det
vill säga till vilken övergripande kategori för de, de väsen som
beskrivs?
Hur delar forskarna in dessa väsen i olika kategorier och underkategorier?
Vilka termer använder forskarna för dessa kategorier?
Vilka resonemang kring dessa kategorier och termer för
forskarna?

För att inte alltför mycket fragmentera varje enskild forskares beskrivningar kommer jag att föra samman de tre sista frågorna i mina referat. I
min senare analys av texterna kommer jag att söka svar på följande
frågor:
x

x
x
x

Vilken abstraktionsnivå lägger sig de olika forskarna på i sina
beskrivningar – det vill säga vilken ”skala” använder de och
vilken ”logisk typ” (överordnad eller underordnad) väljer de att
lyfta fram.
Gör de någon skillnad mellan de olika logiska typer de laborerar
med?
Diskuterar de i praktiken inhemska samojediska kategorier eller
sina egna kategorier?
Hur är valet av kategorier och termer relaterat till de förklaringar
och resonemang varje forskare ger – det vill säga vilken teori
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lutar de sig mot för att motivera den eventuella logiska klyfta
som uppstår mellan deras beskrivningar och det beskrivna?
Hur är termer, klassificeringar och teorier relaterade till syftet
med framställningen?

I Carters metodiska ramverk avser ”syfte” snarast genre, det vill säga
vilken typ av text riktad till vilken typ av målgrupp det rör sig om.
Eftersom jag här studerar forskningsrapporter kan man enkelt svara på
frågan vad ett sådant syfte med de undersökta texterna är: att sprida
kunskap i första hand till forskarsamhället. Andra forskare, i synnerhet
andra sovjetiska etnografer, kan därför sägas utgöra den primära
målgruppen för texterna. Jag kommer i övrigt inte att uppehålla mig
nämnvärt vid att analysera ”målgruppen”, annat än att nämna om de
behandlade texterna är forskningsrapporter, texter ur encyklopedier eller
populärvetenskapliga uppsatser. Däremot kommer jag att ta fasta på
”syftet” i vidare mening än vad måhända Carter avsett. Som kommer att
framgå av kapitel 3 fanns nämligen ganska bestämda (politiska) syften
med mycket av den etnografiska och inte minst religionsetnografiska
forskningen i Sovjetunionen. Därför blir det särskilt intressant att titta på
uttalade eller bakomliggande syften i enskilda forskares produktion.
Den sista frågan jag kommer att försöka besvara i min analys är alltså:
x

Vilket vidare syfte kan utläsas av de behandlade etnografernas
sätt att beskriva väsen i samojediska världsåskådningar?

Som en bakgrund till de sovjetiska etnografernas beskrivningar av
samojediska världsåskådningar och min diskussion av dessa, vilka jag
återkommer till i kapitel 4 och 5, och till den sammanfattande analysen
av dessa i kapitel 6, ska jag alltså i nästa kapitel redogöra för den
vetenskapliga miljö i vilken dessa beskrivningar kom till.

OMRÅDEN
A.
Kaninhalvön
B.
Vajgatj-ön
C.
Bolsjezemelskaja
Tundra
D.
Jamalhalvön
E.
Tajmyrhalvön
F.
Uralbergen
G.
Sajanbergen
FLODER
a.
Norra Dvina
b.
Mezen
c.
Petjora
d.
Ob
e.
Pur
f.
Taz
g.
Jenisej
h.
Ket
i.
Pjasina
j.
Cheta
k.
Chatanga
l.
Lena
m.
Kolyma
n.
Turuchan
ORTER
1.
Leningrad
2.
Moskva
Choseda-Chard
3.
4.
Dudinka
5.
Ust’-Avam
Volotjanka
6.
7.
Novaja
Chatanga
8.
9.
Janov Stan
10.
Narym
Irkutsk
11.
Bild 1. Karta över några områden, floder och orter som nämns i texten.
Kartan utformad av förf.

KAPITEL 3

Sovjetisk religionsetnografisk
forskning

För att sätta in de texter som i kommande kapitel ska refereras och
analyseras i ett vidare sammanhang, ska jag i detta kapitel försöka ge en
beskrivning av den generella vetenskapliga miljö de är tillkomna i. Med
vetenskaplig miljö menar jag här vilka teoretiska och metodiska utgångspunkter man hade inom sovjetisk etnografi, vilka uttalade syften
religionsetnografin hade samt vilka villkor forskarna verkade under. Det
är viktigt att understryka att jag här kommer att ta fasta på de allmänna
utgångspunkterna och trenderna. De enskilda författarna som tas upp i
senare kapitel verkade – alla på sitt sätt – i anslutning till dessa generella
strömningar.
Det är inte särskilt enkelt att kortfattat och någorlunda nyanserat
beskriva förhållandena för en akademisk disciplin i en så stor stat som
Sovjetunionen, dessutom under en så lång tidsperiod – i synnerhet inte
om man själv inte har någon levd erfarenhet av denna forskningsmiljö.
Jag har därför tagit min utgångspunkt i redogörelser från dem som
själva var en del av denna miljö, de sovjetiska etnograferna.1 I den
1

För mer ingående redogörelser, med utmärkta litteraturhänvisningar, på engelska av
sovjetisk etnografi, se Thrower 1983 (sovjetisk religionsetnografi och annan religionsforskning) och Slezkine 1994: 131–395 (sovjetisk etnografi och politik rörande folken
i Norr). För redogörelser på svenska, se Eidlitz (Kuoljok) 1979 (som berör 1920- och
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första delen av detta kapitel återger jag hur man inom sovjetisk etnografi
beskrev disciplinens teori, metod och syften samt vilka olika trender
som avlöste varandra. Därefter redogör jag för vad några av de etnografer som själva var aktiva under sovjettiden skrev i sin utvärdering av
denna tid efter Sovjetunionens upphörande. I viss mån kommer jag
också att anlita utomsovjetiska forskare som har studerat dessa teman.
Nämnas bör att jag har tagit del av diskussioner som fördes under början
av 1990-talet och de första åren av 2000-talet. Jag har däremot inga anspråk på att redogöra för vad som har hänt inom rysk etnografidebatt de
senaste fem åren. Kapitlet avslutas med ett exempel på hur en religionsetnografisk teoridebatt fördes på 1950-talet – en debatt som dessutom
har direkt anknytning till det material och de frågor som behandlas i de
efterföljande kapitlen.
Eftersom jag i ett tidigare arbete2 har redogjort för den marxistleninistiska filosofin i allmänhet och i synnerhet för dess grundläggande
religionsteori (utifrån Marx, Engels och Lenins texter), går jag inte
specifikt in på detta här. Däremot kommer jag att återge hur de sovjetiska etnograferna tolkade och tillämpade marxism-leninismen och dess
religionsteori.
Efter Andra världskriget publicerades med jämna mellanrum, i vetenskapliga tidskrifter och antologier i Sovjetunionen, artiklar med redogörelser för etnografins utveckling samt bidrag till forskningen och till
det praktiska, socialistiska uppbyggnadsarbetet av landet efter revolutionen. Artiklarna var författade av sin tids auktoriteter vid de etnografiska forskningsinstitutionerna.3 Redogörelserna är, med undantag av
dem publicerade omkring 1990, panegyriska till sin karaktär och fulla
av för tillfället rådande retorisk jargong. Likafullt är de värdefulla
informationskällor till olika trender i den sovjetiska etnografin under
1930-talets sovjetiska etnografi och dess engagemang i omdaningspolitiken i Norr),
Eidlitz Kuoljok 1987 (om den officiella synen på religion i Sovjet) samt Sundström
2007: 111–204 (om etnografins inblandning i sovjetisk minoritets- och religionspolitik
i Norr).
2
Sundström 2007: 13–76.
3
Av dem som refereras i det följande kan nämnas S. P. Tolstov som var föreståndare
för Etnografiska institutet från 1939. Han efterträddes 1965 av Ju. V. Bromlej. S. A.
Tokarev var föreståndare för etnografiska institutionen vid Moskva-universitetet från
1956 till 1973. Han efterträddes av G. E. Markov som var prefekt 1973–1986.
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dess 70-åriga historia – och framför allt är de en viktig källa till kunskap
om hur man officiellt ville beskriva etnografins uppgift i det socialistiska projektet. I det följande tar jag min utgångspunkt i några av dessa
etnografihistoriska artiklar. De berättar i stort sett samma historia, efter
samma mall. Det finns smärre förskjutningar som gör dem olika – förskjutningar som kan antas vara relaterade till betoningar som man velat
göra just i den tid då de skrevs, men eftersom jag inte här har för avsikt
att ingående jämföra de olika presentationerna har jag inte gjort någon
analys av vilka avvikelser från den gängse berättelsen som görs i de
olika artiklarna.

Periodisering av sovjetisk etnografi
Åtminstone sedan tsar Peter den förste skapade Kunstkamera 1714 –
sedermera Museet för etnografi och från 1879 Museet för antropologi
och etnografi (MAE) – i S:t Petersburg har det funnits statligt sanktionerad etnografisk forskning i Ryssland.4 Däremot fanns, före ryska
revolutionen, ingen universitetsinstitution som var särskilt ägnad åt utbildning och forskning i ämnet. Det fanns institutioner som arbetade
med etnografi, så som ovan nämnda Kunstkamera och Ryska geografiska sällskapet som bildades 1845 och som hade en särskild etnografisk
avdelning. Det var också vid mitten av 1800-talet som etnografi började
utkristalliseras som en separat ämnesdisciplin.5 År 1889 började tidskriften Etnografitjeskoe obozrenie (’Etnografisk tidskrift’) utkomma,
året därpå Zjivaja starina (’Det levande förflutna’) och år 1900 började
Sbornik muzeja po antropologii i etnografii (’Antropologiska och
etnografiska museets samling’) ges ut.6

4

För en redogörelse för äldre rysk etnografi, se Tokarev (1951: 160–176) som tecknar
etnografins, i vid mening, historia i Ryssland från år 1000 till sin egen samtid. Det är
anmärkningsvärt att Tokarev i sin genomgång inte med ett ord nämner de bidrag som
ryskortodoxa missionärer lämnat till etnografin (framför allt under 1700- och 1800talen), inte minst till religionsetnografin. Detta trots att Tokarev själv i första hand var
religionsetnograf och religionshistoriker.
5
Tokarev 1951: 170.
6
Tokarev 1951: 175.
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Den äldre ryska etnografin hade i stor utsträckning vilat på material
insamlat genom enskilda forskningsexpeditioner. Under andra halvan av
1800-talet övergick man mer till att samla in uppgifter från folk som
under längre perioder levde i de perifera delarna av imperiet (en rysk
infrastruktur var nu förhanden på ett annat sätt än tidigare). En särskild
plats i den rysk-sovjetiska etnografihistorien har en viss kategori av
dessa stationära insamlare av data, de landsförvisade dissidenterna.
Flera av de etnografer som verkade i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet hade börjat sin bana som etnografer under det att de var i exil
i Sibirien med anledning av sin opposition mot tsarmakten. Under exilen
hade de kommit i kontakt med och börjat skriva om de sibiriska folkens
kulturer.7 Till de mer namnkunniga av dessa expatrierade blivande etnografer hör L. Ja. Sjternberg, V. G. Bogoraz, D. A. Klements, E. K.
Pekarskij och V. I. Jochelson.8 Deras engagemang som försovjetiska
revolutionärer, eller åtminstone oppositionella, kvalificerade dem, i den
sovjetiska historieskrivningen, som ”progressiva” föregångare till den
sovjetiska etnografin, även om det påpekas att de inte var marxister.9
Bogoraz karaktäriseras exempelvis av Tokarev som en eklektiker som
på 1920-talet försökte förena ”bourgeoisie-etnografers” perspektiv med
marxism10 (underförstått att detta var en improduktiv och i förlängningen oacceptabel kombination).
Den ryska, liksom den sovjetiska, etnografin har alltid haft en stark
betoning på studiet av de inhemska folken i Norr (Sibirien och norra
Ryssland), på samma vis som västerländsk antropologi visat särskilt
intresse för de inhemska befolkningarna i de västeuropeiska imperiernas
kolonier. Eller som Tokarev uttrycker det: ”anslutningen [ry. prisoedinenie] av Sibirien i Ryssland under 1600-talet ledde, precis som för
Västeuropa i samband med ’de stora upptäckterna’ […], till ett avsevärt

7

Tokarev 1951: 171 f.
Bromlej & Tjistov 1983: 21.
9
Se exempelvis Tolstov 1957: 31; Persjits & Tjeboksarov 1967: 3; Tokarev 1971: 115.
10
Tokarev 1971: 116. Jfr även Eidlitz (Kuoljok) 1979: 6 f. För mer information om
Bogoraz roll i den tidiga sovjetiska etnografin och hans teoretiska och ideologiska
svängningar, se Sundström 2007: 133 f., 144 ff.
8
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vidgande av det ryska folkets etnografiska horisont.”11 Under Stalins
terrorvälde bjöds också många tillfällen att fortfölja den hävdvunna
traditionen med etnografi utförd under det att forskarna var dömda till
exil i Sibirien.12
Tokarev delar, i en artikel från 1951, in den dittillsvarande sovjetiska
etnografin i fyra etapper: (1) 1917–1928; (2) 1929–1934; (3) 1934–
1941; (4) 1941–1951.13 Jag har valt att ta den indelningen som utgångspunkt för min presentation här.
1917–1928
Tiden efter revolutionen innebar, menar Tokarev, en stark tillväxt av
etnografin i landet såväl när det gäller fältstudier som inrättandet av nya
forskningsinstitutioner. Den ”leninistisk-stalinistiska” nationalitetspolitiken krävde, menar han, många nya studier av kultur och vardagsliv hos
de många folken i Sovjetunionen. Studierna skulle fungera som ett stöd
för kommunistpartiets aktiva kulturella och ekonomiska utvecklingsarbete bland folken i Norr. Trots denna expansion av etnografin menar
Tokarev att ämnet teoretiskt sett var genomsyrat av öppna eller
beslöjade ”bourgeoisie-perspektiv”.14 Att denna period präglades av en
tillväxt i forskningen i kvantitativt och inte i kvalitativt hänseende, så
som A. I. Persjits och N. N. Tjeboksarov uttrycker det,15 tycks det ha
rått enighet om i den sovjetiska etnografihistorien. T. D. Solovej menar
att denna teoretisk-metodiska stagnation präglade alla historiska vetenskaper och att den berodde på det postrevolutionära inbördeskriget. Det
som publicerades under denna period var framför allt populärveten11

Tokarev 1951: 163. Forsyth (1992: 109) menar att man i rysk och sovjetisk
historieskrivning som regel aldrig har omtalat den ryska koloniseringen av Sibirien i
termer av ”erövring” (ry. zavoevanie). Sovjetiska historiker har istället föredragit
termen osvoenie, ’assimilation, det att göra något till sitt eget’ eller undantagsvis
prisoedinenie, ’anslutning, införlivande’. Därmed har man, enligt Forsyth, spridit den
oriktiga uppfattningen att koloniseringen skedde friktionsfritt, utan motstånd från
lokalbefolkningen.
12
Se vidare nedan och en rad exempel i Resjetov 1994a; Resjetov 1994b;
Repressirovannye etnografy 1, 2002 och Repressirovannye etnografy 2, 2003.
13
Tokarev 1951: 176. Varför Tokarev låter de tre sista perioderna överlappa varandra,
men inte de två första, finner jag ingen direkt förklaring till.
14
Tokarev 1951: 176 f. Jfr även Tokarev 1971: 115.
15
Persjits & Tjeboksarov 1967: 4.

80

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

skapliga arbeten som fyllde funktionen av propaganda för den marxistiska materialistiska läran om samhällsutvecklingen. Expansionen på
den kvantitativa sidan berodde på de praktiska uppgifter som etnografer
ställdes inför, att studera unionens etniska sammansättning och skapa ett
nät av utbildnings- och kulturinstitutioner i periferin.16 Vad påståendet
om den teoretiska stagnationen innebär är väl snarast att det inte förekom någon vidare marxistiskt präglad teoridiskussion inom etnografin
under denna period. Solovej påpekar dock, till skillnad från Tokarev, att
det från mitten av 1920-talet förekom en livlig teoridebatt och att dessa
år, fram till 1929, präglades av teoretisk pluralism.17 I en annan artikel,
skriven tillsammans med G. E. Markov, ger Solovej flera exempel på
den vidd som rådde i det teoretiska närmandet till etnografin.18 Under
den Nya Ekonomiska Politiken (NEP) mellan 1921 och 1928 rådde
också en generell yttrandefrihet, jämsides med den liberalare ekonomiska politiken, något som inte fick sin motsvarighet i Sovjetunionen
förrän under Gorbatjovs reformer i slutet av 1980-talet.
Den kvantitativa tillväxten inom etnografin var påtaglig. Bromlej och
Tjistov menar att Museet för antropologi och etnografi (MAE) i
Petrograd var en av de första akademiska institutionerna att ansluta sig
till bolsjevikerna efter revolutionen. Att det var just denna institution
som gick i bräschen berodde på att så många av dess medarbetare,
däribland Sjternberg och Bogoraz, tillhörde de revolutionärt sinnade.19
Det var också dessa revolutionära etnografer som fick till uppgift att
skapa de nya sovjetiska institutionerna för etnografi vid universiteten
och vid vetenskapsakademien. År 1919 inrättades, av Sjternberg och
Bogoraz, en etnografisk fakultet vid Geografiska institutet (som 1925
gick in i Leningrads universitet). Samma år bildades också en motsvarande institution (för antropologi, paleoantropologi/arkeologi och
etnografi), under D. N. Anuchins ledning, i Moskva. Även vid andra
stora universitet i landet påbörjades undervisning i etnografi (Kiev,
Minsk, Tbilisi, Baku, Tasjkent, Samarkand, Irkutsk m. fl.). Vid Ryska
16

Solovej 1990: 51.
Solovej 1990: 52.
18
Markov & Solovej 1990: 79.
19
Bromlej & Tjistov 1983: 21.
17
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vetenskapsakademien inrättades 1917 Kommissionen för studiet av
stamsammansättningen av Rysslands befolkning20 som 1926 genomförde den första sovjetiska folkräkningen. I samband med den gavs
också nya etnonymer till de flesta av folken i Norr. En rad andra
specialkommissioner, där etnografer blev inblandade, inrättades vid
vetenskapsakademien under 1920-talet – kommissioner vars uppgift var
att studera de olika delarna av unionen och dess befolkning.21 I juni
1924 bildades, av kommunistpartiets centralkommitté, också den särskilda kommitté som skulle arbeta för inlemmandet av de nordliga
minoritetsfolken i Sovjetunionen och i den socialistiska omvandlingen
av samhället, Kommittén för bistånd åt folken i de nordliga områdena
(ry. Komitet sodejstvija narodnost’jam severnych okrajn), vanligen förkortat Komitet Severa (’Nordens kommitté’). Etnografer fick en stor roll
i Komitet Severa och dess ledande figurer var, återigen, etnografer som
Sjternberg och Bogoraz tillsammans med många andra. Kommittén
skulle, enligt kommunistpartiets instruktioner, studera den ekonomiska
och kulturella betydelsen av de nordliga områdena av unionen, samtidigt som den skulle studera den situation som dess innevånare – det
vill säga de inhemska folken i Sibirien och norra Ryssland – befann sig
i. Man skulle vidare ta tillvara dessa folks intressen genom att involvera
dem i det ekonomiska och juridiskt-administrativa systemet i Sovjetunionen, förbättra hälsovården samt höja folkens kulturella och sanitära
utvecklingsnivå.22 Med direkt inspiration från den kristna, ryskortodoxa,
missionen i Sibirien före revolutionen, byggde kommittén upp så
kallade kulturbaser (ry. kul’tbazy). Dessa – av vilka det fanns allt som
allt 20 stycken i de nordliga områdena – bestod som regel av en
internatskola, sjukstuga, veterinärstation, kooperativ affär, transportstation med allehanda fordon, badhus, kraftstation, museum, bibliotek,
20

Sedermera, självfallet, Kommissionen för studiet av stamsammansättningen av
befolkningen i SSSR och angränsande länder.
21
Kommissionen för expeditionsforskning (KEI), Särskilda kommissionen för studiet
av unions- och autonoma republiker (OKISAP), Kommissionen för studiet av
Jakutiska ASSR (KJaR), Polarkommissionen m. fl.
22
Tolstov 1957: 31 ff.; Narody Sibiri 1956: 544, 547. Centralkommitténs beslut och
instruktion för Komitet Severa finns publicerat i Sud’by narodov Ob’-Irtysjskogo
Severa […] 1994: 86 f.

82

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

vetenskapligt laboratorium, rum för nomadiserande och verkstäder. Till
kulturbaserna hörde också ambulerande enheter kallade ”röda kåtor”
(ry. krasnye tjumy). Många fältarbetande etnografer placerades på
kulturbaser i 2–3 år, lärde sig områdets inhemska språk och samlade in
material. Men framför allt arbetade de som lärare eller propagandister
för den nya ideologin och samhällsordningen bland folken i Norr.23
Det är viktigt att betona den sovjetiska etnografins tillämpade aspekt.
Den etnografiska forskningen var, som Bromlej och Tjistov uttrycker
det, ”viktig i såväl praktiskt som ideologiskt hänseende”.24 Det konkreta, planmässiga, uppdrag som de sovjetiska etnograferna fick sattes
också gärna i motsats till den förrevolutionära etnografin som man
menade var ”planlös” och oförmögen att generalisera sina insamlade
data. Den gamla etnografiska utbildningen beskrivs, av Persjits och
Tjeboksarov, som ”episodisk”.25
På grund av sitt hävdvunna fokus på studiet av de icke-ryska folken i
Sibirien och norra Ryssland, och eftersom dessa folk ansågs vara
”efterblivna” (ry. otstalye) och ”ursprungliga” eller ”primitiva” (ry.
pervobytnye), kom den sovjetiska etnografin att till största delen handla
om det man uppfattade vara studiet av det ursprungliga samhällets
kultur. Solovej uttrycker det sålunda:
Som ingen annan humanistisk disciplin var etnografin kopplad till det
praktiska byggandet av socialismen, med de allra vitalaste frågorna kring
hur man skulle övervinna ekonomisk-kulturell efterblivenhet bland nationaliteterna [dvs. de olika etniska grupperna] i Sovjetunionens periferi, därför
sköts studiet av det ursprungliga samhällets struktur […] i förgrunden, och
detta fann följdriktigt sitt uttryck i formulerandet av etnografins studieobjekt och uppgifter.26

De kadrar av etnografer som på 1920-talet utexaminerades från
Sjternbergs och Bogoraz undervisning vid Leningrads universitet skulle
inte skickas till Sibirien eller norra Ryssland bara, eller ens i första
hand, för att studera de inhemska folken i dessa områden. De var stat23

För utförligare information om Komitet Severa och dess verksamhet, se Sundström
2007: 129 ff.
24
Bromlej & Tjistov 1983: 23.
25
Persjits & Tjeboksarov 1967: 3.
26
Solovej 1990: 59.
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liga tjänstemän (och kvinnor) som hade till uppgift att utreda förutsättningarna för genomförandet av kommunistpartiets politik och var i
många stycken de som sattes att genomföra reformerna. Deras viktigaste
uppgift var att missionera den nya regimens lära och underlätta folkens
övergång till socialism. Bogoraz sammanfattar 1925 etnografins uppgift
i det nya Sovjetunionen inom ramen för Komitet Severas verksamhet:
Till Norr måste vi skicka, inte forskare, utan missionärer, missionärer för
den sovjetiska staten. Inte de gamla, utan de unga, inte de erfarna professorerna, utan nybörjarna som nyligen avslutat arbetarkursen och som är
fostrade i den nya sovjetiska miljön och är beredda att ta till Norr all den
entusiastiska glöd, som är född av revolutionen, men också det praktiska
kunnandet som är fulländat genom revolutionärt arbete. Innan de börjar sitt
arbete ska dessa nya agenter för Komitet Severa få fullkomlig och noggrann utbildning – främst i etnografi – även om deras huvudsakliga arbete i
Norr kommer att vara av praktisk, och inte akademisk, art.27

I de sovjetiska etnografernas-missionärernas uppgifter ingick konkret att
undersöka var det var lämpligast att placera kulturbaser, hur man skulle
kunna göra nomaderna bofasta, hur det var ställt med skolverksamheten,
samt att planera inrättandet av kolchoser. Därefter skulle de initiera
kulturbaser och skolor, skapa alfabeten28 för de många språken i
Sibirien, arbeta för ”stärkandet av partiapparaten” i Sibirien genom att
bland annat själva fungera som tolkar vid sjösättandet av viktiga sovjetiska reformer såsom val till byaråden och inrättandet av renskötar-,
jägar- och fiskekolchoser. De skulle också, med sina etnografiska och
språkliga specialkompetenser, hjälpa till i det praktiska arbetet i
”kampen mot kvarlevor från förr” och senare, under 1950- och 1960talen, utarbeta de nya sovjetiska riter som skulle ersätta de gamla inhemska (religiösa) riterna.29 De etnografer som omtalas i det följande –
åtminstone de som påbörjade sin karriär mellan 1920- och 1950-talen –
var alla en del av detta praktiska missionsarbete.
27

Bogoraz citerad i Antropova 1972: 20. Jfr Eidlitz (Kuoljok) 1979: 7; Slezkine 1994:
159 f.
28
Arbetet med att skapa skriftsystem till de inhemska språken i Norr skedde främst vid
Institutet för folken i Norr i Leningrad. För utförligare information, se Sundström
2007: 139 f.
29
Antropova 1972: 19 ff.
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1929–1934
Även om ansatserna till en ny etnografi togs redan vid mitten av 1920talet – det fanns då, som Slezkin uttrycker det, ”marxistiska etnografer,
men det fanns ingen marxistisk etnografi”30 – var det först i och med
den andra perioden, 1929–1934, i Tokarevs indelning, som det förrevolutionära arvet i etnografin på allvar kritiserades och rensades ut.
Tokarev är dock noga med att anmärka att det fortfarande fanns omarxistiska strömningar i svang och han nämner särskilt ”marrismen” som
stärktes under denna period och som han menar ”på ett negativt vis
återspeglades även i etnografin”.31 Detta var också kulturrevolutionens
och kollektiviseringarnas mest intensiva period i Sovjetunionen, då
Sovjetunionen tog steget fullt ut och blev en totalitär stat.
Under 1920-talet hade, menar Solovej (1990), etnograferna varit
tämligen dåligt pålästa på marxismens klassiker och hade ingen tradition
av att tillämpa den marxistiska teoribildningen på konkreta undersökningar. Den nya generation som skolades in på 1920-talet var desto
mer inriktad mot ett kommunistpartiet troget närmande till etnografin.
Solovej kallar denna generation de ”militanta intellektuella” och menar
att de var långt mer drivna ideologer än etnografer. Om kommunistpartiet under 1920-talet hade hållit sig borta från direkt inblandning i
vetenskaperna kom en vändning 1929. Fram till dess hade marxistifieringen av vetenskaperna varit, som Solovej uttrycker det, ”spontan” i
den meningen att fler och fler med marxistiska övertygelser studerade
och undervisade på universiteten. Mot slutet av 1920-talet blev partiets
inblandning i forskning och undervisning mer genomgripande och
Solovej menar (med hänvisning till T. Kuhn) att de ”militanta intellektuella” kom att bryta mot en av de strängaste, oskrivna lagarna för
vetenskaplig verksamhet, förbudet mot att vända sig till den politiska
ledningen eller de breda folklagren som skiljedomare i akademiska
spörsmål.32 Markov och Solovej menar också att medlemskap i kommunistpartiet blev en viktig merit vid tillsättandet av tjänster, till och
30

Slezkin 1993: 115.
Tokarev 1951: 177. Om ”marrismen”, utgående från lingvisten N. Ja. Marr, se
nedan.
32
Solovej 1990: 56 f.
31
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med tyngre vägande än akademiska meriter. Detta gällde även studenter,
för vilka möjligheten fanns att nå till doktorandstudier på grundval
snarare av sin politiska korrekthet än sina vetenskapliga kvalifikationer.33
I april 1929 hölls i Leningrad den första sovjetiska kongressen för
etnografer från Leningrad och Moskva. Kongressen markerade slutet på
den teoretiska mångfalden inom sovjetisk etnografi. På agendan stod tre
uppgifter: (a) att utarbeta en plan för hur etnografin skulle kunna fortleva som självständig disciplin; (b) att införa marxism i etnografisk
forskning; och (c) att definiera etnografins roll i byggandet av socialismen.34 I centrum för diskussionerna stod två anföranden, ett av P. F.
Preobrazjenskij och ett av V. B. Aptekar’. Preobrazjenskij, som i sovjetisk historieskrivning därefter fått representera 1920-talets ”eklektiker”
inom etnografin, var eklektiker i den meningen att han inte ensidigt och
dogmatiskt anammade den marxist-leninistiska teorin, utan sökte värdera dess användbarhet och bärighet på samma sätt som han värderade
andra teorier. Han var också språkkunnig och väl inläst på exempelvis
engelsk- och tyskspråkig etnografi (etnologi, antropologi).35 Så hade
han också bland annat, i sin Kurs etnologii (1929) – den första
sovjetiska läroboken i etnologi – utvärderat och kritiserat N. Ja. Marrs,
under 1930- och 1940-talen politiskt korrekta, teorier. En viktig poäng i
Preobrazjenskijs anförande, som bar titeln ”Etnologin och dess metod”,
vid kongressen var att etnologin36 utgjorde en oundgänglig del av den
historiska vetenskapen – och vice versa, historia var inget utan etnologi.
Aptekar’s föredrag, ”Marxism och etnologi” var en uppgörelse med den
33

Markov & Solovej 1990: 82.
Solovej (1990: 58) anmärker att diskussionerna fram till kongressen 1929 handlat
om hur tillämpningen (ry. primenenie) av marxismen inom forskningen skulle kunna
ske. Som ett tecken på den tilltagande totalitarismen, där fria debatter i stort sett
omöjliggjordes, blev det därefter i stället fråga om införandet (ry. vnedrenie) av marxismen i etnografin.
35
Dvs. sådan forskning och teoribildning som på sovjetisk akademisk prosa brukar
betecknas ”utländsk” (ry. zarubezjnij) – måhända av samma anledning som ”sovjetisk
etnografi” har utgjort (och, vilket inte minst föreliggande arbete visar, fortfarande
utgör) ett särskilt forskningsfält i det s.k. Väst.
36
…eller etnografin. Preobrazjenskij såg ingen skillnad mellan dessa två beteckningar
på ämnet.
34
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”eklekticism” som Preobrazjenskij företrädde, även om den främst var
riktad mot Bogoraz. Enligt Aptekar’ var historiematerialismen – eller
”marxistisk sociologi”, som han kallade den – den enda giltiga metoden
(och teorin) när det gällde att förstå och förklara kulturers uppkomst och
utveckling. Etnologi var, menade han, ”ett borgerligt surrogat för samhällsvetenskap” som sökte förklaringen till utvecklingen i ”överbyggnaden” snarare än i ”basen”. Därför var ”etnologi”, i betydelsen en
specifik teoretisk disciplin, helt överflödig. Det enda som behövdes var
”etnografi” – ”det sociologiska studiet av, i tiden och rummet, konkreta
mänskliga samhällen”. Kongressens slutgiltiga resolution rörande etnografins studieobjekt blev också i linje med denna bestämning, med
tillägget att etnograferna i första hand skulle studera sådana samhällen
som ”hittills befinner sig på tidiga utvecklingsstadier”. Samma typ av
formulering ingick likaledes i den definition av etnografin som N. M.
Matorin angav i första numret av tidskriften Sovetskaja etnografija, som
initierades 1930 (och utkom med första numret 1931) och därefter blev
den sovjetiska etnografins främsta organ. Preobrazjenskij reserverade
sig skriftligen mot kongressens beslut att göra marxistisk metod
obligatorisk för etnologin.37
Solovej menar att etnografin efter 1929 blev en hjälpvetenskap till
historia, och att den skulle präglas av att vara empirisk i betydelsen en
beskrivande (etnografi), och inte en teoretisk (etnologi),38 vetenskap.
Därtill skulle den beskriva de ”efterblivna” samhällena, eller ”kvarlevor” av det ursprungliga samhället i samtiden, genom direkt observation. Att man specialiserade sig på samtida ”efterblivna” folkgrupper
gjorde att etnograferna blev särskilt användbara för staten i det praktiska
37

Solovej 1990: 57 f.; Slezkin 1993: 116 f.; Ivanova 2002: 252 ff.
”Etnologi” definierades i Bol’sjaja Sovetskaja Entsiklopedija från 1934 som ”termen
för den borgerliga etnografiska vetenskapen, som förkastar marxist-leninistisk
etnografi” (se Ivanova 2002: 256). Markov & Solovej (1990: 83) menar att
användandet av termen etnografi istället för etnologi var förvirrande och skadlig för
kontakten med den internationella forskningen på området. Det ligger mycket i det
påståendet. Samtidigt var uteslutandet ömsesidigt och definitionen i Bol’sjaja
Sovetskaja Entsiklopedija äger till stora delar sin riktighet – ”borgerlig” eller bättre
västeuropeisk och amerikansk etnologi/antropologi har förbisett den sovjetiska,
marxist-leninistiska, i minst lika stor utsträckning som vice versa.
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”byggande av socialismen” i landets periferi. Men dogmatismen och
likriktningen hindrade nya initiativ i forskningen, menar Solovej.39
Under början av 1930-talet skedde en total omorganisation av
etnografin – eller etnologin som den kallades i Moskva. Den etnologiska
fakulteten i Moskva lades helt ned 1931 – mycket beroende på den
kritik som framförts mot etnologin som en bourgeoisie-vetenskap.
Sedan 1925 hade Preobrazjenskij varit professor och dekanus vid
fakulteten som hade inrymt ett flertal ämnen: historia, arkeologi, etnologi, etnografi, det ursprungliga samhällets historia.40 Först 1934 återupptogs undervisning i historia vid Moskva-universitetet och det dröjde
ända till 1939 innan en etnografisk institution vid denna fakultet
skapades (då under ledning av S. P. Tolstov).41 År 1933 bildades istället,
vid Sovjetunionens vetenskapsakademi, Institutet för etnografi som
förlades till MAE i Leningrad. Institutets uppgift var, enligt Bromlej och
Tjistov, att leda det etnografiska arbetet samt skapa en begreppsapparat
som passade de nya politiska, ekonomiska och kulturella förhållandena i
landet.42
39

Solovej 1990: 59. Att understödja byggandet av socialismen skulle naturligtvis
också kunna uttryckas som att etnograferna fick tjäna den fortsatta ryska kolonisationen av ännu ej helt underkuvade folkgrupper. Från kulturrevolutionärernas
perspektiv betydde detta att erbjuda civilisation och befrielse från urgamla kvarlevor
av ojämlikhet, okunskap och fattigdom.
40
Ivanova 2002: 244. Fakulteten hade existerat under det namnet från 1925. Innan
dess hade etnologin ingått som en avdelning i institutionen för etnologi och sociologi
vid samhällsvetenskapliga fakulteten.
41
Markov & Solovej 1990: 83.
42
Bromlej & Tjistov 1983: 20. Till en början hette institutet Institutet för antropologi
och etnografi. År 1937 togs ”antropologi” bort från namnet och 1947 döptes institutet
om till N. N. Miklucho-Maklaj-institutet för etnografi vid Sovjetunionens
vetenskapsakademi (ry. Institut etnografii imeni N. N. Miklucho-Maklaja AN SSSR),
efter den ryske etnografen och biologen (1846–1888) som främst gjort sig känd genom
sina studier av den inhemska befolkningen på Nya Guinea. (Trots att institutet
uppkallades efter honom spelade hans livsverk en mycket marginell roll inom den
sovjetiska etnografin.) Till institutet knöts, förutom MAE, även Institutet för studiet av
Sovjetunionens folk (ry. Institut po izutjeniju narodov SSSR) och Kommissionen för
studiet av stamsammansättningen av befolkningen i SSSR och angränsande länder.
När föreståndarskapet 1989 gick över från Bromlej till V. A. Tisjkov – som senare f.ö.
blev minister för nationalitetsfrågor i B. N. Jeltsins regering – togs beteckningen
”etnologi” (liksom ”antropologi”) tillbaka, Institutet för etnologi och antropologi.
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Stalin-terrorn skördade sina offer också bland etnografer/etnologer,
vilket ytterligare kommer att framgå nedan. I januari 1933 arresterades
Preobrazjenskij (som, sedan hans tidigare fakultet lagts ned, hade arbetat vid den historisk-filosofiska fakulteten). Han anklagades för att ha
organiserat antisovjetiska grupper av forskare, och för att ha agerat mot
kommunistpartiets ledare, liksom för att ha organiserat utländska grupper av forskare och bedrivit kontrarevolutionär agitation bland dessa
med avsikt att misskreditera Sovjetmaktens åtgärder. Domen blev förvisning under bevakning i 3 år till ”det yttersta Norr”. Blott ett år efter
återkomsten från exilen arresterades han igen, för ”kontrarevolutionär
verksamhet”, och skickades till arbetsläger i 8 år. Fyra år efter den
domen dömdes han igen – denna gång till döden – för ”antisovjetisk
agitation i lägret”. Den tredje december 1941 avrättades Preobrazjenskij.43
Det bör också nämnas att 1926 grundades det som, 1930, skulle bli
Institutet för folken i Norr (ry. Institut narodov Severa) i Leningrad.
Institutet skulle verka för utbildning av de inhemska minoriteterna i
43

Resjetov 1994a: 212 f.; Ivanova 2002: 241 f. Även Preobrazjenskijs bror, Sergej,
som arbetade som antropolog (vilket i Sovjet innebar fysisk antropologi i motsats till
kultur- eller socialantropologi), dömdes till 10 års arbetsläger (se Ivanova 2002: 262
not 44). Ovan nämnde N. M. Matorin (1898–1936) hörde också han till dem som
drabbades av 1930-talets terror. Som aktiv medlem i kommunistpartiet sedan 1919
kunde Matorin, trots att han aldrig hann disputera, göra en snabb karriär inom den
akademiska världen. Han blev vice föreståndare för Kommissionen för studiet av
stamsammansättningen av Rysslands befolkning 1930, redaktör för Sovetskaja etnografija samma år samt direktor för det nybildade Institutet för antropologi och
etnografi vid Sovjetunionens vetenskapsakademi, förlagt till MAE, 1933. Dessutom
deltog han (tillsammans med bl.a. Bogoraz och V. D. Bontj-Bruevitj) i arbetet med att
bygga upp Museet för religionshistoria och ateism i Leningrad, arbetade för De
militanta ateisternas förbund samt fick förtroendet att anordna en rad konferenser för
museer och vetenskapliga discipliner. År 1934 uteslöts han dock plötsligt ur partikommittén inom vetenskapsakademin för att, som det hette, inte ha brutit sina gamla
kontakter med oppositionella och kontrarevolutionärer. Han arresterades 1935 och
arkebuserades året därpå dömd för att vara en ”aktiv deltagare i den trotskistiskzinov’evska terroristorganisationen, som genomförde […] det avskyvärda mordet på S.
M. Kirov”. På ledarsidan i Sovetskaja etnograija, 1936, klandrades Matorin för att,
istället för att ha byggt på marxist-leninistisk metodologi, ha sysslat med
”pseudovetenskaplig sociologisk skolastik” och därmed vilselett etnografiska institutets medarbetare. Sommaren 1989 blev Matorin postumt återupptagen i kommunistpartiet (se Resjetov 1994a: 214 ff.; Slezkin 1993: 122).
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Sibirien och norra Ryssland. Vid institutet arbetade, och arbetar än idag,
många etnografer och det var, tillsammans med Institutet för etnografi
och Museet för antropologi och etnografi (MAE), centrum för studiet av
de nordliga folkens språk, kulturer, historia och religion.44
1934–1941
Enligt Tokarev innebar perioden mellan 1934 och 1941 – den tredje i
hans periodisering – den slutgiltiga segern för socialismen i Sovjetunionen och den kännetecknas av att kommunistpartiet tog viktiga
beslut som gällde de historiska och samhällsvetenskapliga ämnena.
Bland dessa viktiga beslut nämner han att ledande företrädare, såsom
Stalin, Kirov och Zjdanov, hade synpunkter på vad som stod i historieböcker. Det var också då som de första etnografiska monografierna, helt
informerade av ett marxistiskt perspektiv, kom ut.45 Vad Tokarev, bakom sina hyllningsfraser till partiet, säger är alltså att den politiska
ledningen konkret gick in och styrde och kontrollerade innehållet i
forskning och undervisning. Andra menar dock att det inte var förrän
efter kriget som en specifik ”sovjetisk skola” inom etnografin hade
etablerats. Det var först då som etnografernas arbeten generellt stod på
marxist-leninistisk grund och var helt genomsyrade av historiematerialistisk teori.46
1941–
Den fjärde och sista perioden som Tokarev skisserar sträckte sig från
1941 fram till det att han skrev sin artikel 1951. Den präglades, menar
han, mycket av Andra världskriget, under vilket många sovjetiska etnografer stupade och det vetenskapliga arbetet i stort sett låg nere.47
Flertalet av de etnografer som inte stupade eller deltog i strider
evakuerades till Tasjkent i Centralasien. Efter kriget flyttades vetenskapsakademins etnografiska institut till Moskva och verksamheten i
Leningrad degraderades till en underavdelning48 – ett uttryck för sovjet44

Se vidare Sundström 2007: 139 f.
Tokarev 1951: 177.
46
Tolstov 1957: 40; Persjits & Tjeboksarov 1967: 5.
47
Tokarev 1951: 178.
48
Bromlej & Tjistov 1983: 25.
45
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tidens gradvisa centralisering av makten från den gamla huvudstaden till
den nya, i sin tur ett tecken på landets avståndstagande och isolering
från Västeuropa.
Nya problemområden för den etnografiska forskningen dök upp
under och efter kriget, såsom kampen mot rasism och fascism, studiet av
de slaviska folkens kultur samt av vardagslivet på de nybildade kolchoserna. Ett sådant problemområde, som var knutet till det allmänkulturella och politiska livet i landet, liksom till uppgiften att genomföra
övergången till kommunism, var studiet av nationell (i betydelsen
etnisk) konsolidering, i synnerhet genom det som i Sovjet kom att kallas
studiet av ”etnogenes”. Etnogenes handlade om etniska gruppers historiska ursprung och sammansättning. Etnograferna fick också, menar
Tokarev, i uppdrag att lämna ”idémässigt bistånd” till de folkdemokratier som efter kriget stod i ett ”vänskapligt” förhållande till Sovjetunionen, alltså i första hand till de nya socialistiska länderna i Östeuropa. Teoretiskt präglades det etnografiska arbetet av ”kritik och
avslöjande av pseudoimperialistiska begrepp i utländsk, i synnerhet
anglosaxisk etnografi”. Tokarev avslutar sin periodisering med att
påpeka att ”Stalins utmärkta framträdande i språkvetenskapliga frågor”
har framhävt den viktiga uppgiften att bearbeta frågor om periodiseringen av människans ursprungliga historia.49 Den sistnämnda formuleringen är mycket intressant i sammanhanget. Stalin hade, vid tiden för
publiceringen av Tokarevs artikel, maximal auktoritet – en auktoritet
vars kurs emellertid snabbt skulle sjunka efter hans död två år senare.
Men detta återkommer jag till nedan.
I och med att många stater, inte bara i Östeuropa utan även de nya,
från kolonialmakterna självständiga, staterna i Afrika och Asien, efter
kriget blev socialistiska, fick de sovjetiska etnograferna ett betydligt
större arbetsfält. Därmed kom man att vidga sitt tidigare tämligen ensidiga fokus på Sibirien och på ”ursprungliga” eller ”primitiva” kulturer.
Etnografin kom därtill alltmer att handla även om samtida kulturer och
”etniska processer”. Det ursprungliga samhället återkom emellertid som
ett viktigt tema för etnografin under 1960-talet, något som enligt dåtida
49

Tokarev 1951: 178.
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sovjetiska etnografer hade ”stor världsåskådningsmässig betydelse”.50
Den världsåskådning som detta hade betydelse för var den marxistleninistiska. Persjits förklarar att studiet av det ursprungliga samhället
var av avgörande betydelse för marxismens historieteori – och den
utgjorde möjligen, skulle jag vilja tillägga, kärnan i hela den marxistiska
politiska idén. Enligt denna teori – utförligast redogjord för i Engels
Familjens, privategendomens och statens ursprung (första upplaga
1884)51 – var det ursprungliga, eller primitiva, samhället helt i avsaknad
av privat egendom, antagonistiska sociala klasser och statsmakt. Det
präglades av ”primitiv kommunism”, eller – som man senare föredrog
att kalla det inom sovjetisk forskning – en ”kollektiv klanstruktur” (ry.
obsjtjinno-rodovoj stroj). Genom att visa att så var fallet menade man
sig också kunna visa att senare i historien rådande ekonomiska och
sociala orättvisor inte var av naturen givna. De var istället historiskt
betingade och kunde därmed förändras och övervinnas. Etnografins
uppgift var att samla in kunskap om det ursprungliga samhället för att
bevisa att det var just primitivt kommunistiskt. De främsta metoderna att
göra det på är, enligt Persjits, dels rekonstruktion genom historiskkomparativ metod (dvs. att man utgår ifrån att samtida enkla,
”efterblivna”, samhällen i allt väsentligt har mycket gemensamt med
mänsklighetens ursprungliga samhälle), dels rekonstruktion genom att
studera kvarlevor (survivals eller relikter – ry. perezjitki) av det
ursprungliga samhället i samtida, företrädesvis ”efterblivna”, samhällen.
Båda metoderna vilar på en klassisk (kultur-)evolutionistisk teori.52
Enligt Persjits är det viktigt att framhålla att för att förstå ett
kulturellt fenomen måste man studera dess historiska ursprung, och inte
endast dess funktion vid en given tidpunkt. (I och med detta tar han,
åtminstone delvis, avstånd från funktionalismen, en metodisk strömning
som aldrig fick något genomslag inom sovjetisk etnografi.) Därtill är
det, enligt Persjits, viktigt för etnografin att studera det ursprungliga
samhället – eller snarare rekonstruera det och studera resterna av det i
50

Persjits & Tjeboksarov 1967: 5; Bromlej & Tjistov 1983: 26 ff.
För en presentation av Engels (och Marx) teori om det ursprungliga samhället, se
Sundström 2007: 36 ff.
52
Persjits 1977: 45 ff.
51
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samtiden – för att det har praktisk betydelse. Det kan nämligen hjälpa
”efterblivna” samhällen i deras sociala, politiska och kulturella utveckling.53 Vad han exakt menar med det sistnämnda skriver han inte. Men
han visar ändå med tydlighet att man uppfattade etnografin och studiet
av det ursprungliga samhället ha ”såväl ideologisk som praktisk betydelse”.

Sovjetisk religionsetnografi
Jag har hittills uppehållit mig vid den generella etnografin, och inte
specifikt vid den etnografi som sysslade med studiet av religion. Skälet
till det är att religionsetnografi i Sovjet inte var en separat del av
etnografin och få etnografer som skrev om religion fokuserade
uteslutande på detta – ett förhållande som är följdriktigt utifrån den
marxist-leninistiska synen på religion, något jag återkommer till strax.
Religion studerades, förutom inom etnografi, av en rad olika
discipliner i Sovjet: historia, sociologi, filosofi och det särskilda
marxist-leninistiska ämnet vetenskaplig ateism. Det sistnämnda hade sin
utgångspunkt i en artikel av Lenin från 1922, ”Om den militanta
materialismens betydelse” (ry. O znatjenii voinstvujusjtjego materializma) i tidskriften Pod znamenem marksizma (’Under marxismens
banér’), där han uppmanar till fördjupad forskning i ateismens och fritänkandets historia.54 Även om det förekom vetenskaplig forskning om
ateism och filosofiska diskussioner om religion från 1920-talet och
framåt, var det inte förrän 1959 som den sovjetiska vetenskapsakademin
antog en resolution om att samordna och stärka forskningen kring detta.
Inom flera avdelningar av vetenskapsakademin, bland annat inom Etnografiska institutet, upprättades sektioner för studiet av ateism och
religionskritik. Man inrättade även ett flertal lärostolar i vetenskaplig
ateism vid de ledande universiteten. Samma år infördes en särskild kurs
i vetenskaplig ateism för alla högre studier – en kurs som skulle vara ett
komplement till och en utvidgning av andra kurser i dialektisk och
53

Persjits 1977: 39 f. Jfr även Persjits & Tjeboksarov 1967: 19.
För svensk version, se Lenin 1965: 67–75. Artikelns titel är där översatt till ’Om den
stridbara materialismens betydelse’.
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historisk materialism som erbjöds studenter i högre utbildning. Vetenskaplig ateism karaktäriserades som ”en filosofisk vetenskap, utgående
från grundsatserna i den dialektiska och historiska materialismen”, och
den tvärvetenskapliga karaktären var framhävd. Ämnets uppgift var
främst att förklara religionens uppkomst och att bedriva vetenskaplig
kritik mot den – en kritik som syftade till att visa på religionens bristande trovärdighet och dess bakåtsträvande roll i den historiska utvecklingen samt att klarlägga att den med säkerhet skulle dö ut.55
Den första kursen, ”Grunderna i den vetenskapliga ateismen” var till
en början frivillig. På grund av mycket lågt söktryck blev den dock, från
1964 obligatorisk för i stort sett alla högskolestudenter.56 Den innebar
sammanlagt 24 timmars föreläsningar fördelade på två terminer. Kurserna i vetenskaplig ateism innehöll dels en förklaring av religionens
ursprung och väsen, dels en religionshistorisk översikt över olika
konkreta religioners uppkomst och utveckling, dels en genomgång av
ateismens filosofiska grunder, inklusive dess betydelse för, framför allt,
det socialistiska samhället, samt slutligen en redogörelse för vikten av
vetenskaplig, ateistisk utbildning – allt, naturligtvis, ur ett marxistleninistiskt perspektiv.57 År 1964 inrättade kommunistpartiet också
Institutet för vetenskaplig ateism (ry. Institut Nautjnogo Ateizma) vid
sovjetiska vetenskapsakademin. Institutets uppgift var att samordna all
forskning inom området och anordna tvärvetenskapliga konferenser. Det
hade två avdelningar, en för studiet av den vetenskapliga ateismens teori
och religionskritik, en för organisationen av utbildning och uppfostran i
ateism.58 Precis som när det gällde de andra samhällsvetenskapliga och
humanistiska disciplinerna i Sovjet, betonades ständigt den vetenskapliga ateismens tillämpade, praktiska sida – dess användbarhet i
byggandet av kommunismen. I teorin skulle vetenskaplig ateism även
55

Thrower 1983: 149.
Den var obligatorisk på alla universitetsutbildningar samt på medicinska, pedagogiska och lantbrukshögskolor. Vid sidan om kurserna anordnade också ateistiska
studentföreningar föreläsningar, diskussioner och utställningar kring temat religion och
ateism (Kääriäinen 2003: 66).
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Thrower 1983: 143 f.; Kääriäinen 1993: 64 ff. En översättning av en kursplan i
vetenskaplig ateism, liksom innehållsförteckningen till en kursbok från 1974 finns i
Thrower 1983: 174 f., 403 ff.
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tillhandahålla ett positivt, uppbyggligt bidrag till den marxistleninistiska världsåskådningen, det vill säga man skulle erbjuda
(”sanna”) moraliska, estetiska och emotionella värden som ersättning
för de motsvarande (men ”falska”, ”illusoriska”) värden som man
menade att den religion man bekämpade gav. Även om den positiva,
uppbyggliga, sidan av ateismen kom att betonas mer från slutet av 1970talet, ägande sig dock den vetenskapliga ateismen i praktiken huvudsakligen åt religionshistoria och religionskritik.59
Före Andra världskriget hade, som ovan nämnts, den sovjetiska
etnografin (vare sig den generella eller religionsetnografin) inte någon
specifik marxistisk prägel – annat än när det gällde att engagera sig i
anti-religiösa kampanjer.60 Thrower menar att religionsforskningen
snarare byggde på samma idétradition som dåtidens antropologi och
etnografi i Västeuropa och Amerika – en idétradition som främst utgick
ifrån det sena 1800-talets evolutionistiska antropologer med E. B. Tylor
och J. Frazer som de mest framträdande. Anledningen till detta var,
menar Thrower, dels att de flesta etnografer som var verksamma före
Andra världskriget hade fått sin skolning före revolutionen, och dels att
sovjetiska forskare inte blev bekanta med Marx och Engels tidiga
skrifter förrän på 1950-talet.61 Vid den tiden publicerades också de
marxistiska lärofädernas (inklusive Lenins) samlade verk om religion på
ryska, utgåvor som åtföljdes av kommenterande verk av en av de
ledande sovjetiska religionsvetarna.62 Inom sovjetisk etnografi före
kriget var man väl bekant med Engels senare skrifter, men dessa sammanföll, när det gällde frågan om religionens uppkomst och utveckling,
nästan helt med Tylors animism-teori.63 Betoningen på den tillämpade
sidan av religionsforskningen – att den var användbar i det praktiska
antireligiösa arbetet och propagandan – kvarstod även efter Andra
59

Thrower 1983: 165; Kääriäinen 1993: 52.
För exempel på detta se Sundström 2007: 146 ff.
61
Exempelvis kan nämnas att Marx s.k. Parismanuskript, skrivna 1844, inte kom ut i
tryck förrän 1932 och enligt Thrower (1983: 22) inte började diskuteras bland
sovjetiska forskare förrän på 1960-talet. Se även Sundström 2007: 20, 55 ff.
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världskriget.64 Motiveringen till studiet var ofta ett särskilt Lenincitat,
som ofta återkom i sovjetiska arbeten om religion: ”man måste kunna
kämpa mot religionen, och därför måste man materialistiskt förklara
ursprunget till tron och religionen hos massorna”.65
Grundläggande för det sovjetiska studiet av religion var, självfallet,
den materialistiska utgångspunkten. Religion uppfattades som ”socialt
medvetande” (ry. obsjtjestvennoe soznanie) som tillhörde den ideologiska överbyggnaden. Överbyggnaden (inklusive religionen) bestäms
enligt marxism-leninismen av de produktionsrelationer som, vid ett
givet historiskt tillfälle i ett givet samhälle, råder i det ekonomiska
systemet, i basen. Basilov (1977) betonar att detta innebär att man ser på
religiösa föreställningar som stadda i ständig utveckling och förändring
– även om religionen utgör en konservativ kraft i utveckling – eftersom
utformningen av överbyggnaden följer utvecklingen av den materiella
basen. Som varande en reflektion av faktiska materiella förhållanden,
uppfattades religionen som en förvrängd återspegling av människans
villkor och av de krafter (naturkrafter liksom sociala krafter) som påverkar hennes liv och öde. Religionens ofrånkomliga koppling till
ekonomiska och sociala förhållanden i samhället gjorde också att den
inte ansågs kunna studeras separat från övriga aspekter av samhället och
dess historia.66
Basilov menar också att det inte finns något specifikt etnografiskt
perspektiv på studiet av religion i Sovjet. Det enda som skiljer de
sovjetiska etnograferna från de sovjetiska historikerna, sociologer eller
filosoferna – vilka alla självfallet är marxister – är möjligen att de sätter
fokus på etniska egenheter i religiösa föreställningar och riter.67 Sovjetiska etnografer studerar religion som förekommer på alla olika
utvecklingsstadier, från de allra första till de sista stadierna, då
religionen gradvis håller på att förlora sitt inflytande över samhället.
Men det är i synnerhet när det gäller studiet av det ursprungliga sam64

Tolstov 1957: 38; Persjits & Tjeboksarov 1967: 18; Basilov 1977: 78; Thrower
1983: 135.
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Lenin 1954: 11. För svensk version, se Lenin 1983: 412.
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Basilov 1977: 78 f. För en utförligare redogörelse för den marxistiska teorin om bas
och överbyggnad, samt dess religionsteori, se Sundström 2007: 20 ff., 43 ff.
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Basilov 1977: 83.
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hällets religion som etnografin spelar en särskild roll, eftersom
etnografiskt material i stort sett är det enda material som finns att tillgå
när det gäller denna epok. Att den sovjetiska etnografin, i ett samtida
material, menar sig kunna studera såväl religionens uppkomst, i mänsklighetens gryning, liksom dess tidiga former och utveckling, beror helt
på den marxistiska teorin, enligt vilken religionens uppkomst och
karaktär bestäms av samhällets utvecklingsnivå. Därför anser man sig
kunna dra slutsatser om tidiga mänskliga samhällen genom att studera
samtida samhällen som befinner sig på motsvarande utvecklingsnivå –
allt enligt den historisk-komparativa metod som jag tidigare nämnt. Det
ursprungliga samhällets och samtida, ”efterblivna” samhällens religiösa
åskådningar betraktar man som likartade men inte som identiska. Det
finns nämligen, menar man, en rad andra faktorer som har spelat in
under historiens gång, såsom mötet med andra religioner på andra
utvecklingsnivåer eller olika ekologiska omständigheter. Tankegången
bygger på den evolutionistiska teorin som, i sin specifika marxistiska
form, är grundläggande för sovjetisk etnografi. Basilov menar dock att
man inom den sovjetiska forskningen värjer sig mot förenklade
utvecklingsscheman och alls inte föreslår någon uniform utveckling för
alla kulturer och religioner, även om man inte får bortse ifrån de
generella regelbundenheterna i den historiska utvecklingen. På så vis
har etnografin, menar han, alltid ett historiskt perspektiv.68
Eftersom den sovjetiska etnografin i så hög grad vilar på fältarbeten –
direkt observation av levande kulturer – har studiet av ”synkretism”,
enligt Basilov, blivit ett karaktäristiskt tema för sovjetisk
religionsetnografi. Sammanhängande med detta är också att man ofta
betonar skillnaden mellan dogmatisk, kanoniserad religion och vardagsreligion. Den sistnämnda har som regel en framträdande synkretistisk
karaktär. Samtidigt som marxismen postulerar den historiska utvecklingens allmänna lagar, gemensamma för alla folk och människor, tar
man även fasta på religionernas lokala, historiskt betingade, utformningar.69
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Det är anmärkningsvärt att Basilov (1977) inte nämner något om
religionsetnografins studium av och teorier kring ett matriarkalt eller
modersrättsligt samhälle som, enligt vissa sovjetiska forskare, skulle ha
existerat i det ursprungliga samhället. I Engels utläggning i Familjens,
privategendomens och statens ursprung av det mänskliga samhällets
utveckling skisserar han ett modersrättsligt samhälle (ty. Mutterrechtliche Gesellschaft) i mänsklighetens gryning, där maktfördelningen
mellan män och kvinnor var egalitär och där arv och släktskap räknades
på mödernet. Eftersom Marx och Engels skrifter utgjorde utgångspunkten för den marxist-leninistiska historieteorin kom detta därför att
bli ett viktigt forskningsområde för många etnografer. För religionsetnografernas del blev det relevant att söka belägg för rester av denna
samhällsstruktur i samtida, ”efterblivna”, världsåskådningar (såsom de
sibiriska folkens). Viktigt att uppmärksamma är dock att före 1950-talet
antogs som regel, inom den sovjetiska forskningen, att Engels hade
hävdat att det ursprungliga samhället var matriarkalt, i betydelsen ett
patriarkat med omvända könsroller. Denna (utifrån Engels författarskap
orimliga) slutsats ändrades dock i början av 1950-talet då man inom
etnografin började tala om ett modersklan-samhälle (ry. obsjtjestvo
materinskogo roda), ett matrilinjärt samhälle med egalitära könsroller.70
Tanken att det ursprungliga samhället var just matriarkalt förekom dock
hos somliga sovjetiska etnografer även efter 1950-talet. Det återkommer
jag till i resterande kapitel.
Som framgått ovan lättade dogmatismen och de snäva ramarna för
vilka teoretiska perspektiv som kunde föras fram i forskningen från
1970-talets början och framåt. Inte minst studiet av och diskussioner
kring religion blev allt vanligare inom sovjetisk etnografi under denna
period. Detta hade flera orsaker. Delvis berodde det på det relativa
blidvädret i det ideologiska klimatet. Under första halvan av 1970-talet
ansågs också religionen ha spelat ut sin roll i den sovjetiska samhällsutvecklingen och i världspolitiken. Därmed blev ämnet mindre politiskt
och ideologiskt känsligt. På grund av religionens marginaliserade roll
beslöt exempelvis partiets centralkommitté att 1978 lägga ned Institutet
för vetenskaplig ateism. Samma år valdes Karol Wojtyáa – polack och
70
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engagerad antikommunist – till påve (Johannes Paulus II), och året
därpå genomfördes den islamistiska revolutionen i Iran. Detta tillsammans med attentatet mot Johannes Paulus II, 1981, satte återigen
religionens samhällsroll högt upp på den världspolitiska agendan.
Nedläggningsplanerna drogs därför in och istället fick Institutet för
vetenskaplig ateism ökade resurser för studiet av islam och katolicism.71
Vid slutet av 1970-talet och början av 1980-talet var det alltså snarast
religionens mer framträdande samhällsroll som motiverade forskning
om den.
Ett utslag av det nyväckta intresset för religion och de vidgade
teoretiska och ideologiska ramarna – ramar som förvisso alltjämt
utgjordes av marxism-leninismen – var den debatt som fördes i
Sovetskaja etnografija mellan 1979 och 1981. Det finns tyvärr inte
utrymme att här referera hela den debatt som försiggick.72 Men det finns
anledning att kort återge huvuddragen i den artikel som diskussionen
kretsade kring, Tokarevs O religii kak sotsial’nom javlenii (misli etnografa), ’Om religionen som en social företeelse (en etnografs tankar)’.
Ett par av de teman som Tokarev tar upp har nämligen direkt relevans
för temat för föreliggande avhandling, terminologi och klassifikationer i
det vetenskapliga studiet av religion.
Tokarev menar i sin artikel att det väsentligen finns två olika
bestämningar av religion, vilka i grunden skiljer sig från varandra. Den
ena är de troendes bestämning som tar sin utgångspunkt i att det finns en
övernaturlig (ry. sverchprirodnyj) makt som människan är beroende av.
Den andra är det ateistiska synsättet enligt vilket någon övernaturlig
makt överhuvudtaget inte existerar. De religiösa föreställningarna är
istället fantasier, uppkomna i människans medvetande. Hur motsatta
dessa två bestämningar av religionen än kan tyckas så har de en sak
gemensamt, menar Tokarev: de uppfattar religion i första hand som
totaliteten av idéer om en utomjordisk (ry. potustoronnyj) makt som står
över människan.73 Han medger att det förvisso äger sin riktighet att
71
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religionens innehåll är att definiera som ”tron på det övernaturliga”.74
Men det finns, som han ser det, avgörande problem med att lyfta fram
detta religionens innehåll som det väsentligaste i religionen. Ett problem
är att de troendes föreställningar om det ”övernaturliga” är vaga och
motsägelsefulla. Tokarev skriver:
Med en sådan obestämdhet i föremålet för religiös dyrkan, med en sådan
oklarhet kring själva innehållet i tron, är det självklart att varje fältarbetande etnograf, som beskriver dessa trosföreställningar, medvetet eller
omedvetet försöker sätta dessa inom ramen för, för honom, bekanta
begrepp – och man hämtar dessa begrepp antingen från den teologiska
terminologiska arsenalen (gud, djävul, själ e. dyl.) eller från den vetenskapliga (fetisch, totem, mana e. dyl.). Det är inte överraskande att en och
samma trosföreställning (hos ett och samma folk) figurerar i den vetenskapliga litteraturen som etnografisk illustration antingen till animistiska,
fetischistiska eller magiska (preanimistiska) föreställningar, beroende på
författarens teoretiska perspektiv.75

Dessutom, menar han, är de föreställningar som nedtecknas av
etnografer hämtade från ”religiösa tänkare”, såsom schamaner och
präster (ry. zjretsy) och inte från folket. Det är dessa tänkare som är
skapare av de religiösa trosföreställningarna. Den stora massan är i regel
okunnig om innehållet i tron och bryr sig heller inte om det, annat än i
vissa krissituationer. För de flesta troende räcker det med att delta i riter
och att utföra offer.76
Enligt Tokarev är det ”idétöcken”, där forskaren kan läsa in sina egna
slutsatser, inte bara förhanden i religioner hos folk som står på en tidig
utvecklingsnivå (”stamsamhällen”) utan även i ”nationella-statliga
religioner” (såsom t.ex. det antika Egyptens, Greklands och Roms religioner, liksom judendomen och hinduismen) och ”världsreligionerna”
(buddhism, kristendom och islam). Om än vi har bättre kunskap om
innehållet i tron och karaktären på gudarna i mer utvecklade religioner,
tack vare religiösa texter och ikonografi, så utgör fortfarande många av
forskarnas slutsatser gissningar, menar han. Det gäller i synnerhet när
man försöker klarlägga ursprunget till enskilda gudomar. Tokarev hän74

Tokarev 1979: 92.
Tokarev 1979: 88.
76
Tokarev 1979: 89.
75

100

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

visar bland annat till en undersökning gjord i USA på 1950-talet av
vilken han drar slutsatsen att troende amerikaner har tämligen dåliga
kunskaper om det grundläggande innehållet i kristendomen.77
Ytterligare ett problem för Tokarev med den religionsdefinition som
tar fasta på tron på det ”övernaturliga” är att det övernaturliga föreställs
så väldigt olika i olika religioner. Inte minst skiljer sig de tre världsreligionerna åt i sin syn på gud. Detta leder honom till att fråga sig vad i
religionernas innehåll som förenar dem, vad som gör att de alla går att
föra till en och samma kategori (”religion”). Det är inte, menar han,
deras läror om gudarna och dessas natur, eller deras försök att förklara
världens och människans uppkomst. Det är heller inte deras utläggningar om förhållandet mellan människa och gud eller hur människan
ska övervinna döden. Nej, det är frågan om det ondas ursprung och
väsen.78 Även om de svar olika religioner ger på frågan om det ondas
ursprung varierar beroende på social och kulturell utvecklingsnivå och
historiska omständigheter, så förenas religionerna av att de föreställer
sig det ondas ursprung i förvrängd, mystifierad och imaginär form.
Eftersom de placerar det ondas ursprung i den ”övernaturliga” sfären
hämtar de också medlen att överkomma detta onda från den ”övernaturliga” arsenalen: de troende ber, åkallar och offrar. Religionernas
förklaringar till ondskan är falska, och de medel, för att överkomma
ondskan, de tillhandahåller är verkningslösa. Därför rättfärdigar de
materiell och social ondska, menar Tokarev – och här anlitar han en
retorik som starkt påminner om Lenins:
Man kan säga att den verkliga skillnaden mellan de troendes och ateisternas
uppfattning om religionens väsen består, inte i det hopplösa och
meningslösa upprepandet av fraserna ”gud finns” och ”gud finns inte”, utan
i den absolut principiella motsättningen mellan två praktiska vägar: att
antingen vädja till gud (gudar) för att undgå ondska, lidande, orättvisor,
eller att kämpa med alla sina krafter mot ondska, lidande och orättvisor.
77

Enligt undersökningen kunde 60 % inte nämna vilka som ingår i treenigheten, 65 %
visste inte vem som hållit bergspredikan, 79 % kunde inte nämna en enda gammaltestamentlig profet och 53 % kunde inte namnen på de fyra evangelisterna. Huruvida
de nämnda kunskaperna rör det grundläggande innehållet i den kristna tron kan naturligtvis diskuteras. Men Tokarev tolkar det i alla händelser så.
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Varje religion avväpnar och demobiliserar människor i deras kamp för en
bättre framtid; den socialistiska ateismen beväpnar och mobiliserar.79

Det är alltså, enligt Tokarev, av sekundärt intresse för vetenskapen att
studera religionernas innehåll. För teologerna har det varit centralt att
studera religion på det viset, och mycket av religionsforskningen, även i
Sovjetunionen, har, menar han, fortsatt i samma teologiska tradition.
Men enligt marxismen är religion en social företeelse, en form av ”samhällsmedvetande”. Därför är religion ”inte så mycket relationen mellan
människa och gud (gudar), som den är relationen mellan människor –
med anledning av föreställningar om gud (eller gudar)”, eller med
anledning av ”tron på det övernaturliga”.80 Det är denna religionens
sociala funktion som man bör studera. Religionshistoria är historien om
hur mänskliga relationer utvecklats genom tiden, och hur dessa
relationer projicerats i religiösa föreställningar.
Någon allmänmänsklig religion har, enligt Tokarev, aldrig funnits.
Religioner tillhör bestämda grupper av människor och dess funktion är
att sammansvetsa dessa grupper. På det viset har religionen en
integrerande funktion. En annan sida av denna integrerande funktion är
den segregering som samtidigt sker gentemot andra grupper som inte
omfattar eller omfattas av en viss religion. Integrationen är heller inte
fullständig när det gäller den egna gruppen. Redan i de tidiga,
ursprungliga, kulterna uteslöts vissa grupper (kvinnor, unga) från att
delta i riter, och det bildades snart ”hemliga sällskap” som skilde ut
invigda från oinvigda. Integrationen skapar endast ”fiktionen” av en inre
solidaritet i samhället. Men därigenom skyler den över klassmotsättningar och döljer massornas klassmedvetande, helt i den besuttna
klassens intressen. Tokarev menar att dessa funktioner inte är unika för
religioner. Även andra ”sociala medvetanden” eller delar av överbygganden (politiska ideologier, konst, filosofi) verkar integrerande
respektive segregerande. Men religionen har dessa funktioner mer
explicit. Även världsreligionerna, som enligt honom till en början var
reaktioner mot (en antites till) de segregerande tendenserna i andra
religioner, blev redan tidigt själva segregerande i och med att de
79
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urskilde anhängare från icke-anhängare. I religionen överväger i allt
väsentligt den segregerande funktionen.81
För att återknyta till den gängse marxist-leninistiska utläggningen av
religionens väsen, dess egentliga rot, reser Tokarev frågan om
religionen verkligen har sitt ursprung i människans fruktan och vanmakt
inför de blinda naturkrafterna och de sociala makterna, samt om dess
främsta funktion verkligen är att vara en tröst för den lidande
vanmäktiga människan, såsom Marx, Engels och Lenin hävdade. Denna
bestämning är naturligtvis riktigt, skriver Tokarev. Men den rör de
psykologiska förutsättningarna för religionens uppkomst, inte dess
reella rot. Den förklarar individens fallenhet att tillägna sig religionen
och inte det mänskliga kollektivets.82
I den efterföljande diskussionen83 fick Tokarev, bland mycket annat,
kritik för att åsidosätta studiet av religionernas innehåll till förmån för
studiet av den miljö och de historiska förhållanden i vilka religionerna
har uppstått och verkat, samt för att ha påstått att sovjetiska religionsvetare följer en teologisk tradition.84 I sitt svar till kritikerna understryker dock Tokarev att han aldrig avsett påstå att studiet av religionernas innehåll är på något vis oviktigt, bara att det inte är det mest
centrala.85 Men han fick också mycket stöd för vissa av sina åsikter.
Mest odelat positiv var V. N. Sjerdakov som såg en fruktbar utveckling
av det marxistiska studiet av religion genom att, som Tokarev föreslår,
studera den sociala funktion som gett upphov till alla de religiösa föreställningarna. Detta leder ateismen vidare från Upplysningens religionskritik, menar han.
Gud i allmän mening är en ytterst reell kraft. I hela mänsklighetens historia
vore det svårt att finna en annan lika verksam idé, som i beständighet och
handlingskraft kunde mäta sig med gudsidén. Gudsidén är objektiv i den
meningen att de orsaker som väcker den till liv och som upprätthåller den
81
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(”den gudsgenererande kraften”) inte är beroende av människors godtycke.
Upplysningens perspektiv på saken stannar vid konstaterandet av tesen att
det främsta utmärkande draget för religion är tron på en icke-existerande
gud, och tar till sin uppgift att vederlägga idén om en övernaturlig värld
såsom ett skadligt och ogrundat påhitt. [---] För marxisten består dock det
huvudsakliga i att gudsidén är härledd ur dess sociala funktion. Det är inte
människorna som tjänar en icke-existerande gud, utan gud som tjänar
människorna, deras behov och intressen. I annat fall vore religionen blott en
saga, en vansinnig fantasi.86

Tokarevs resonemang är på intet vis omarxistiskt. Det ligger, i mitt
tycke, helt i linje med den grundinställning till religionen som Marx,
Engels och Lenin gav uttryck för. Det bör också nämnas att Tokarevs
tankegångar i artikeln inte var helt och hållet nya. Fröet till de flesta av
dem återfinns redan i hans stora religionshistoriska verk, Religija v
istorii narodov mira (’Religionen i världens folks historia’) från 1964.
Tidskriftens redaktörer, som avslutade debatten med att summera den
(och i viss mån agera auktoritativa skiljedomare), menar dock att
Tokarev försöker dra upp riktlinjerna för en ”ny aspekt” i studiet av
religion när han lyfter fram religionens sociala funktion, och inte religionens innehåll, som det mest centrala.87 Att artikeln provocerade fram
en livlig debatt visar därför på två saker: dels att den tidigare sovjetiska
teoridiskussionen inom studiet av religion var tämligen stagnerad och
låst, dels att den mot slutet av 1970-talet började röra på sig. Sjerdakovs
synpunkter som har citerats ovan avviker heller inte från en marxistleninistisk analys av religiösa företeelser. Men han utmärker sig genom
att tillämpa en helt annan retorik än den tidigare gängse i Sovjet.
Trots en ofta förment enighet inom den sovjetiska etnografin – en
enighet som tog sig uttryck i formuleringar som ”sovjetisk etnografi har
fastställt att…”, ”sovjetiska etnografer menar att…” – och trots en
faktisk enighet i så måtto att alla sovjetiska etnografer förutsattes ta sin
utgångspunkt i marxist-leninistisk teori, fanns det frågor som under
olika perioder var livligt omdiskuterade. Framför allt gällde det frågor
om det ursprungliga samhället (det eventuella matriarkatet eller moders86
87
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klansamhället, religionens uppkomst och tidiga former, det förreligiösa
stadiet i utvecklingen, religionens väsen). Jag återkommer längre fram
till några av dessa debattämnen. Först ska jag dock försöka ge en inblick
i på vilket sätt de sovjetiska forskarna var styrda av den totalitära statsmakten.

Forskningens villkor i ett totalitärt samhälle
Vid den första allryska kongressen för forskare, 1921, yttrade den då
nytillträdde folkkommissarien för upplysningsväsendet i Ryska rådsrepubliken, A. V. Lunatjarskij:88
Det är otänkbart att föreställa sig en sann vetenskap som är särskild från
revolutionen, och revolutionen från vetenskapen, emedan det finns väldigt
många väsentliga gemensamma drag i det vetenskapliga och det revolutionära efterforskandet: efterforskningarnas frihet, metodernas frihet, kreativitetens frihet, djärva och resoluta analyser och experiment – moment som
är betecknande för varje kreativ vetenskap. De samma momenten är betecknande för revolutionen.89

För många marxister och andra revolutionärer, hade revolutionen
uppenbarligen medfört en känsla av befrielse och att vägen låg öppen
för alla de idéer som hade varit undertryckta under tsarväldet. Lunatjartskijs ord uttalades också strax efter inbördeskriget och på tröskeln
till den liberala NEP-eran. Men den frihetens atmosfär som han gav
uttryck för varade, så som framgått ovan, bara under några år. Redan
mot slutet av 1920-talet började utrymmet för en mångfald av perspektiv inom forskning, konst och politik att snävas in, för att 1929 helt
underkastas kommunistpartiets envälde.
Den ideologiska grunden för den politiska styrningen av vetenskaplig
verksamhet återfinns hos Lenin. Enligt den leninistiska läran om
partiinost’, ’partiskhet’ eller ’partitrogenhet’, tjänade all filosofi och
vetenskap i förlängningen politiska syften och kunde användas för olika
samhällsklassers strävanden. I den meningen var vetenskapen inte ob88

Lunatjarskij (1875–1933) blev också så småningom ledamot i Komitet Severas
styrelse. För vidare information om Lunatjarskij, se Sundström 2007: 65 f.
89
Lunatjarskij citerad i Jarosjevskij 1991: 14.
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jektiv eller opartisk. Endast om vetenskapen tog parti för de ”progressiva klassernas” strävanden och vilade på sin tids mest tillförlitliga
undersökningsmetoder, var den sann och objektiv. Det sovjetiska
kommunistpartiet ansåg sig vara den främsta företrädaren för 1900talets progressiva klass, arbetarklassen, och därför var den vetenskap
som låg i linje med partiets politik också den sanna och korrekta.90 För
religionsforskningen innebar det, så som ovan visats, att dess uppgift
var att påvisa religionens falska karaktär och skadliga inverkan på
människan och samhället, och på det viset stödja den politiska kampen
mot religionen.
I den självrannsakan och kritiska uppgörelse med sovjettiden som
försiggått bland ryska forskare efter Sovjetunionens sammanbrott har
1920-talets liberala och experimentella atmosfär ibland lyfts fram som
något av en parallell till 1990-talets förutsättningar för vetenskaplig
verksamhet. Så menar exempelvis D. D. Tumarkin att rysk etnografi
under den postsovjetiska tiden har präglats av samma mångfald av perspektiv som den postrevolutionära etnografin under 1920-talet. Några
har hållit fast vid de marxist-leninistiska forskningstraditionerna, andra
har försökt förena marxismen med andra filosofiska system och åter
andra har helt anammat nya teoretiska perspektiv (i synnerhet postmodernistiska) från Nordamerika och Västeuropa.91 Orden av Lunatjarskij ovan är hämtade från M. G. Jarosjevskijs introduktionsartikel i
Repressirovannaja nauka (’Undertryckt vetenskap’), utgiven i Leningrad 1991, där citatet får stå just i kontrast till den repression och
centralstyrning som skulle komma att prägla den sovjetiska forskningen.
Jarosjevskij menar att uttrycket ”undertryckt vetenskap” eller ”vetenskap utsatt för repression” är en neologism och ett viktigt forskningsfält
i den postsovjetiska tiden. Begreppet har, skriver han, utsatts för kritik
från dem som menar att det snarare handlade om forskare som var ut90

Angående partiinost’-begreppet, se vidare Sundström 2007: 34 f. Se även Thrower
1983: 170 ff.; Kääriäinen 1993: 39.
91
Tumarkin 2002: 4. Det är också min erfarenhet efter att ha samtalat med ryska
etnografer, alla verksamma även under sovjettiden, under min tid som gästforskare i
S:t Petersburg 2003 och 2004. Somliga lovordar fortfarande förbehållslöst den sovjetiska forskningen, andra förkastar den tämligen kategoriskt medan de många står
någonstans däremellan.
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satta för repression under stalinismen. Men, menar Jarosjevskij, det var
inte bara det:
Det bör handla inte bara om undertryckta forskare, utan även om
undertryckta idéer och inriktningar, vetenskapliga institutioner och centra,
böcker och tidskrifter, hemligstämplade arkiv. Vissa discipliner förbjöds:
genetik, psykoteknik, etologi, eugenik, pedologi, cybernetik. Andra förvrängdes. Till exempel historia. Och vem kan överblicka den skada som de
stalinistiska diktaten åsamkade den ekonomiska vetenskapen? […] Inom
”icke-förbjudna” vetenskaper bestraffades tillgivenhet till teorier, på vilka
det föll misstanke om idealism.92

En direkt följd av repressionen var också, menar Jarosjevskij, att en
särskild mentalitet spreds sig i forskarleden:
Som i konkret mening undertryckta framstår också de forskare som inte
hamnade i den blodiga köttkvarnen. Majoriteten av dem som underkastade
sig det partibyråkratiska diktatet, bevarade å ena sidan en lyhördhet för det
vetenskapliga samvetets röst – å andra sidan tvangs de till en uppspjälkning
av medvetandet, en dubbelmoral.93

Man kan säga att temat ”undertryckt vetenskap” sammanfattar konsekvenserna av det rigida fasthållandet vid principen om partiinost’
kombinerat med det sovjetiska kommunistpartiets monopolisering av
det ideologiska utbudet. A. M. Resjetov menar att det är viktigt att
studera sovjettidens repression av etnografin för att förstå hur etnografin
som vetenskap utvecklades och för att kunna formulera nya slutsatser
till teoretiska problem som tidigare ansågs lösta, klargöra aspekter som
förr inte gavs någon uppmärksamhet och i förlängningen för att skapa
fruktbara förutsättningar för utvecklingen av dagens ryska etnografiska
forskning.94 Syftet med att dryfta frågan här begränsar sig dock till det
förstnämnda.
Många etnografer föll offer för repressionen – en repression som
nådde sin kulmen på 1930-talet (i synnerhet mellan åren 1934 och 1939)
men som påbörjades direkt efter revolutionen 1917 och fortsatte genom
hela 1950-talet. Även efter 1950-talet kastade den sin skugga över
92

Jarosjevskij 1991: 10.
Jarosjevskij 1991: 11.
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Resjetov refererad i Tumarkin 2002: 4.
93

SOVJETISK RELIGIONSETNOGRAFISK FORSKNING

107

forskningen fram till 1980-talet. I de två artiklar, med rubriken ”Repressirovannaja etnografija: ljudi i sud’by” (’Undertryckt etnografi:
människor och öden’) som Leningrad-etnografen A. M. Resjetov
publicerade 1994, och i de två antologier, Repressirovannye etnografi
(’Undertryckta etnografer’) som Tumarkin redigerat 2002 respektive
2003, finns sammanlagt 48 sovjetiska etnografer och deras öden
beskrivna. Dessa etnografer blev alla, på ett eller annat vis, i högre eller
lägre grad, utsatta för repression under perioden från revolutionen fram
till och med 1950-talet.95 Flertalet av dem som drabbades av terrorn på
1930-talet fick återupprättelse efter Stalins död 1953, men för många
var det alltför sent – de var då redan avrättade eller hade gått under i
arbetslägrens omänskliga förhållanden. För att ge en uppfattning om
ungefär hur stor andel av alla etnografer dessa 48 individer utgör kan
nämnas att det år 1929 fanns ca 100 professionella etnografer anställda
vid olika vetenskapliga institutioner i Leningrad och Moskva, de två
orter där lejonparten av alla sovjetiska etnografer arbetade.96
Resjetov uppger därtill att han i sitt kartotek över, på något vis,
förföljda etnografer och forskare i närliggande ämnen, har omkring 500
namngivna personer.97 Dessa 500 utgör förvisso blott en bråkdel av de
minst 2,3 miljoner människor som dog genom avrättning eller umbäranden i arbetslägren mellan 1930 och 1953 eller de närmare 5 miljoner
som dömdes för någon form av ”kontrarevolutionär verksamhet” mellan
1930 och 1941.98 Det är viktigt att understryka att det inte tycks finnas
någon grund för att påstå att personer med hög utbildning drabbades
hårdare än andra grupper under repressionen. Utrensningarna drabbade
alla kategorier. Möjligen var bönder och medlemmar i kommunistpartiet
95

Resjetov 1994a; Resjetov 1994b; Repressirovannye etnografy 1, 2002;
Repressirovannye etnografy 2, 2003.
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Ivanova 2002: 253.
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Resjetov 1994a: 186.
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Karlsson 2003: 182. Det är hart när omöjligt att nå exakthet i beräkningar av det
totala antalet avrättade och internerade i Stalin-tidens lägersystem. Siffrorna jag återger är minimiberäkningar som grundar sig på det man har säkra, men inte uttömmande,
uppgifter om. Poängen här är endast att peka på dels den oerhörda omfattningen av
repressionen, dels relationen mellan Resjetovs siffror och det möjliga totala antalet
personer som underkastades direkt repression. Inte heller Resjetovs kartotek gör
anspråk på att vara exakt eller uttömmande.
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de mest drabbade.99 Lika svårt som det är att komma fram till en exakt
siffra över antalet drabbade av repressionen – såvida man inte inkluderar alla sovjetmedborgare som i någon mening drabbade – lika svårt är
det att komma fram till en entydig förklaring till varför terrorn
genomfördes och vilken funktion den hade för maktapparaten. Men det
finns många meningsfulla försök till svar. L. Koáakowski medger att det
inte finns något enkelt svar på frågan vad som motiverade utrensningarna av människor under en tid då Stalin satt tämligen ohotad vid
makten och varje revolt inom och utom partiet borde ha kunnat
bekämpas utan större våld. Han frågar sig även hur det kunde ske när
det så tydligt skulle försvaga staten att man rensade ut en så stor del av
intelligentsian, det vetenskapliga kunnandet, ekonomerna och officerskåren. Och varför gick terrorn så hårt åt människor i alla led?
Koáakowskis svar är tänkvärt. Han menar att skälet var att stärka Stalins
makt så till den grad att folk inte kände lojalitet till några andra idéer än
de senaste direktiven från högsta ort. Det gjordes enligt samma logik
som man hade likviderat all opposition (andra partier och ideologier,
religion, filosofi, press) under och strax efter revolutionen. Under
Stalins regim gällde det att förekomma all eventuell opposition inom
kommunistpartiet självt liksom bland folk i gemen. Det handlade alltså
inte i första hand om att pressa fram lojalitet till marxism-leninismen,
utan till Stalins dekret. Men Koáakowski vill därmed inte påstå att
ideologin var på något vis irrelevant – marxism-leninismen, i Stalins
tappning, förblev den grundval som Sovjetunionen vilade på. De farligaste var därför, menar Koáakowski, intelligentsian, de som tog marxismleninismen på allvar och ville diskutera den. Dessa utgjorde ett potentiellt hot mot Stalins envälde.100
Förutom de maktpolitiska orsakerna, som Koáakowskis svar på
frågan om mekanismerna bakom Stalin-terrorn representerar, pekar K.G. Karlsson i sin summering av forskningsläget på fler möjliga förklaringsmodeller. Till dessa hör de ekonomiska drivkrafterna – att lägersystemet fungerade som ett systematiskt uppbyggt slavväsende, användbart i planekonomins påskyndade modernisering av samhället. De på
99
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förhand framtagna kvoterna för hur många som skulle skickas till
arbetslägren avspeglade sig i godtyckligheten vid arresteringarna.101
Men intressantare för vårt sammanhang här, och för de långsiktiga konsekvenserna av Stalin-tiden för det sovjetiska samhället och dess vetenskap, är måhända det Karlsson kallar terrorns didaktiska funktion. Tesen
om terrorn som didaktik stämmer väl överens med Koáakowskis tes om
att huvudmotivet till de många arresteringarna och avrättningarna var att
framtvinga en omutlig lojalitet till ledningens påbud och uttolkning av
sanningen. I annat fall krävdes korrektion och uppfostran (och om inte
det hjälpte, utplåning). Det officiella namnet på strafflägren var också
”korrektions- och arbetsläger” (ry. ispravitelno-trudovye lagerja).
Individuella avvikelser från strävan att nå det (enligt stalinismen)
gemensamma goda och sanna, kunde under inga omständigheter tolereras, eller som Karlsson skriver: ”Den sovjetiska progressionsidén
syftade till att skapa social harmoni och homogenitet, inte den sociala
komplexitet och heterogenitet som man normalt förbinder med ett
modernt samhälle.” Tanken på detta harmoniska samhälle in spe, med
lojala undersåtar och en välvillig patriark (Stalin som Batjusjka,
’Lillefar’) i ledningen, hämtade, menar Karlsson, sin näring mer i den
ryska än i den marxistiska idétraditionen.102
Trots avstaliniseringen fortlevde dock principen om partiinost’, i
betydelsen trohet till partiets ideologi (vilken form den än tog sig), ändå
fram till slutet av 1980-talet. I den kritiska debatt som ägde rum i början
av 1990-talet, om förhållandena för etnografin under hammaren och
skäran menar etnografen V. A. Sjnirel’man att vetenskapen, i synnerhet
den humanistiska, alltid fyller ett ”socialt uppdrag” (ry. sotsial’nyj
zakaz) – en tanke som ansluter till Lenins princip om partiskheten. Därför vore det, menar han, naivt att tänka sig att vetenskapen helt skulle
kunna avideologiseras. Men i ett totalitärt samhälle spelar teorin inom
humanistiska discipliner den särskilda rollen att ideologiskt underbygga
den rådande regimen. Alla forskare i Sovjet förutsattes vara marxister
och vetenskapen skulle vara marxist-leninistisk i sin teori och metod. I
realiteten var dock marxismen, enligt Sjnirel’man, endast formellt
101
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antagen. Det var en ”parodi på marxism”, en ”kastrerad marxism” (ry.
vycholosjtjenyj marksizm) som främst tog sig uttryck i det han benämner
tsitatnitjestvo, ’citeringskonst’. Hade man förmågan att rätt citera ur, för
sin tid, normerande textavsnitt ur Marx, Engels, Lenins och under vissa
perioder även Stalins, liksom ur auktoritativa forskares, skrifter hade
man goda möjligheter att klättra uppåt på karriärstegen.103 Man hade
dessutom, om man behärskade denna citeringskonst väl, en reell
möjlighet att komma med nya idéer och slutsatser utan att bli beskylld
för att ansluta sig till någon heterodox ”inriktning”. Den hårda styrningen av vetenskapen, och osäkerheten hos forskarna om vilka idéer
som var legitima att föra fram, ledde emellertid, menar Sjnirel’man, till
att det växte fram en ”spontan ateoretism” (ry. stichinaja ateoretitjnost’)
och att forskningen främst präglades av ”deskriptivism” (ry. deskriptivnost’). I denna ateoretiska, deskriptivistiska forskning fanns få ansatser
till att komma med några generaliseringar eller finna lagbundenheter.104
Om än forskningen i Sovjet var strängt styrd av det marxistiska perspektivet, rörde det sig alltså inte, enligt Sjnirel’man, om någon
”autentisk” (ry. podlinnyj) marxism, eftersom marxismen i princip kan
utgöras av en rad alternativa perspektiv. Vad som gällde var den
uttolkning av marxismen som gjordes i partileden och som upprätthölls
av redaktörer och andra tjänstemän på universiteten och i akademierna.
Dessa sistnämnda hade mycket stor makt över vad som fick publiceras
och inte. På 1930- och 1940-talen var det konkret mycket farligt att
uttrycka någon som helst kritik mot den officiella ideologin, och till och
med att inte i tillräcklig grad uttrycka sin lojalitet mot den. Men även
efter Stalin-eran och in på 1960-talet fanns det de som undertrycktes på
grund av bristande renlärighet. Trots enhetligheten och toppstyrningen
var emellertid marxism-leninismen inte entydig i den sovjetiska forskningen. Dels varierade den officiella uttolkningen från tid till annan,
dels var kravet på renlärighet hårdare när det gällde forskning om det
samtida samhället och om förhållandena i Sovjetunionen. Forskningen
om utom- och försovjetiska samhällen var i lägre grad kontrollerad av
103
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rådande ortodoxi. Detta förklarar, menar Sjnirel’man, det överdimensionerade intresset inom sovjetisk etnografi för materiell kultur, så
kallade folkliga traditioner samt etnografisk kartografi. Etnografer som
ville studera ett samhälle i dess helhet fick, menar han, ibland motvilligt
specialisera sig på utländska kulturer eller forntiden. I synnerhet studiet
av det ursprungliga samhället gav visst utrymme för en mångfald av
analysmetoder.105
Många andra sovjetiska, eller före detta sovjetiska, etnografer
uttrycker just åsikten att den sovjetiska etnografin förvandlades till en i
första hand beskrivande – i motsats till en analyserande, teoretiserande –
vetenskap. Solovej använder termen opisatel’nost’ (’deskriptivism’)106
för att karaktärisera de sovjetiska etnografernas främsta verksamhet.107
N. I. Gladkova, etnograf och mångårig medarbetare vid Institutet för
folken i Norr, menade i samtal med mig (2003) att etnograferna, på
grund av 1930- och 1950-talens repression, tvangs till ”objektivism” –
att beskriva utan att dra några egentliga slutsatser av det beskrivna. Hon
menade också att yrkeslivet under 1930- och 1950-talen präglades
mycket av ett angiverisystem. Det kunde räcka med att någon insinuerade att en viss kollega var ”antisovjetisk” eller ”en spion” för att denna
skulle få problem med anställningar eller till och med arresteras.
Redaktionskommittéer och akademiska institutioner övervakades av
censorer (ry. tsenzory) som granskade alla texter, inklusive ordböcker,
som skulle publiceras. Det var dock inte allmänt känt vilka dessa
censorer var – Gladkova kände åtminstone inte till någon som var det.
Förmodligen, menar hon, var de i någon mån insatta i det ämne de
skulle granska texter i, eftersom de kunde fälla vissa innehållsmässiga
omdömen. Det fanns en utbredd rädsla för censorerna bland forskare
och redaktörer, en rädsla för att påstå något annat än det, av partiet,
redan vedertagna.108 G. N. Gratjeva menar (1993), på samma vis, att
105
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redaktörer och ansvariga utgivare för vetenskapliga tidskrifter på 1950talet var tvungna att skriva och publicera artiklar där de stalinska
idéerna inskärptes. I artiklarna ägnade sig författarna mycket åt självrannsakan (ry. samobitjevanie), i ljuset av dem från makten proklamerade kursändringarna, och därtill frän kritik mot andra forskare som
man hävdade inte hade hållit sig trogna marxismens idéer.109
Basilov menar (1992) att ingen idag kan förneka att det sovjetiska
kommunistpartiet försökte förvandla forskarna till sina ”ödmjuka
tjänare” och att det fanns en hel kader av partiets censorer och övervakare (ry. nadsmotrsjtjiki) – av olika slag, på alla olika nivåer – vars
uppgift det var att se till att inget kom i tryck som kunde motsäga den
officiella ideologin. Rädslan för straff ledde till stor nit hos alla
inblandade, menar han. Forskarna själva lärde sig att läsa sina egna
texter med en censors ögon.110

språket och kulturen. Sina fältstudier genomförde hon i Burjatien vid norra Bajkalsjön
under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. År 1951 kom hon till Institutet för
folken i Norr från Etnografiska museet i Leningrad. Hennes första handledare,
Zaklind, avskedades under början av 1950-talet, oklart varför, men Gladkova pekar på
det faktum att han var jude och att judar generellt utsattes för repression i Sovjetunionen vid den tiden (som regel under mottot ”kampen mot kosmopolitism”). Även
Gladkovas företrädare vid Institutet för folken i Norr, lingvisten V. I. Tsintsius (1903–
1983), föll offer för 1930-talets massrepression. Tsintsius arresterades 1937 och
anklagades bl.a. för att ha bedrivit ”skadlig kontrarevolutionär verksamhet” vid
framtagandet av ett latinskt alfabet för folken i Norr och för att ha spridit kontrarevolutionär propaganda bland studenterna vid institutet. Det femåriga straffet till
arbetsläger i Sibirien förkortades dock och hon frigavs i slutet av år 1939. Tsintsius
lyckades, till skillnad från många andra som dömts till arbetsläger, göra en strålande
karriär efter frigivningen. Hon blev bl.a. dekan för fakulteten och nådde även en
position inom vetenskapsakademin (se Resjetov 1994b: 345 f.).
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Enligt Basilov förhindrade censorerna att etnografin kunde sysselsätta
sig med det samtida samhället. Att etnografin överhuvudtaget överlevde
som disciplin i Sovjet berodde inte, menar han, på att regimen hade
någon särskild nytta av den. Men partiet försonades med etnografin
mycket på grund av Engels bok Familjens, privategendomens och
statens uppkomst. Etnograferna förmådde dessutom att hålla sig ifrån att
anlita utländska, ”borgerliga”, teoretiska influenser. Så länge etnografin
behandlade det traditionella kulturlivet – ett tema som, åtminstone från
1950-talet och framåt, befann sig långt ifrån det ideologiskt känsliga –
gick det an. En konsekvens av oviljan att låta etnograferna studera
samtiden var att resurserna till fältarbeten – själva kärnan i den
etnografiska forskningen, enligt Basilov – kraftigt minskades. Från
1970-talet och framåt försvann därför i många stycken etnografiska
fältstudier.111 Basilovs artikel är en kritisk uppgörelse framför allt med
de vägar etnografin tog från det att Bromlej tillträdde som föreståndare
för Etnografiska institutet 1965,112 och inte minst de vägar den tagit
strax efter Sovjetunionens fall. Hans kritik är inte primärt en uppgörelse
med marxistisk teori och metod – en teori och metod som han menar bör
hållas isär från ”officiell sovjetisk ideologi”. I marxistisk vetenskaplig
teori finns, enligt Basilov, en hel del som är värt att bevara och som inte
bör förkastas bara för att man lämnar bakom sig den officiella sovjetiska
ideologin.113 Själv hämtar Basilov stöd för många av sina ståndpunkter i
Tokarevs utläggning om etnografin från 1950-talet. Det finns varken
utrymme eller tillräcklig anledning att här gå in på hans kritik av
Bromlej. Men det är intressant, i detta sammanhang och i anslutning till
de forskare som kritiserar den sovjetiska etnografin för att ha varit en
uteslutande ”deskriptivistisk”, ”empiristisk”, ”ateoretisk” eller ”objektivistisk” disciplin, att nämna att Basilov kraftigt vänder sig emot att den
sovjetiska etnografin alltmer, under Bromlejs ledning, förvandlades till

nämnas – att påtala förekomsten av religionsutövning i Sovjetunionen motsade
implicit kommunistpartiets framgångar.
111
Basilov 1992: 5 f.
112
Ett föreståndarskap som E. Gellner (1995: 138 f.) f.ö. betecknar som förhållandevis
liberalt (om än toppstyrt), för att vara på en sovjetisk akademisk institution.
113
Basilov 1992: 12.
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skrivbordsforskning och försökte bli en teoretisk vetenskap.114 Denna
tendens fick sin slutgiltiga kulmen när Bromlejs efterträdare, V. A.
Tisjkov, ändrade namnet på institutet till Etnologiska och antropologiska institutet. Tokarev hävdade redan på 1950-talet, påminner
Basilov, att den uppdelning som gjordes inom ”borgerlig” forskning
mellan den teoretiska etnologin och den beskrivande etnografin är
konstruerad. ”Från ett marxist-leninistiskt perspektiv”, skrev Tokarev,
”kan det inte finnas en rent deskriptiv vetenskap skild från vetenskapen
om lagbundenheter. Beskrivningen är oskiljaktig från analysen, förklaringarna, generaliseringarna.”115 Basilovs egen slutsats om förhållandet
mellan den etnografiska beskrivningen och de begrepp som används för
beskrivningen är att:
Kvaliteten i fältarbetet, förmågan att se den ena eller andra företeelsen i det
folkliga livet är direkt beroende av den grundtanke [ry. kontseptsija], för
vars behandling man samlar in ett faktiskt material. Och omvänt: teorin får
djup och hållbarhet endast i det fall den naturligt växer ur konkreta fakta.116

Tokarevs och Basilovs ståndpunkter om förhållandet mellan beskrivningen och den teori som formar de begrepp och kategorier varmed en
beskrivning genomförs stämmer väl överens med den utgångspunkt jag
själv har för föreliggande studie (och som jag redogjort för i kapitel 2).
Det är viktigt att nämna det här eftersom jag inte anser att den sovjetiska
etnografin – eller någon annan heller, för den delen – var ”ateoretisk”
eller renodlat ”deskriptivistisk”. Huruvida den alltid var marxistisk eller
marxist-leninistisk är en annan fråga. Officiellt var den det, och marxistisk metod och teori var i stort sett den enda specifika teoretiska
skolning som de sovjetiska etnograferna hade och tilläts använda. Men
marxism-leninismen – och kanske i synnerhet dess religionsteori – är
emellertid inte entydig. Det finns, precis som Sjnirel’man påpekar, en
rad olika riktningar en sådan teori kan ta, vilket vi kommer att se nedan.
Att Sjnirel’man menar att den marxism som tillämpades inte var ”autentisk”, utan en ”kastrerad marxism” som framför allt tog sig uttryck i
tsitatnitjestvo är förvisso en intressant karaktäristik av den sovjetiska
114

Vad Bromlej framför allt ville göra var att skapa en teori om etnos.
Tokarev citerad i Basilov 1992: 9.
116
Basilov 1992: 12.
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forskningen. Men eftersom Sjnirel’man inte lämnar något konkret
exempel på vad en ”autentisk” marxism skulle vara, eller på hur den
sovjetiska etnografins marxism avvek från denna riktiga lära, framstår
påståendet som i första hand polemiskt. Man kan fråga sig om inte de
nydanande slutsatser som han menar att forskare som behärskade
tsitatnitjestvo trots allt kunde göra, inte var väsentligen marxistiska om
man kunde finna stöd för dem genom att citera marxism-leninismens
lärofäder. Min utgångspunkt är att den sovjetiska etnografiska forskningen var marxist-leninistisk. Därmed inte sagt att den förestod alla
tänkbara marxist-leninistiska eller marxistiska perspektiv, inte heller att
den marxist-leninistiska forskningen var entydig, även om forskarna
själva, mycket på grund av den sittande regimens krav, understundom
ville ge sken av att så var fallet.
Syftet med ovanstående, tyvärr alltför summariska, genomgång av
villkoren för den etnografiska forskningen, är att ge en så god bild som
möjligt av vad det i praktiken innebar att vara sovjetisk etnograf och
religionsforskare. I följande avsnitt kommer flera av de omvittnade villkoren att belysas mer konkret genom en debatt som fördes mellan
sovjetiska forskare på 1950-talet.

A. A. Popov och debatten om ”förreligiösa” föreställningar
Mellan 1953 och 1958 försiggick en debatt mellan sovjetiska forskare
kring en artikel skriven av A. A. Popov. Denna debatt är särskilt
intressant för mitt sammanhang här. Dels visar debatten prov på många
av de karaktäristika som getts av ryska (f.d. sovjetiska) etnografer i utvärderingen, efter 1991, av den sovjetiska forskningens villkor, dels
handlar debatten om en fråga som berör denna avhandlings tema, nämligen frågan om terminologi och klassifikation av kategorin ”övernaturliga väsen” i sovjetisk etnografi. Popovs artikel behandlar inte de
samojediska världsåskådningarna direkt. Men Popov är, som kommer
att framgå av kapitel 5, tillsammans med B. O. Dolgich som också deltog i debatten, en av de viktigaste forskarna när det gäller just samojed-
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iska föreställningar. Och inte bara det. Det teoretiska resonemang som
han för i den artikel som diskuteras nedan har också satt sina spår i
mycket av den efterkommande forskningen, kanske främst om samojediskt tänkande. Artikeln och debatten – som inte finns publicerad och
med ett undantag (Gratjeva 1993) heller inte är kommenterad i tidigare
forskning – framstår därför som något av ett epicentrum för mitt tema,
sovjetiska etnografers terminologier och klassifikationer av väsen i
samojediska folks världsåskådningar.
A. A. POPOV

Andrej Aleksandrovitj Popov (1902–1960) växte upp i byn Uguljatsy i
Viljuskij-regionen i Jakutien (sedan 1992 Autonoma republiken Sacha)
där fadern var ryskortodox präst i Blagovesjtjenskaja-kyrkan.117 Fadern
var etnisk ryss medan modern var av sachansk (jakutisk) härkomst.118
Andrej Popov hade därför två modersmål, ryska och jakutiska. Möjligen
var det jakutiskan som låg honom närmast eftersom hans dagböcker till
största delen är skrivna på det språket. Med detta som ett av sina
modersmål kom han redan i början av 1920-talet, när han arbetade som
lärare i byaskolan i Batulintsy i Jakutien, att ägna sig åt etnografiska
uppteckningar av lokala riter, folklore och schamanistiska texter. Han
arbetade alltså som etnograf redan innan han sändes av Narkomnat
prosvesjtjenija Jakutii (ung. ’Folkommissariatets för nationaliteterna
avdelning för Jakutiens upplysning’) till universitetet i Leningrad för att
studera etnografi under Sjternberg och Bogoraz, vilka var angelägna om
att få medarbetare med ursprung i Sibirien.119 Som jakutisktalande var
Popov väl lämpad att studera dolganerna, ett jägar- och renskötarfolk på
Tajmyrhalvön vilka talar ett turkspråk som ligger mycket nära jakutiskan. Från maj 1930 till augusti 1931 genomförde han sin första
expedition till Tajmyr, då på uppdrag av Kommissionen för studiet av
naturliga produktivkrafter (ry. Komissija po izutjeniju estestvenno-
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Gratjeva 1993: 406.
Enligt muntlig uppgift från N. I. Gladkova i S:t Petersburg (21 maj 2003). Gladkova var en av Popovs studenter i etnografi efter Andra världskriget.
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Gratjeva 1993: 407.
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proizvoditel’nych sil)120 och
Museet för antropologi och
etnografi
(MAE),
Kunstkamera, i Leningrad.121
Gratjeva, som har tecknat
Popovs biografi, menar att
familjen tillhörde byns intelligentsia, men inte på något vis
var välbärgad. Efter det att
sovjetmakten upprättats blev
fadern, Aleksander Nikolaevitj, som varande präst, berövad sina medborgerliga rättigheter. Att fadern varit präst
och de inskränkningar som lades på honom kom enligt
Gratjeva indirekt att ligga även Bild 2. A. A. Popov. © Museet för
antropologi och etnografi (MAE),
Andrej till last många gångKunstkamera, S:t Petersburg.
er.122 Att förlora dessa rättigheter medförde som regel att den utpekade gick miste om sin rösträtt
och valbarhet till sovjeterna, liksom möjligheten att inträda i kolchoser
eller kollektiv och han eller hon förvägrades därtill rätten att äga mark.
Barnen till dem som förlorat sina medborgerliga rättigheter kunde nekas
plats till högre utbildning och ledande uppdrag i framtiden.123 Andrej
Popov fick förvisso tillträde till högre utbildning och en position inom
den akademiska världen. Men han hade ofta, alltifrån början av sin
karriär, svårigheter att få sina verk publicerade. Hans första monografi,
120

Produktivkrafterna indelas, enligt marxismen, i arbetskraften (dvs. arbetarna) och
produktionsmedlen. Produktionsmedlen utgörs i sin tur av naturresurserna plus de redskap, de tekniska hjälpmedel, med vilka människan bearbetar naturresurserna. ”Naturliga produktivkrafter” skulle därför kanske bäst översättas till modern svenska med
’naturresurser’.
121
Gratjeva 1993: 407 f.; Gruppa tovarisjtjej 1961: 137. För vidare information om
dolganerna, se nedan kapitel 5.
122
Gratjeva 1993: 406.
123
Angående det att bli berövad sina medborgerliga rättigheter med anledning av att
man var ”tjänare av religiös kult”, se vidare Sundström 2007: 86, 127 ff.
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Materialy po verovanijam jakutov Viljujskogo okruga (’Material rörande jakuternas tro i Viljujskij-regionen’) blev refuserad 1931 med
motiveringen att det saknades pengar för publicering. Inte heller sin bok
om nganasanernas andliga kultur och föreställande konst, som han färdigställde 1945, kunde han få publicerad under sin livstid. Den kom ut i
en förkortad version först 1984 genom just Gratjevas försorg. En av
honom kommenterad och översatt version av ett jakutiskt epos (Stroptivyj Kulun Kulustuur) kom inte heller i tryck förrän 1985. I arkivet på
MAE finns därtill två än så länge outgivna monografier, en om jaktvapen hos folken i Norr och en om dolganernas religion, av vilken den
artikel som nedan kommer att diskuteras utgör ett kapitel.124 Det bör
dock tilläggas att han också publicerade flera böcker och artiklar. I
bibliografin i minnesartikeln över honom (1961) listas 37 titlar utgivna
mellan 1928–1960, att jämföras med de 5 titlar som inte blev utgivna
under hans livstid.125
Det är av allt att döma en riktig slutsats att Popov var misstänkliggjord och på olika sätt förhindrades i sin karriär för att han var
prästson. Ytterligare en bidragande orsak till att hans verk hölls tillbaka
av redaktörer kan ha varit den kritiska inställning han hade till 1930talets politik gentemot folken i Norr. Enligt A. M. Resjetov menade
Popov att staten endast brydde sig om att genomföra kollektiviseringarna och försummade det politiska upplysningsarbetet och utbyggnaden av skolverksamhet. På exempelvis Tajmyrhalvön – där Popov
utförde huvuddelen av sina fältstudier – var skolverksamheten oerhört
eftersatt. Där rådde stor brist på lärare och de lärare som fanns behärsk124

Gratjeva 1993: 406, 409, 413 ff. Popov prövade flera olika titlar på boken om
dolganernas religion. Dolganernas religion; Dolganernas religiösa åskådningar och
schamanism [sjamanstvo]; Dolganernas religiösa föreställningar. Gratjeva (1993:
415) menar att han förmodligen föredragit en titel i stil med ”Dolganernas
uppfattningar om naturen, människan och schamanismen [sjamanstvo]” om en sådan
varit möjlig på den tiden. Detta dels eftersom han inte var nöjd med sin tids
användning av religionsbegreppet, dels eftersom den dolganska världsåskådningen låg
mycket nära hans egen jakutiska bakgrund (det mest pålitliga man kan säga om detta
Gratjevas förslag till titel är kanske att hon själv skulle ha valt den titeln om det varit
hon som skrivit boken). Monografin om dolgansk religion förbereddes för publicering
av Gratjeva, strax innan hennes frånfälle 1993, men har ännu inte kommit ut.
125
Gruppa tovarisjtjej 1961: 139 f.

SOVJETISK RELIGIONSETNOGRAFISK FORSKNING

119

ade inte de inhemska språken.126 Han var också synnerligen kritisk mot
1950-talets anti-schamanistiska propaganda som även präglade sin tids
akademiska produktion. Detta framgår av två (opublicerade) utlåtanden
– ett om en kandidatavhandling och ett om en populärvetenskaplig skrift
om ”schamanism” i Sibirien och dess ”reaktionära väsen” – som Popov
skrev 1956, samtidigt som debatten kring hans egen artikel fördes. (Det
kan nämnas att han å det bestämdaste avråder från att den populärvetenskapliga texten publiceras och att han helt underkänner kandidatavhandlingen.)127
Om Popovs kritiska inställning till kollektiviserings- och minoritetspolitiken i Sibirien och till den antischamanistiska propagandan medförde att han fick svårt att publicera vissa av sina alster får man ändå
säga att han, i jämförelse med många andra sovjetiska etnografer,
klarade sig tämligen lindrigt undan.128
Ännu en omständighet som, enligt Gratjeva, kan ha bidragit till
Popovs svårigheter med att bli publicerad var att han uppfattades, och
uppfattade sig själv, som i första hand ”empiriker” och inte som
teoretiker – detta i en tid (efterkrigstiden) då det med A. E. Alekseenkos
ord gavs ”företräde åt högljudda sociala teorier och kritik av bourgeoisie-koncept”,129 på bekostnad av empiriska studier.130 I nekrologen
över Popov i Sovetskaja etnografija (1961) framhäver man131 hans förtjänster som en noggrann beskrivare med god iakttagelseförmåga. Men
man menar att han var tveksam till att framföra förhastade teorier eller
långtgående slutsatser. Först mot slutet av sitt liv, bland annat genom
artikeln om dolganska ”förreligiösa” föreställningar, menar man att han
ägande sig åt ”lösandet av en rad teoretiska problem med stor betydelse
för etnografin”.132 Att Popov var en utmärkt fältforskare och empiriker
126

Resjetov 1992: 13. Var och hur Popov förde fram dessa åsikter vet jag tyvärr inte.
För refererat och kommentarer av utlåtandena, som återfinns i Popovs arkiv i MAE
(MAE, fond 14, nr 175; nr 179), se Sundström 2007: 193 ff.
128
Se exempelvis nedan i detta kapitel om Gagen-Torns och Vasilievitjs öden, samt i
kapitel 5 om de konsekvenser liknande opposition mot kollektiviseringarna bland
folken i Norr fick för Popovs kollega, B. O. Dolgich.
129
Alekseenko 1992: 15.
130
Gratjeva 1993: 412.
131
Artikeln är undertecknad ”Kamratgruppen” (ry. gruppa tovarisjtjej).
132
Gruppa tovarisjtjej 1961: 137.
127
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tycks ha varit fullständigt oomstritt, även bland hans kritiker.133 Enligt
Alekseenko – som var nära vän och arbetskamrat till Popov på MAE
under de sju sista åren av den senares liv – brukade Popov själv säga när
han kritiserades för sin empirism: ”Jag är, naturligtvis, en krälande
empiriker” (ry. Ja, konetjno, polzutjij empirik). Alekseenko berättar
också att Popov gentemot alla, studenter som seniora forskare, var lika
hård i sin kritik av yviga, i empiri ogrundade, teoretiska slutsatser.134
När det gäller Popovs tidiga texter kan man konstatera att han faller
in i den karaktäristik, som getts ovan (under rubriken Sovjetisk
religionsetnografi), av den tidiga sovjetiska etnografin som mer klassiskt evolutionistiskt än marxistiskt präglad. Han genomgick visserligen
sin vetenskapliga skolning under sovjetisk tid, på 1920-talet, men hans
främsta lärare (Sjternberg och Bogoraz) var förrevolutionära forskare.
Som kommer att framgå nedan är Popov tämligen beroende av den
tylorianska animism-teori som även den sene Engels skrev under på.
Det kan också vara värt att notera att de – i andra, och framförallt
senare, sovjetiska etnografers framställningar – programmatiska referenserna till Marx, Engels och Lenin lyser med sin frånvaro i Popovs
texter. Detta gäller även den publicerade versionen av artikeln 1958. I
ett tidigare utkast till artikeln finns emellertid flera citat ur Engels senare
skrifter.135 Popov anför även Engels och Lenin i sina opublicerade svar
till kritikerna av artikeln.136 Anledningen till att det inte förekommer
några hänvisningar till Marx, Engels eller Lenin i Popovs publicerade
version av artikeln är oklar. Men möjligen strök antingen han själv eller
någon i redaktionen för tidskriften dessa citat för att hans teorier inte
skulle framstå som väsentligen marxistiska.
Samtidigt som Popov både anklagades och hyllades för att vara
”empiriker” snarare än teorietiskt kompetent – något han dessutom själv
133

Det framgår exempelvis av de två kritiska utlåtandena av B. O. Dolgich och S. A.
Tokarev vilka kommer att omtalas nedan.
134
Alekseenko 1992: 15.
135
MAE, fond 14, nr 162: 1 f., 7 f., 8 f. Dessa citat är hämtade ur Engels Ludwig
Feuerbach [...], Anti-Düring samt ur ett personligt brev. Två av dem ger uttryck för
Engels tveksamhet att förklara all religiositet med ekonomiska orsaker, vilket kommer
att framgå nedan.
136
MAE, fond 14, nr 212: 101, 113.
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tycks ha satt viss stolthet i137 – så var det någonting som sporrade
honom att skriva en artikel i vilken han försökte förklara hur religiösa
föreställningar vuxit fram ur förreligiösa samt ge en karaktäristik av
denna övergångsperiod, med en engelsiansk animismteori som främsta
redskap. I detta var han alls inte ensam bland sovjetiska etnografer på
1950-talet. I strävan att ”marxistifiera” etnografin var det många som
tog fasta på Marx tes om att religionen uppstått först i och med framväxten av klassamhället och därmed alltså föregicks av ett stadium då
mänskligheten saknade en religiös världsåskådning. Tanken om det förreligiösa stadiet togs också som regel för given efter detta. Men
eftersom man inte ansåg sig ha tillräckligt med material för att besvara
frågan om hur religionen konkret uppstod i forntiden blev den aldrig
föremål för några vidare diskussioner och heller inte en ideologiskt
laddad fråga.138 En av de artiklar om det förreligiösa stadiet och övergången från detta till ett religiöst som emellertid blev omdiskuterad var
den av Popov.
POPOVS ARTIKEL

I sin artikel Perezjitki drevnich doreligioznych vozzrenij dolganov na
prirodu (’Kvarlevor av dolganernas uråldriga förreligiösa åskådningar
om naturen’) som publicerades i Sovetskaja etnografija 1958, har Popov
i någon mån omarbetat den animistiska teori139 om religiösa föreställningars uppkomst och utveckling han för fram i tidigare arbeten (de
arbeten som kommer att behandlas nedan, i kommande kapitel). Men,
precis som när han skriver om nganasanerna, menar han att hans exempel från dolganerna skulle kunna tas från många andra folk som befinner

137

Detta betyder naturligtvis inte att han, lika lite som någon annan, kan betraktas som
varande ”ren empiriker”. Alla Popovs etnografiska beskrivningar vilar – som jag
försöker visa i kommande kapitel – på teoretiska implikationer, även om han inte alltid
redovisar dem. Vad som åsyftas i eftermälet om honom i Sovetskaja etnografija är
snarast att han inte i någon högre utsträckning sysselsatte sig med explicita teoretiska
problem eller med förnyandet (eller för den delen återupprepandet) av marxistisk
teoribildning – dvs. innan han skrev artikeln om dolganska förreligiösa föreställningar.
138
Thrower 1983: 249 ff.
139
Med ”animistisk teori” menar jag här en teori om så kallad animism, dvs. inte en
teori som är animistisk till sin natur.
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sig på en ”lägre kulturell utvecklingsnivå”.140 Sådana föreställningar
förekommer i alla kulturer, menar han, men har antingen försvunnit hos
vissa eller helt enkelt inte uppmärksammats av forskare.141 Källorna till
studiet av världsåskådningen hos den ”ursprungliga människan” (ry.
pervobytnyj tjelovek) utgörs enligt Popov av kvarlevor eller relikter (ry.
perezjitki) som återfinns hos folk – som till exempel dolganerna – vilka
på intet vis kan betraktas som ”ursprungliga”, men där förhållandevis
många rester av arkaiska föreställningar lever kvar. För att dra slutsatser
om denna världsåskådning och dess utveckling anlitar han en metod
som han kallar ”psykologisk-analytisk” (ry. psichologo-analititjeskij).142
Utgångspunkten för denna metod är att den mänskliga tanken, i alla
tider, är enhetlig och att de olika former den tar sig inte är väsensskilda
utan skiljer sig endast i utvecklingsnivå. Den ”ursprungliga människan”
tänkte således, menar Popov, lika logiskt som ”vi”. Men eftersom hon
inte hade tillgång till samma massa av ”positiv kunskap” som vi har
idag drog hon felaktiga slutsatser om verkligheten.
Vid användandet av den psykologisk-analytiska metoden måste
forskaren, i möjligaste mån, leva sig in i den ursprungliga människans
psykologi med dess bristfälliga kunskaper. I den animistiska teori Popov
framför i sina tidigare skrifter gör han inte någon skillnad mellan (1)
föreställningar om att djur, växter och ting i naturen har mänskliga
egenskaper och förmågor, (2) föreställningar om alla ting i naturen som
levande eller (3) föreställningar om ”andar” och ”rådare” som tar sin
boning i tingen. Alla dessa synsätt kallar han ”animism”. I artikeln från
1958 däremot ser han viktiga skillnader mellan dessa och placerar in
dem som tre olika utvecklingsstadier.
(1) För det första stadiet myntar han begreppet ”assimilatism”.
Assimilatism betyder för Popov att människan tillskriver framför allt
djuren, men även andra företeelser, förmågan att tänka och känna som
en människa. Hon använder, menar han, det enda kriterium för jäm140

Följande är, där inget annat anges, ett referat av Popov 1958: 77–99.
Jfr Popov [1945] 1984: 49; Popov 1958: 98.
142
Inte att förväxla med freudiansk ”psykoanalytisk” metod. I en tidigare version av
artikeln har han dock prövat att ändra formuleringen psichologo-analititjeskij till
psicho-analititjeskij, en ändring som uppenbarligen inte blev bestående. Sjachnovitj,
en av kritikerna av Popovs artikel, återger det dock som psicho-analititjeskij.
141
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förelser som är begripligt för henne på denna utvecklingsnivå, nämligen
sig själv, människan. När människan finner beteenden hos exempelvis
djuren som inte kan förklaras genom jämförelser med sig själv, det vill
säga beteenden som för henne uppfattas som obegripliga, tillskriver hon
dessa djur förmågor som går utöver de mänskliga, såsom allvetande och
förmågan att förutsäga framtiden.143
(2) Nästa stadium i utvecklingen är enligt Popovs schema ”animatismen”.144 Med detta begrepp avser han det att ”tillskriva den döda
naturen levande väsens egenskaper”. Den utgör det andra och inte det
första stadiet i evolutionen eftersom den kräver en mer utvecklad förmåga till abstrakt tänkande än assimilatismen. Animatismen har sin
upprinnelse i assimilatismen menar Popov, även om han medger att han
inte kan förklara exakt hur denna utveckling har gått till. Han försvarar
sig dock med att det förmodligen fanns ett flertal orsaker till detta och
ger samtidigt en kritisk kommentar till icke namngivna kollegor:
För oss framstår det som om de forskare inte alltid har rätt, som ständigt
försöker förklara en företeelse i samhällslivet med endast en, som det framstår för dem, trolig orsak och samtidigt förnekar möjligheten till andra,
143

”Assimilatism” är dock inte, skriver Popov, detsamma som ”antropomorfism”,
eftersom antropomorfismen inbegriper att man tillskriver icke-mänskliga företeelser
inte bara människans mentala utan även hennes fysiska egenskaper. Antropomorfismen kommer in senare i mänsklighetens utveckling under det animistiska
stadiet, menar han.
144
Begreppet ”animatism” kan härledas till den brittiske antropologen R. R. Marett,
som i The Threshold of Religion (1909) konstruerade det för att beteckna det av honom
skisserade förstadium till animismen som präglades av tron på en opersonlig makt i
naturen, en tanke som Marett menade uppkommit genom människans emotionella
upplevelser snarare än genom filosofisk spekulation. Detta gjorde Marett som en replik
till E. B. Tylor – skaparen av teorin om animismen – som betonade just det
rationalistiska inslaget i animismens och religionens uppkomst och utveckling. Popov
behåller emellertid Tylors betoning på att den ”ursprungliga” människan var rationell
och logiskt tänkande. M. I. Sjachnovitj (1958: 72) påpekar att även Popovs lärare
Bogoraz laborerade med begreppet. Enligt Bogoraz hade animatismen fyra
utvecklingsstadier: (a) levandegörande (ry. ozjivotvorenie) av naturen, (b) personifiering (ry. olitsetvorenie) av naturen, (c) förandligande (ry. oduchotvorenie) av
naturen och en början till dualism (i betydelsen att man gör en åtskillnad mellan naturligt och övernaturligt) samt (d) fullständig dualism och en ansats till att särskilja
”andar” som är helt fristående från föremål. Bogoraz animatismbegrepp är alltså vidare
än Popovs och inkluderar såväl den senares ”animatism” som ”animism”.
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emedan de då i och med detta omedvetet förenklar [och] schematiserar
kulturella och samhälleliga utvecklingsprocesser.145

Den enda orsaken (av många möjliga) till animatismens uppkomst
Popov pekar på är att människan kan ha observerat rörelse och förändringar i naturen – om något rör sig eller förändras skulle det alltså, för
den ”ursprungliga människan”, ha inneburit att det var levande.146
Animatismens uppkomst medför inte att assimilatismen försvinner helt
och hållet. Den senare lever kvar och utvecklas parallellt med animatismen. På samma vis lever dessa båda synsätt kvar även i det tredje av
de av Popov skisserade utvecklingsstadierna, ”animismen”. Kvarlevor
av föregående stadier återfinns alltså, anser han, även i senare stadier.
Därför finner han det möjligt att faktiskt studera arkaiska föreställningar
också i världsåskådningar (som t.ex. dolganernas) som kommit längre i
evolutionen.
(3) ”Animismen”, i Popovs senare tappning, präglas av tron på att
allt i naturen har ”andar”, är ”förandligat” (ry. oduchotvoreno). Han
förklarar dess uppkomst med att samma princip som gällde inom
animatismen – att människan tillskrev ”döda” ting liv – överfördes även
till människans psyke, till hennes tankar och minnen. De gestalter eller
bilder (ry. obrazy) som uppkom i människans medvetande tolkades av
den tidiga människan som lika reella som allting annat i den omgivande
världen. En minnesbild av något eller någon uppfattades därför som en
”dubbelgångare” (ry. dvojnik) eller ”kopia” av tinget eller personen
ifråga – en dubbelgångare som trängt in i den person som föreställde sig
den. Hos dolganerna kallades en sådan dubbelgångare för kjuljuk,
’skugga’. Precis som skuggan är dubbelgångaren en ”synlig” om än
okroppslig avbild, liksom en oundgänglig del, av det den är en avbild
av.147 Det som händer tinget eller varelsen uppfattas ske också med
145

Popov 1958: 83.
Hans konkreta exempel är elden. Elden är för dolganerna ett levande väsen som rör
på sig. Om man slänger något i lågorna så försvinner det. Detta betyder för dolganerna,
enligt Popov, att elden, precis som alla andra levande väsen, äter (Popov 1958: 83).
147
Popov sätter ordet synlig inom citationstecken – möjligen gör han det för att
markera att det han kallar dubbelgångaren inte är synlig på samma vis som ett konkret
ting, utan endast som för en inre syn eller som en minnesbild. Eftersom den ursprungliga människan enligt Popov inte hade någon kunskap om de fysiologiska processer
146
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dubbelgångaren, och det som händer med dubbelgångaren uppfattas,
enligt den ”ursprungliga människan” i Popovs beskrivning, ske med
tinget eller varelsen den tillhör. Så långt kommen i utvecklingen har
människan, skriver Popov, en ”ursprunglig dualistisk världsåskådning”.
Men föreställningen om dubbelgångare/skugga – han kallar dessa föreställningar för obrazy-ponjatija, ’gestaltföreställningar’148 – är inte densamma som föreställningen om en ”själ” (ry. dusja), eftersom dubbelgångaren alltid uppfattades som en integrerad del av ett kroppsligt ting,
den uppfattades ”materialistiskt”, som Popov uttrycker det. En ”själ” är,
i hans terminologi, helt frikopplad från ”i naturen reellt existerande
ting” och föreställs som en ”inre rådare” som styr den kropp som
som leder till synintryck så kom hon att likställa även ”gestaltföreställningarna” med
ordinära sinnesintryck.
148
Jag har valt översättningen ’gestaltföreställningar’ bland flera tänkbara, ’bildföreställningar, bildrepresentationer, gestaltrepresentationer’. I en tidigare version av
artikeln har Popov uppenbarligen prövat en annan term för dessa bilder i människans
medvetande: myslimye obrazy, ’tankebilder, tankegestalter’. Detta framgår av de utlåtanden om det preliminära manuset som finns i arkivet i MAE, fond 14, nr 212. Se t.ex.
Dolgich utlåtande (MAE, fond 14, nr 212: 33). S. A. Tokarev är i sitt utlåtande om
Popovs manus kritisk till begreppet och framför allt resonemanget kring det. Han
menar att det visserligen kan vara korrekt att, som Popov påstår, dolganer och andra
jägare har en större exakthet i sitt registrerande av synintryck än t.ex. en skrivbordsforskare. Detta har att göra med den ”vardagliga praktiken”. Men alla normala, sunda
människor, även ”ursprungliga”, gör en åtskillnad mellan synintrycket av ett reellt
existerande föremål och en föreställning om det i medvetandet. Föreställningar är alltid
vagare och mindre tydliga, menar Tokarev. I annat fall är det fråga om illusioner eller
hallucinationer, och det är enligt Tokarev endast religiösa människor som inte gör
någon skillnad mellan föreställningar och reellt existerande föremål. Det är därför
betecknande, skriver han, att Popov hämtar sina exempel på ”tankegestalter” från just
”schamanismen”, som är ett religiöst trossystem (MAE, fond 14, nr 212: 82). Även A.
Nevskij (MAE, fond 14, nr 212: 38) föreslår att termen myslymyj obraz ersätts med
exempelvis obraz-slepok eller obraz-kopia (’gestalt-kopia’). Popov är i sitt svar på
Tokarevs utlåtande tacksam för kommentarerna om bristerna med begreppet (även om
han inte håller med om all den kritik som Tokarev framför). Han skriver också att han i
artikeln ska ändra sitt påstående om att ”vi” uppfattar synintryck av yttre objekt lika
klart som föreställningar om något vi inte har framför oss (MAE, fond 14, nr 212:
104). I den publicerade versionen av artikeln – liksom i den version, utan datering,
som finns kvar i arkivet (MAE, fond 14, nr 162) – har han också ändrat myslimij obraz
till obraz-ponjatie, men han vidhåller att ”den ursprungliga människan, ännu ur stånd
att skilja det tänkta från det reellt existerande, gjorde ett avgörande fel: bilderna som
kom upp i medvetandet betraktade hon som lika mycket ett uttryck för den reella
verkligheten som de objekt som går att uppfatta med sinnena” (Popov 1958: 87).
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fungerar som dess boning. Kroppen är i denna åskådning sekundär i
förhållande till ”själen”. Själsföreställningar är mer komplicerade och
abstraherade än föreställningar om dubbelgångare, menar han, och därför anser han dem vara karaktäristiska för den senare delen av det
animistiska stadiet när det abstrakta tänkandet hunnit utvecklas ytterligare. Överhuvudtaget anser Popov att det är felaktigt att tillskriva den
ursprungliga människan föreställningar om ”själar”. Det har varit vanligt i forskningen att sätta etiketten själ på den ursprungliga människans
föreställningar om skuggan, blodet eller andningen för att dessa betraktas som, och är, intimt sammankopplade med livet och det som upprätthåller livet. Men eftersom dessa företeelser inte uppfattas som något
som går att särskilja från det materiella är det inte fråga om ”själsföreställningar” enligt Popovs förståelse av begreppet. Det rör sig snarare
om materialistiska föreställningar, menar han.
Enligt samma mönster som ”gestaltföreställningarna” uppfattades
företeelser som ”lycka” och dess motsats ”olycka”, i exempelvis jakten
eller andra näringar, under det animatistiska stadiet som reellt existerande ting, om än osynliga. Men de var inte aktiva principer, utan
passiva. Först med uppkomsten av animismen kom lycka och olycka att
förklaras med aktiva medvetna väsens, ”andars” och ”gudars”, handlingar. Popovs poäng är alltså att den ”ursprungliga människan” inte var
religiös, utan religionen uppkommer först under den senare delen av den
animistiska epoken. Det är först då människan skaffar sig föreställningar
om ”det övernaturliga”, vilket av Popov definieras som ”det som inte
går att förklara naturligt, det hemlighetsfulla, mirakulösa”. Tanken på
det övernaturliga hör samman med ”mystiska föreställningar” vilka helt
saknas hos den ”ursprungliga människan”. Först när människan gör en
åtskillnad mellan sig och den omgivande naturen och sätter sig själv och
naturen i motsatsförhållande till varandra blir hon medveten om sin
maktlöshet inför naturens krafter. Denna känsla av maktlöshet inför
omgivningen149 upplevde inte den tidiga människan. Hon var möjligen
de facto mer maktlös inför naturen än ”vi” på grund av sin lägre kunskapsnivå. Men hon inverkade ständigt aktivt på den, bearbetade den
149

Så lyder händelsevis en av Lenins förklaringar till religionens uppkomst. Men
Popov citerar inte den.
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och i alla svårigheter hon mötte i förhållande till omgivningen stod hon
– uppenbarligen, eftersom hon överlevde – som segrare. Detta bör,
menar Popov, snarast ha gett människan en känsla av överlägsenhet i
förhållande till naturen. När hon blev medveten om sin maktlöshet inför
naturen kom hon dock till den, enligt Popov, falska slutsatsen att det
finns en annan värld och att det finns osynliga väsen som hennes liv och
välgång är helt beroende av. I förhållande till dessa väsen bar hon en
känsla av maktlöshet – och det är först då som människan blir religiös.
Det är viktigt, tycker Popov, att poängtera att människans första
världsåskådning inte var religiös eller ”idealistisk”, utan snarast materialistisk. Den ledde till felaktiga slutsatser, men det gör också somliga
vetenskapliga försök att förklara verkligheten, och bara för att man
ibland drar felaktiga slutsatser, grundade på bristande kunskap och felaktiga premisser, betyder detta inte att vetenskapen är en religionsform.
Det är också viktigt, menar han, att kämpa mot ”vidskepelser” i form av
dagens kvarlevor av animatistiska föreställningar. Men de bör inte bekämpas som vore de religiösa. Slutligen understryker han att man måste
tillerkänna den ”ursprungliga människan” ett ideologiskt ”system”, även
om det inte var ett religiöst sådant. Med ”system” avser Popov
”summan av åsikter och antaganden vilka är underkastade vissa generella idéer och vilka bearbetar och utvecklar dessa idéer.” Varje sådant
system kännetecknas av en logisk uppbyggnad och utveckling. Han
menar att om man förnekar förekomsten av ett dylikt system i det ursprungliga samhället så frånkänner man den ”ursprungliga människan”
förmågan till logiskt tänkande överhuvudtaget.
Så långt den publicerade versionen av Popovs artikel.
GENSVARET PÅ POPOVS ARTIKEL

Redan 1953 var Popov färdig med artikeln för publicering i Sovetskaja
etnografija. Men tidskriften tvekade att publicera den och den gick på
remiss till ett flertal forskare från olika discipliner. Till saken hör att
detta ägde rum bara några år efter det att Stalin, i sin Marxismen och
språkvetenskapens frågor (ry. Marksizm i voprosy jazykoznanija) 1950,
kritiserat den tidigare så upphöjda sovjetiske språkforskaren N. Ja.
Marrs teorier, något som fick till följd att en hel generation av språk-
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vetare, som hade arbetat i Marrs tidigare ”partitrogna” anda, förlorade
sin trovärdighet. Stalin hade förklarat Marrs språkteorier (som från
Marrs sida var ett försök att skapa en marxistisk språkvetenskap) som
omarxistiska och han beskyllde honom bland annat för att ha förnekat
förekomsten av religion i det ursprungliga samhället.150 B. Sjarevskaja
(som jag återkommer till nedan) hade också 1953 skrivit en artikel –
med titeln ”Mot anti-marxistiska förvrängningar vid belysandet av
frågor om ursprungligt tänkande och ursprunglig religion” – i
Sovetskaja etnografija där hon underströk vikten av att ta hänsyn till
Stalins kritik av Marr även inom det etnografiska studiet av ”ursprunglig religion”. Vad detta mer precist innebar är dock inte så lätt att säga
utifrån Sjarevskajas artikel. Hon hävdar nämligen där både att ”förekomsten av en förreligiös period, bekräftad av arkeologin, logiskt följer
av studiet av utvecklingsprocessen av samhällsmedvetandet”151 och att
”förneka förekomsten av ursprunglig idealism, religion under det ursprungliga samhällssystemet, är framför allt att motsäga fakta, som getts
av arkeologin och etnografin”.152 Båda slutsatserna kommer hon fram
till utifrån, vad hon menar vara, Lenins resonemang.153
Utlåtandena om och recensionerna av Popovs artikel finns bevarade i
Popovs mapp i arkivet vid Museet för antropologi och etnografi (MAE),
Kunstkamera, i Sankt Petersburg154 och är idag tillgängliga för
forskare.155
150

Se Stalin 1978.
Sjarevskaja 1953: 16.
152
Sjarevskaja 1953: 19. I den artikel av Sjarevskaja (1958) som refereras nedan har
hon dock gjort en syntes av dessa båda, till synes motstridiga, påståenden.
153
År 1956 ägde också den s.k. Lysenko-affären rum, där den av Stalin omhuldade
genetikern T. Lysenko, som hävdat att generna kunde påverkas av miljöfaktorer,
detroniserats av Chrusjtjov.
154
Utlåtandena tillsammans med Popovs genmäle till kritikerna finns i Archiv Muzeja
Antropologii i Etnografii (MAE), fond 14, nr 212. Av de som skrev utlåtanden var
några etnografer (B. O. Dolgich, S. A. Tokarev), några arkeologer (A. D. Gratj, A. P.
Okladnikov), en psykolog (V. L. Drankov) och en filosof (M. M. Sjejnman). Därtill
finns ett par handskrivna utlåtanden, det ena skrivet av arkeologen A. Nevskij och det
andra av en person vars signatur är oläslig. Popovs opublicerade svar till alla sina
recensenter finns också bevarade i arkivmappen. Av detta framgår att även I. I.
Potechin (etnograf och en av redaktörerna för Sovetskaja etnografija) lämnat kommentarer i marginalen på ett manuskript av artikeln, kommentarer som Popov svarar
151
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Alla recensenter välkomnar på ett eller annat vis Popovs artikel.156
Exempelvis Dolgich, som i övrigt är tämligen kritisk till artikeln menar
att den innehåller ”mycket nytt och värdefullt material”. I synnerhet
tycker han att avsnittet om ”tanke-gestalter” (ry. myslimye obrazy)157 är
viktigt och tror att Popov i detta funnit ”en ny källa till formerandet av
föreställningar om en själ, [en källa] som hittills varit okänd för
etnografin”.158 Okladnikov anser att artikeln är en bra utgångspunkt för
en ”fri kreativ diskussion […] mellan forskare som står på marxistisk
grund” kring den aktuella, men alltför eftersatta, frågan om religionens
ursprung och historia. Han är förvisso kritisk till mycket i Popovs artikel
men välkomnar den ändå: ”För om han bara fört fram det odiskutabla,
på. Flera av utlåtandena kommenterar även de andras utlåtanden. Gratj och Drankov
kommenterar t.ex. Dolgichs och Tokarevs kritik av Popov. Det finns också en text vars
författare endast finns angiven med initialerna L. P. Det framgår av texten att författaren ingår i redaktörskollegiet för Sovetskaja etnografija och är därför med all
sannolikhet L. P. Potapov. Det framgår också att denna text är skriven tidigast 1958
eftersom den främst kommenterar Sjarevskajas publicerade motartikel i Sovetskaja
etnografija nr 6 1958. Tokarevs, Gratjs och Drankovs recensioner är daterade till
början av 1954 och Dolgichs föregår dessa eftersom hans recension omtalas i dem. I
arkivmappen finns dessutom ett brev till Popov av den 10 mars 1957 i vilket bl.a. meddelas att han får publicera artikeln. Den handskrivna signaturen är för mig oläslig, men
brevet är uppenbarligen skrivet av en man i redaktörskollegiet för Sovetskaja
etnografija. Sidorna i mappen är vid arkiveringen paginerade från s. 1–116. Dock
saknades s. 15–33 och s. 41–74 när jag fick tillgång till den. Jag har ingen aning om
vad de sidor som saknades innehåller. Många av texterna i mappen refererar till varandra och det refereras endast till ett dokument som inte finns med i mappen. Det är
det exemplar av Popovs artikel som Potechin ska ha gjort strykningar och marginalanmärkningar i. Av Sjejnmans utlåtande saknas också åtminstone en sida i arkivet.
Men arkivets paginering är uppenbarligen gjord efter det att sidan eller sidorna
förkommit.
155
Enligt Gratjeva (1993: 420) var dock Popovs arkiv tidigare, under Sovjettiden,
otillgängligt för forskare. Åtminstone delar av det tycks även ha varit stängt under hela
1990-talet (se Lambert 2002: 92).
156
Så t.ex. Gratj (MAE, fond 14, nr 212: 1), Drankov (MAE, fond 14, nr 212: 5),
Nevskij (MAE, fond 14, nr 212: 38), Tokarev (MAE, fond 14, nr 212: 81) samt den
recensent vars signatur är oläslig (MAE, fond 14, nr 212: 79). Till och med Sjejnman
(MAE, fond 14, nr 212: 85), som av Gratjeva betecknas som ”ortodox” marxistleninistisk filosof och som tämligen kategoriskt avfärdar det mesta i Popovs artikel,
inleder artigt: ”Artikeln innehåller högst intressant etnografiskt material.”
157
I den publicerade versionen ändrat till obrazy-ponjatija, ’gestalt-föreställningar’ (se
not ovan).
158
MAE, fond 14, nr 212: 34.
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vad skulle vi då kunna diskutera?” Vetenskapen kan inte röra sig framåt
om ingen vågar några risker, utan bara upprepar några allmänna
sanningar som alla redan känner till, skriver han vidare.159
Av recensenterna är det endast tre som starkt kritiserar Popovs
artikel: Dolgich, Tokarev och Sjejnman. Dolgich menar att artikeln bör
publiceras, men att det krävs ett stort redaktionellt arbete innan så sker. I
synnerhet är det nödvändigt, menar Dolgich, att ”avlägsna” (ry.
ustranit’) idén om ”ideologins självgenerering” (ry. samorazvitie ideologii) som han menar att Popov för fram. Felet Popov gör är enligt
Dolgich att han inte har anknutit animismens utveckling till samhällets
socio-ekonomiska utveckling. Han menar vidare att man måste göra en
skillnad mellan å ena sidan det religiösa tänkandet och å den andra sidan
den ”ursprungliga praktiska materialismen” (ry. pervobytnyj praktitjeskyj materializm), utan vilken människan inte kan existera. Därvid
måste man påvisa hur denna ursprungliga materialism gradvis, i och
med produktivkrafternas och produktionsförhållandenas utveckling, alltmer kom att kringgärdas av ”förvridna uppfattningar om naturen”. De
förvridna uppfattningarna om naturen utgör rudimenten till religionen,
vare sig man kallar dessa ”animatism” eller ”animism”, menar Dolgich.
På grund av att frågan om den förreligiösa perioden och religionens
utveckling är så omfattande och skulle kräva en specialstudie, tycker
Dolgich det vore bättre om Popov skrev om artikeln och endast presenterade sina iakttagelser om dolganerna och de slutsatser han kan dra av
dessa.160
Som svar till Dolgich, som han generellt tycker har läst slarvigt och
medvetet feltolkar artikeln, skriver Popov:
Mitt arbete är just ett försök till specialstudie om den förreligiösa perioden.
Uppenbarligen uppfattas det inte som en sådan av B. O. Dolgich bara för att
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MAE, fond 14, nr 212: 39.
MAE, fond 14, nr 212: 34–36. Även Nevskij (MAE, fond 14, nr 212: 37) föreslår
att Popov byter ut termen animatism mot t.ex. det ryska ozjivotvorenie mira (’levandegörande av världen’). Han påpekar också, liksom Dolgich om än i mer understödjande
ordalag, att det vore förtjänstfullt om Popov kunde påvisa den sociala grunden för
animismen i differentieringen av det tidigare enhetliga ursprungliga samhället.
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jag inte antar hans förvirrade, felaktiga teorier, [och] eftersom jag inte vill
följa hans falska väg.161

Liksom Dolgich menar Tokarev att Popov för fram tanken på att
föreställningarna har en ”immanent” utveckling, som om de utvecklades
av sig själva. Detta är, enligt Tokarev, en i allt väsentligt ”idealistisk”
tolkning eftersom den bortser från ”samhällslivet”. Tokarev tycker
också, i likhet med Dolgich, att Popov inte har gjort klart varför ”animatistiska” föreställningar är för- eller icke-religiösa medan ”animistiska”
är religiösa. Upplevelsen av beroende av de föremål som tillskrivits liv
är som Popov beskriver det lika stor som upplevelsen av beroendet av
”andar”. Trots att han anser att mycket är intressant i artikeln tycker
Tokarev att mycket är ogenomtänkt. Han föreslår därför att man
anordnar en debatt inom kollegiet på Etnografiska institutet för att
hjälpa Popov att tänka igenom sina grundtankar. Därefter måste artikeln
publiceras, menar han.162
Sjejnman är den av recensenterna som är mest ensidigt negativ till
Popovs artikel. Han medger visserligen att det finns mycket intressant
”konkret material” i den, men ”slutsatserna och tolkningarna är mer än
diskutabla.”163 Han avfärdar också, korthugget, vissa delar av Popovs
arbete:
Jag kan inte hålla med om det som kamrat Popov tolkar som idealistiskt
och det som inte är det. Författaren framställer den ursprungliga människan
som en naturens härskare och inte som maktlös inför naturkrafterna. Detta
är knappast i överstämmelse med fakta.164
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MAE, fond 14, nr 212: 108. Att Dolgich och Popov, som båda hade utfört
fältstudier på Tajmyrhalvön under 1920- och 1930-talet och var sin tids främsta (och
enda akademiska) experter på nganasansk kultur och religion, inte var helt överens
framgår även av ett sakkunnigutlåtande som Popov skrev (i juli 1956) om en av
Dolgichs artiklar om nganasanska och entsiska offer (se nedan i kapitel 5). Popov
anklagar Dolgich för en rad sakfel, att inte behärska det nganasanska språket
tillräckligt bra, att komma med förenklade tolkningar och felaktigt utmåla ”schamanerna” som medvetna bedragare (MAE, fond 14, nr 181).
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MAE, fond 14, nr 212: 81–83.
163
Tyvärr saknas en del av Sjejnmans utlåtande i arkivet. Det rör sig dock förmodligen
inte om någon stor del.
164
MAE, fond 14, nr 212: 85–86.
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På denna typ av kritik från
Sjejnman svarar Popov senare:
”Eftersom jag inte ämnar blint
följa kamrat Sjejnmans preferenser är jag fullständigt ointresserad av om han är enig med
mig eller inte. Jag är intresserad
av varför han inte är enig med
mig.”165
Vidare menar Sjejnman att
Popov frånsäger sig en objektiv
forskningsmetod när denne använder sig av den ”psykoanalytiska” (i den publicerade versionen ”psykologisk-analytiska”) meBild 3. A. A. Popov. © Museet för
toden. Genom denna metod till- antropologi och etnografi (MAE),
skriver Popov den ursprungliga Kunstkamera, S:t Petersburg.
människan sin egen psykologi.
Att Popov tycker att det kan finnas skäl att ibland införa nya termer eller
fylla äldre termer med nya innebörder kommenterar Sjejnman: ”Följaktligen görs inte detta på grundval av objektiva data, utan godtyckligt.”166
Av alla utlåtanden i arkivmappen är den övervägande delen mycket
positiva till Popovs artikel och de sakkunniga menar att den tillför något
nytt och viktigt. Större delen av dessa recensenters texter ägnas dessutom åt att vända sig emot den kritik som Dolgich och Tokarev framfört. Detta görs främst med två typer av argument: dels att kritikerna
argumenterar i strid med marxismen; dels att Popov, oavsett om han har
fel eller rätt, har rätt att skriva och publicera vad han vill.
När det gäller den första punkten, att kritiken motsäger marxismen,
skriver Gratj att Dolgichs formulering om att idealism och religion uppkom i och med att de alltmer utvecklade produktivkrafterna och produktionsförhållandena kom att fördunkla den ursprungliga mater165
166

MAE, fond 14, nr 212: 87.
MAE, fond 14, nr 212: 85–86.
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ialismen står i strid med marxism-leninismen. Gratj citerar Engels som
skrev att: ”Religionen uppkom i den mest avlägsna urtiden ur människans allra dunklaste föreställningar om sin egen [natur] och den yttre
naturen.” Därför, menar Gratj, måste man förklara den ursprungliga
idealismens uppkomst och utveckling, inte med produktivkrafter och
produktionsförhållanden, utan med den låga nivån av samhällsutveckling, vilken i sin tur hänger samman med människans beroende av de
hotfulla naturkrafterna.167 Även Popov, i sitt svar på Dolgichs kritik, tar
fasta på just detta och menar att Dolgich motsäger marxismen. Menar
verkligen Dolgich att människans medvetande blir alltmer intrasslat i
förvridna uppfattningar om naturen ju mer produktivkrafter och produktionsförhållanden utvecklas, frågar Popov.168 Som replik till såväl
Dolgichs som Tokarevs och Potechins (vars anmärkningar på Popovs
artikel inte fanns bevarade i arkivet) kritik av att han inte i tillräcklig
grad tar hänsyn till samhällets utvecklingsnivå och ekonomiska faktorer
vid tolkningen av religionens uppkomst, citerar Popov Engels:
Dessa olika falska föreställningar om naturen, om människans eget
väsen, om andar, magiska krafter etc., har till största delen endast ett
negativt ekonomiskt element som sin bas; den förhistoriska periodens
låga ekonomiska utveckling är kompletterad och även delvis betingad
och till och med orsakad av de falska föreställningarna om naturen. Och
även om ekonomisk nödvändighet var den främsta drivkraften för den
progressiva kunskapen om naturen, skulle det verkligen vara pedantiskt
att försöka finna ekonomiska orsaker till allt detta ursprungliga
nonsens.169

Popov menar att hans kritiker ägnar sig åt ett dylikt pedanteri och att det
är ”vulgärmaterialism” att ensidigt förklara alla företeelser i den ursprungliga ideologin med ekonomiska faktorer.170
Okladnikov, som menar att de fel som Popov förvisso gör är
tämligen små, tar också denne i försvar genom att hänvisa till marxistleninistisk teori. Han hävdar att Popov i sin redogörelse för hur idéer
167

MAE, fond 14, nr 212: 1–2.
MAE, fond 14, nr 212: 106. Själv uppfattar jag det som att det är precis så Dolgich
menar.
169
MAE, fond 14, nr 212: 101.
170
MAE, fond 14, nr 212: 102, 113.
168
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som uppkommer i människans medvetande tillskrivs ett eget och självständigt liv helt illustrerar Lenins ”geniala upptäckt” av hur den ursprungliga idealismen, det vill säga den ursprungliga religionen, uppkom.
Att kunna förklara och belägga förreligiösa föreställningar och uppkomsten av religiösa är mycket viktigt, anser han. För i annat fall måste
man anta att religionen inte uppkommit och alltså funnits i all evighet.171
När det gäller den andra punkten, att Popov bör få skriva och
publicera vad han vill, är det intressant att notera att debattörerna lika
mycket, om inte mer, koncentrerar sig på att argumentera för Popovs
rätt att tycka och trycka vad han vill som på att han har rätt i sak. Detta
gäller även Popovs egna repliker till kritikerna. I sitt svar till Sjejnman
menar han att dennes attityd präglas av ”trångsynthet” och ”dogmatism”, en attityd som får till konsekvens att vetenskapen står och stampar
på fläcken. Popov skriver att varje vetenskap är beroende av ett kritiskt
förhållningssätt till föregångarnas ståndpunkter och slutsatser och att
man ständigt tänker igenom etablerade vetenskapliga sanningar. Han
uttrycker också en oro för att inte få bli publicerad: ”Det jag inte har rätt
i kommer en framtida vänskaplig, vetenskaplig [och] objektiv kritik av
mitt arbete att visa, om jag lyckas få se det publicerat, vill säga.”172
Även Tokarev, som är tämligen kritisk till Popovs teorier skriver med
hänvisning till Dolgichs recension:
Jag kan inte hålla med den förra recensentens [B. O. Dolgichs] råd att
redaktionen skulle ”avlägsna” ur artikeln ”idén om ideologins självgenerering” o.dyl. Hur kan en redaktion ”avlägsna” en författares tankar?
Vems är dessa tankar och vems är själva artikeln? Tankar ”avlägsnar” man
inte, utan man strider sinsemellan. I diskussionsprocessen om artikeln
kommer författaren själv att veta vad som är sant och vad som inte är sant i
hans tankar.173

171

MAE, fond 14, nr 212: 39–40. Och problemet med detta, från ett marxistleninistiskt perspektiv, vore att möjligheten då skulle öppnas för att religionen skulle
kunna fortsätta existera i all evighet. Det är ett problem som Okladnikov inte explicit
formulerar, men det ligger implicit i hans resonemang.
172
MAE, fond 14, nr 212: 88–90.
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MAE, fond 14, nr 212: 83.
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Okladnikov håller helt med Tokarev i dennes stöd för Popovs rättigheter
och kan inte hålla med den som menar att artikeln inte bör publiceras.
Möjligen med anspelning på Dolgichs förslag (eller eventuellt på förslag
från Sjejnman som inte bevarats i arkivet) skriver han också: ”Jag [...]
kan inte dölja min förvåning och bestörtning över önskemålet om att
med kirurgiska tvångsåtgärder, en sorts andlig sterilisering, förändra A.
A. Popovs tankar.”174
I ett brev till Popov från någon i redaktionskommittén berättas att man
hållit en diskussion i Moskva angående hans artikel. Brevskrivaren
meddelar att Popov ska få protokollet för att eventuellt ta till sig några
synpunkter. Om Popov inte vill ändra något efter dessa kommentarer är
saken utagerad och artikeln kan hur som helst publiceras. Redaktören
föreslår också att man kan hålla en diskussion även i Leningrad och
skriver att det finns två andra artiklar som behöver diskuteras – en av N.
I. Gagen-Torn och en av G. N. Vasilievitj.175 Omnämnandet av just
dessa två andra etnografer (tillika lingvister) är intressant. De båda var
nämligen utsatta för repression under Stalin-tiden. Gagen-Torn (1900–
1986) blev arresterad i oktober 1936 och dömdes till 5 års arbetsläger
(vid Kolyma-floden i nordöstra Sibirien). När hon frisläpptes 1942
tvangs hon dessutom vara kvar i exil i Sibirien fram till 1946. Efter att
ha återvänt till Leningrad blev hon inom kort, i december 1947, återigen
dömd till 5 års arbetsläger med påföljande (evig) förvisning till Jenisej.
1954 upphävdes dock domen och Gagen-Torn fick så småningom fullständig upprättelse. Vid båda domarna dömdes hon för att ha ”utfört
aktiva kontrarevolutionära handlingar riktade mot partiets inflytande
över etnografin med målet att avskilja etnografin från studiet av det nya
socialistiska livet hos folken i SSSR”. Hon anklagades också för att vara
”kontrarevolutionärt sinnad” och för att ha fört en aktiv kamp mot bolsjevikpartiet genom att uppmana till terroristaktioner mot dess ledare, ”i
synnerhet mot Stalin”. Hon skulle vidare ha fört ”antisovjetiska samtal”
bland sina kollegor och provokativt ha talat om förfallet i den materiella
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MAE, fond 14, nr 212: 84.
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standarden för forskare i Sovjetunionen.176 Vasilievitj blev arresterad i
april 1952 och dömd till 10 års arbetsläger (samt fråntagen sina medaljer
”för försvar av Leningrad [under blockaden]” och ”för hjältemodigt
arbete under det Stora Fosterländska Kriget 1941–1945”). Domen upphävdes dock i den allmänna amnestin efter Stalins död och hon frigavs i
juli 1955. Enligt domslutet hade Vasilievitj gjort sig skyldig till att
under perioderna 1930–1939 och 1946–1951 ha gett utlopp för ”förvrängningar av politisk karaktär” i sin vetenskapliga och skönlitterära
produktion och för att ha fört fram ”reaktionära teorier om språket [och]
i grov naturalistisk form vulgariserat ordböcker”. Därtill ska hon, enligt
domen, i brev till medlemmar i Högsta Sovjet ha baktalat partiets och
Sovjetmaktens nationalitetspolitik.177 Den här typen av anklagelseformuleringar var gängse under Stalin-terrorn. Det behöver knappast
tilläggas att anklagelserna var absurda och straffen, om möjligt, än mer
så.
Om man bara läser den i arkivet bevarade debatten, som visserligen
går i hårda tongångar ibland, inte minst från Popov själv, och som hela
tiden förs inom (åtminstone förment) marxistiska referensramar, så finns
det inte mycket anmärkningsvärt i den. Olika forskare har olika uppfattning. Det mest anmärkningsvärda med hela den förda debatten är att
inget av de försvar som skrevs för Popov – både för vad han tyckte i sak
och vad han hade rätt till att tycka – publicerades.
Popovs artikel publicerades så småningom i nr 2, 1958 av Sovetskaja
etnografija. Redan i nr 5 och 6 samma år publiceras två reaktioner, en
från M. I. Sjachnovitj (namnkunnig professor i ”ateismens historia och
teori” i Leningrad) och en från ovan nämnda Sjarevskaja. Enligt dessa
176

Resjetov 1994b: 361. Se även Gagen-Torn 2002.
Resjetov 1994b: 357; Ermolova 2003: 29 f. Vasilievitj hade, bland mycket annat,
upptecknat och översatt evenkisk folklor, författat ABC-böcker, en evenkisk
grammatik och ett rysk-evenkiskt lexikon (med ca 20 000 uppslagsord). Därtill hade
hon lett arbetet med översättningar och utgivningar av mängder av skönlitteratur och
”politisk upplysningslitteratur” från ryska till evenkiska liksom skrivit egna artiklar om
evenkisk religion. Mellan 1937–1939 innehade hon ett vikariat på Institutet för språk
och tanke i namn av N. Ja. Marr, vid sovjetiska vetenskapsakademin i Leningrad.
Senare var hon, precis som Gagen-Torn, knuten till samma institutioner som Popov,
Etnografiska institutet (i vilket MAE ingick) samt Institutet för folken i Norr i
Leningrad (se Ermolova 2003: 24 f.).

177

SOVJETISK RELIGIONSETNOGRAFISK FORSKNING

137

misslyckas Popov fullständigt med att harmonisera sin animistiska teori
med marxist-leninismen.
Såväl Sjachnovitj som Sjarevskaja kritiserar honom, i tämligen
fördömande ordalag, för att inte applicera marxistisk teori och metod
samt för att motsäga såväl Engels som Lenins bestämningar av vad
religion är för något. Sjachnovitj skriver att Popov istället förespråkar en
”subjektiv ’psykoanalytisk [sic!] metod’” och lånar den animatistiska
hypotesen från ”bourgeoisie-antropologin” och Bogoraz – en hypotes
som Sjachnovitj menar redan tidigare kritiserats i marxistisk litteratur
(bl.a. av Ju. P. Frantsev).178 Sjarevskaja skriver att Popovs resonemang
förhindrar kampen mot ”fideism”,179 bland annat för att den, enligt
henne, talar emot Engels – och därmed en ”vetenskaplig” – förståelse av
religionen och dess utveckling. Popov har inte tänkt igenom och fullt ut
förstått Engels religionsbegrepp, menar hon.180 Sjachnovitj å sin sida
tycker emellertid att det är lovvärt att lyfta fram materialistiska tankegångar hos människan i förklassamhället. Tecken på sådana tankar hos
”ursprungliga” folk har, menar hon, ”förtigits av bourgeoisie-historiker”. Därför blir han desto mer besviken när han upptäcker att Popov
istället för att ge exempel på faktiska, empiriska kunskaper hos den
ursprungliga människan, ger exempel på falska föreställningar som han
klassificerar som icke-religiösa trots att de inte är något annat än just
religiösa. Bland annat påpekar han att Popov, när denne exemplifierar
för- eller icke-religiösa föreställningar hos dolganerna använder sig av
just termer som ”ande” och ”gudom”. Han invänder också mot Popovs
påstående att den ”ursprungliga människan” begick ett stort misstag
genom att anta att gestalter och bilder – det som Popov kallar ”gestaltföreställningar” – som uppkom i hennes medvetande var uttryck för en
reell verklighet. Detta var inget misstag. Enligt marxistisk filosofi är
178

Sjachnovitj 1958: 71 f., 76. Frantsev hade (1940) fört fram kritik mot att likställa
såväl ”animism” som ”fetischism”, ”magi” och ”totemism”, såsom man mötte dessa
företeelser i samtida kulturer, med den ursprungliga människans religion, eftersom det
kunde antas att samtidens kulturer hade en lång historisk utveckling bakom sig. I
”fetischismen” såg han dock en möjlig parallell till människans allra första religion –
en tanke som han senare skulle utveckla och som, enligt Thrower (1983: 245 ff.), blev
normgivande för sovjetisk forskning under lång tid framöver.
179
F.ö. ett av Lenins favoritord i sin argumentation mot religionen.
180
Sjarevskaja 1958: 65 f., 68, 75.
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sådana gestalter uttryck för en reell verklighet. Men uttrycket kan antingen vara förvrängt, i form av tron på något ”övernaturligt”, eller det
kan vara sant, det vill säga ”vetenskapligt”.181 En annan av Sjachnovitjs
bärande synpunkter är att Popov sätter likhetstecken mellan ”animism”
och ”religion” och därmed förbiser så viktiga religiösa stadier som
”fetischism” och ”totemism”. Han menar bland annat att Frantsev redan
på 1940-talet etablerade inom den sovjetiska historieskrivningen att
”fetischismen” var att betrakta som ett religiöst stadium som föregick
”animismen”.182
Sjarevskaja menar att Popov helt ”spiritualiserar” det ”övernaturliga”
när han hävdar att dolganerna, eftersom de inte skilde ut det ”övernaturliga” från det ”naturliga”, saknade egentliga föreställningar om det
förra. För Popov utgör alla föreställningar som är på något vis kopplade
till det materiella materialistiska och icke-religiösa, medan religiösa
föreställningar för honom är helt immateriella. Däri består hans främsta
misstag, menar hon. I religiösa föreställningar har nämligen det övernaturliga nästan alltid någon anknytning till det materiella. Som
exempel nämner hon alla typer av magi och att ”ursprungliga” människor placerade ”själen” i blodet, andningen, skuggan eller kroppsliga
organ.183 Det finns inga som helst belägg, från vare sig arkeologi eller
etnografi, för att den ”ursprungliga människan” skulle ha haft föreställningar om något helt immateriellt, okroppsligt. Detta betyder dock
inte att hon var materialist, menar Sjarevskaja. Materialism enligt Marx
och Engels definition var ”förståelsen av naturen så som den är, utan
tillägg av något hinsides”. I ”ursprungliga” föreställningar om naturen
fanns en mängd sådana tillägg även om de alltid var kopplade till det
materiella. Sjarevskaja konkluderar att den ”ursprungliga människan”
var varken materialist eller idealist. Att, som Popov gör, utmåla deras
världsåskådning som någon sorts ”system” är helt felaktigt. Allt etnografiskt material talar emot hans tes om att det fanns ”struktur och
logik” i deras världsåskådning. De ”kvarlevor” från en förreligiös epok
som Popov talar om är alls inte ”kvarlevor” utan frön ur vilka material181
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183
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ismen och den positiva kunskapen växer. Dessa frön härrör från en
period då det varken fanns religion eller vetenskap, men fröet till båda.
Någon förreligiös era har i den meningen överhuvudtaget inte existerat.
Det har funnits sedan urminnes tider en ”spontan materialism” som var
byggd på den praktiska erfarenheten. Men på grund av bristande
kunskap fyllde den ursprungliga människan i sina kunskapsluckor med
övernaturliga föreställningar. Den ursprungliga människans världsåskådning var en blandning av reell kunskap och föreställningar om det
övernaturliga. Den ursprungliga trollkarlen är på så vis, menar hon, förfader åt såväl prästen som vetenskapsmannen.184
Sjachnovitjs och Sjarevskajas bemötanden fick, på 1950-talet, bli de
enda offentliga responserna på Popovs artikel. Gratjeva menar att Popov
förberedde ett svar till dessa att publicera i Sovetskaja etnografija. Men
han hann inte få detta färdigt före sin död 1960.185 Möjligen är den text
av signaturen L. P. i arkivmappen ett utkast till en svarsartikel riktad
mot Sjarevskajas kritik. L. P. är skarp mot Sjarevskaja som han menar
har ett ”mästrande” och ”docerande” tonfall och som på grund av många
sakfel ”inte kan göra anspråk på att vara ortodox”.186
DEBATTENS EFTERSPEL

De frågor kring religionens väsen och ursprung som diskuteras av
Popov och hans belackare är i många stycken intressanta i sig. Mitt syfte
här är dock inte att fortsätta diskutera vem som hade de intressantaste
poängerna, Popov eller hans kritiker. Syftet här är istället att spegla
1950-talets debattklimat när det gäller forskning om religion och
framför allt ”ursprunglig” religion, samt att i någon mån introducera de
tankegångar som återkommer i kapitel 4 och 5.
Gratjeva menar att Popovs artikel på sin tid var ett ”genombrott
gentemot dogmatismen” och visade prov på en levande tanke och ett
steg ifrån stela åsiktspositioner.187 Jag skulle vilja tillägga att även
kritiken som Popov möttes av visar på att det fanns en spänst i debatten,
184

Sjarevskaja 1958: 70 ff.
Gratjeva 1993: 420. Något utkast till svarsartikel fann jag inte i Popovs arkiv i
MAE.
186
MAE, fond 14, nr 212: 75–78.
187
Gratjeva 1993: 420.
185
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en spänst som inte helt stämmer överens med exempelvis Gratjevas bild
av perioden som dogmatiskt låst. 1950-talet var en tämligen paradoxal
period i Sovjetunionens historia. När det gällde religionspolitiken kom
det påbud från partiet om förnyade ansträngningar i den antireligiösa
propagandan, samtidigt som man officiellt erkände ”brister” och ”felsteg” i den tidigare religionspolitiken och propagandan. På samma vis
ökade kravet på ”marxistifiering” av de akademiska disciplinerna, samtidigt som åren efter Stalins död (1953) präglades av det ”töväder” (ry.
ottepel’) som medgav större yttrandefrihet för intellektuella och konstnärer. Avstaliniseringen ledde av allt att döma till en stor osäkerhet om
vilka åsikter och teorier som var tillåtna att torgföra. Med Stalins
detroniseringar av tidigare politiskt korrekta vetenskapliga idéer och
dess bärare i färskt minne, stod man inför nya uppgörelser med gamla
företrädare för den renläriga marxism-leninismen. Skulle vi göra den
marxist-leninistiska religionsteorin till vår skulle vi måhända våga pröva
hypotesen att de krafter som styrde sovjetmedborgarnas liv under 1950talet visade sig alltmer blinda och nyckfulla – och samtidigt oförminskat
starka – något som gav upphov till en fruktan som i sin tur skapade dogmatism och övertro på kommunistpartiets allmakt. Diskussionen som
Popov öppnade, hur vital den än må ha varit, fick ingen fortsättning
inom den sovjetiska forskningen förrän långt senare. De två kritiska
artiklarna fick, menar Gratjeva, ett stort genomslag och åtminstone i
Leningrad tystades debatten för lång tid framöver. Diskussionerna
fördes tillbaka till den officiella linjen och dogmerna. Forskare sysslade
därefter företrädesvis med mindre känsliga ämnen, övergick till att
presentera sitt material utan att underkasta det analys eller försöka
komma med nydanande infallsvinklar. Det enda problem som etnografin
på allvar diskuterade var frågan om etnogenes.188
Av ”kamratgruppen” fick dock Popovs artikel ett uppskattande
omdöme i den i Sovetskaja etnografija publicerade minnesartikeln över
honom 1961 – ett omdöme i vilket man uttalat menade att han arbetade
framgångsrikt med marxist-leninistisk metodologi.
Hans analys av förreligiösa och religiösa föreställningar ger forskaren av
det ursprungliga samhället i handen en nyckel till lösningen av många, inte
188

Gratjeva 1993: 420.
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fullt ut klarlagda tidiga moment i de arkaiska människornas världsåskådningar.189

Men det var först vid mitten av 1970-talet som vissa av de frågor Popov
dryftade kom att lyftas upp i den sovjetiska etnografin igen. Gratjeva
skriver (1993) att mycket i Popovs artikel ständigt är aktuellt även om
vissa saker är tidsbundna och mest speglar sin tids vetenskap. Det hon
nämner som viktiga bidrag till efterkommande forskning är att Popov
visade på en väg att studera arkaiska världsåskådningar i ett samtida
material samt att han ifrågasatte och ersatte användningen av termen
själ (ry. dusja) i anslutning till dessa arkaiska världsåskådningar.190 Det
hon nämner är just de teman som blev viktiga i hennes egen forskning
under 1970- och 1980-talen. I en minnesartikel över Popov, skriven av
Gratjeva 1974, vill hon framhäva hans betydelse för just den marxistiska
teoribildningen. Hon menar då (liksom senare) att det är viktigt att ge ut
hans opublicerade verk:
Detta är nödvändigt för att bibehålla hans värdefulla fynd inom den
teoretiska etnografins område och därigenom understryka prioriteten av den
sovjetiska vetenskap som studerar världsåskådningens utvecklingshistoria
från en marxistisk position.191

Samtidigt är det intressant att notera att Gratjeva på 1990-talet tycks
stämma in i Sjarevskajas kritik av Popovs sätt att försöka skissera en
förreligiös epok. Hon menar att den sovjetiska ”officiella statliga
marxismen” ständigt förföljde religionen som en negativ företeelse i
samhället. Därtill betraktade man den som en historisk företeelse som en
gång uppstått och som med nödvändighet en gång skulle försvinna i och
med övergången till kommunismen. Man kom därför i forskningen att
söka efter det ursprungliga ”fritänkandet och ateismen” som måste ha
funnits. Detta är dock, menar Gratjeva, en konstgjord uppdelning av
föreställningar om världen och människans plats i den. Precis som
Sjarevskaja menar hon att det, som hon skriver, ”efterhängsna ’över189

Gruppa tovarisjtjej 1961: 137.
Gratjeva 1993: 418; Gratjeva 1974: 55 f. Se även Gratjeva 1975 där hon, mycket
utifrån Popovs resonemang, diskuterar termen själ i förhållande till nganasanska
föreställningar.
191
Gratjeva 1974: 55.
190
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naturliga’” (ry. upornoe ”sverch’estestvennoe”) uppstod redan under
den första tiden av människans existens. Dåtidens fältforskande etnografer var tvungna att söka urskilja föreställningar som var ”naturliga”
utan något tillägg av föreställningar om det ”övernaturliga” å enda
sidan, och föreställningar om det ”övernaturliga” å den andra, eller
mellan rationella och irrationella föreställningar. När man gjorde detta
bedömde man också föreställningarna om det ”övernaturliga” eller
”irrationella” utifrån sin världsåskådning, från sin tids vetenskapliga
synsätt. Det fanns inga försök att förklara det till synes irrationella, att
se rationaliteten i föreställningarna om det ”irrationella” och det ”övernaturliga”.192
Debatten kring Popovs artikel visar prov på många av de problem som
sovjetiska etnografer hade och som, framför allt efter 1990, beskrivits
av dem som själva var verksamma. Där återspeglas dogmatismen,
svårigheterna med att publicera något som eventuellt kunde tala emot
den officiella ideologin, uppmaningar att hålla sig till empiri och inte
pröva nya teoretiska och metodiska modeller, samtidigt som man förväntades tillämpa och bekräfta de för tiden politiskt korrekta teorierna.
Även de hårda fördömandena av kollegor och tsitatnitjestvo återfinns i
diskussionen. Men referatet ovan visar också att det försiggick en
levande debatt, om än bakom lyckta dörrar och med ett ständigt, oberäkneligt hot hängande över deltagarna. Vid slutet av 1970-talet fördes en
liknande debatt – den kring Tokarevs artikel. Den debatten kunde dock
Sovetskaja etnografijas läsare följa från början till slut, eftersom den
publicerades i sin helhet.
Det är knappast så att de villkor som gällde för de sovjetiska forskarna var helt unika för sovjetsamhället. Även i västeuropeisk och
amerikansk forskning höjs emellanåt kritiska röster mot att vetenskapen
styrs av political correctness och name dropping, delvis motsvarigheter
till den ryska debattens dogmatizm och tsitatnitjestvo. Fördelningen av
forskningsmedel och tjänster styrs även i Väst, i viss utsträckning, av
ideologiska trender och vad som är politiskt aktuella samhällsfrågor.
Skillnaden består snarast i, i hur hög grad forskningen styrs av veder192

Gratjeva 1993: 416 f.
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tagna axiom och auktoriteter, liksom hur många olika teoretiska perspektiv som ges utrymme inom akademin. Den repression i form av
avsked, arresteringar eller avrättningar som under perioder kunde
drabba sovjetiska forskare är förstås ett utmärkande drag för det sovjetiska samhället. Men det ”totalitära samhället” är inte fullständigt
totalitärt och den ”fria världen” ger inte samma frihet åt allt och alla.
En så omfattande kanon som Marx, Engels, Lenins och Stalins
samlade verk utgör inte en fullständigt harmonierande enhet. Den kan
därför användas till att komma fram till varierande slutsatser. Inte minst
gäller detta utläggningarna om religionens uppkomst. Som framgått av
debatten ovan kan man hos marxism-leninismens grundare exempelvis
finna stöd för såväl en klassisk tyloriansk animism-teori som en förklaring utifrån socio-ekonomiska faktorer. Även olika argument för eller
emot forskningens eventuella frihet står att finna. Det skulle förmodligen aldrig ha fallit någon av Popovs försvarare in – och skulle, i
synnerhet med tanke på ärendet i fråga, varit alltför ironiskt – att, i
avstaliniseringens tidevarv, hämta stöd för sina argument i ett citat från
Stalin. Men strax innan debatten ägde rum, 1953, var Stalin fortfarande
en oundgänglig del av sovjetisk kanon. Sjarevskaja skriver då: ”Den
sovjetiska vetenskapen vägleds av Stalins tes: ’Det är allmänt erkänt att
ingen vetenskap kan utvecklas eller göra framsteg utan åsiktsstrider,
utan frihet till kritik.’”193
I följande kapitel återkommer såväl Popov och Dolgich som
Gratjeva, då i egenskap av specialister på de samojediska folkens, i
synnerhet nganasanernas, världsåskådningar. Därför kan det vara på sin
plats att kommentera Gratjevas intresse av att 1993, efter Sovjetunionens fall, lyfta fram Popov som något av en dissident och martyr.
Eftersom hon ständigt under sin karriär uttryckligen arbetade i hans
efterföljd och utifrån hans material och teorier (i artikeln från 1958), var
det av allt att döma viktigt för henne att, i den allmänna uppgörelsen
med, och kritiken av, forskningens villkor under sovjettiden, peka på att
hon följde en som avvek. Men i den mån han var utsatt för repression
var han det inte mer än flertalet andra och mindre än många andra. Med
tanke på att han faktiskt opponerade sig mot kollektiviseringarna och
193
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den anti-schamanistiska propagandan – liksom att han var prästson – får
man lov att säga att repressionen mot honom var jämförelsevis mild.
Själv kunde han också slå Engels-citat i huvudet på sina kritiker och
anklaga dem för ”vulgärmaterialism”.

KAPITEL 4

Forskningen om nentsiska, entsiska
och selkupiska väsen

Introduktion
I en kritisk respons på en artikel av L. V. Kostikov i tidskiften Etnografija (1930) invänder lingvisten och etnografen G. N. Prokofjev1 mot
författarens terminologi i anslutning till den nentsiska seden att ”viga”

1

Georgij Nikolaevitj Prokofjev (1897–1942) arbetade bland och studerade de olika
samojediska folken (nentser, entser, nganasaner och selkuper) liksom även keterna.
Under sin livstid hann han med att publicera några arbeten, men huvudparten av det
stora material han samlade in finns i arkivet vid Antropologiska och etnografiska
museet, Kunstkamera (MAE), i Sankt Petersburg. Nära samman med sin hustru, Ekaterina Dmitrievna Prokofjeva (1902–1978), vars texter kommer att behandlas längre
fram i detta kapitel, arbetade Prokofjev bl.a. i tre år (1925–1928) som föreståndare och
lärare vid internatskolan för selkuper i Janov Stan (strax väster om Turuchan-floden).
Mellan 1929 och 1931 var han, på uppdrag av Komitet Severa, föreståndare för ”hembygdsforskningsbasen” (ry. kraevedtjeskaja baza) vid den samojediska kulturbasen i
Choseda-Chard. Prokofjev undervisade också vid Institutet för folken i Norr vid
Herzen-institutet (numer Herzen-universitetet) i Leningrad och mellan åren 1938 och
1941 undervisade han i sibirisk etnografi och samojediska språk vid etnografiska avdelningen vid Leningrads universitet. Han var en av dem som utarbetade skriftspråk
(först baserat på det latinska alfabetet, sedan på det kyrilliska) för de samojediska
språken på 1930-talet och han skrev den första nentsiska ABC-boken liksom den
första läroboken för självstudier i nentsiska språket, samt de första grammatiska
studierna av nentsiska, entsiska, nganasanska och selkupiska. Prokofjev avled av svält
1942 i Leningrad under belägringen av staden. Se Chomitj 1966: 11 f.; Chomitj 1995:
11 f.; Chomitj 1999: 274 ff.
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(ry. posvjasjtjat’) renar till
vissa bestämda väsen.2 Kostikov benämner de vigda renarna
”gudsrenar” (ry. bogovy oleni)
och menar att de tillägnas
”gudar” eller ”gudomar”. Just
dessa termer finner Prokofjev
olyckliga eftersom nentserna3
”inte har några gudar, de har
en gud, Num, och därtill har de
ett oräkneligt antal andar (eller
rådare), till vilka man också
viger ’schamanerade’ [ry. zasjamanennye] renar”.4
Prokofjev är alls inte ensam
Bild 4. G. N. Prokofjev. © Museet för
om
att mena att nentserna enantropologi och etnografi (MAE),
dast har en ”gud” (ry. bog),
Kunstkamera, S:t Petersburg.
eller ett högsta väsen, och att
det förutom denne i deras världsåskådning finns ett oräkneligt antal
andra väsen vilka är att klassificera som ”andar” (ry. duchi) eller
”rådare” (ry. chozjaeva). Prokofjevs nära medarbetare G. D. Verbov5
2

Jag återkommer nedan till en återgivning av Kostikovs beskrivning av seden.
Liknande riter förekommer även bland andra samojediska folk (se t.ex. kapitel 5).
3
Kostikov använder etnonymen chasovo (’man’) och menar att den är självbenämningen för de grupper av nentser som lever mellan floderna Mezen i väster och Jenisej i
öster. I artikeln beskriver han endast förhållandena hos dem som nomadiserar mellan
Ob och Jenisej. Jag har i mitt referat här ersatt ”chasovo” med ”nentser”, dels för
enkelhetens skull, dels för att Prokofjev (1930: 132) betvivlar att alla de grupper som
Kostikov menar sig ha studerat verkligen ingår i dem som kallar sig chasovo.
4
Prokofjev 1930: 132 f. Termen zasjamanennye är verkligen förbryllande och
Prokofjev ger ingen direkt förklaring till den. Det är oklart om han med termen vill
ange att man ”schamanerat” – i betydelsen utfört en ”schamansk” ritual – över
renarna, eller att renarna genom vigningen blivit såsom ”schamaner”, blivit så att säga
”förschamanade”. Förmodligen avser han det förra.
5
G. D. Verbov, lingvist och etnograf, var bl.a. med och startade den första röda kåtan
(ry. krasnyj tjum) bland nentserna på Bolsjezemelskaja Tundra 1930–1931. Han talade
enligt uppgift mycket god nentsiska, ett språk han även undervisade i vid universitetet
i Leningrad. Verbov stupade 1942 i striderna under Andra världskriget (se Chomitj
1966: 12; Chomitj 1995: 12).
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skriver exempelvis i ett kort stycke om det han betecknar ”religiösa
trosföreställningar” hos skogsnentserna:
”Det högsta väsendet”, num, ”styr” världsalltet. Han ”träder inte” i direktkontakt med människorna. För detta ”tjänstgör” mellanhänder – andar –
tateptso, vilka i viss grad är underordnade schamanerna som är förmögna
att tillkalla dessa enligt egen vilja och be dem om allehanda tjänster.6

Verbov delar alltså, liksom Prokofjev, in de nentsiska väsendena i dels
det ”högsta väsendet”, Num’7 (som för Prokofjev är en ”gud”), och dels
”andar”. Men ingen av dem motiverar varför de använder dessa termer
och gör denna klassificering. Inte ens Prokofjev, som tillrättavisar
Kostikov när det gäller användningen av pluralformerna, förklarar
varför de inte är tillämpliga. Några av anledningarna till att det var så
viktigt för Prokofjev att markera att nentserna bara hade en ”gud” och
att de därutöver trodde på ”andar” tror jag framgår av den efterföljande
sovjetiska etnografiska forskningen om samojediska världsåskådningar.
Men för att förstå de sovjetiska forskarnas beskrivningar och diskussioner – alltifrån Prokofjev och framåt – är det också av vikt att ha
inblick i de beskrivningar och diskussioner av detta tema som fördes i
den utomsovjetiska forskningen. Eftersom fokus i detta arbete ligger på
sovjetisk forskning finns det risk för att den sovjetiska etnografin framstår som helt unik och isolerad. Därför kan det vara på sin plats att påminna om att sovjetiska forskare också de var en del av den internationella vetenskapliga diskussionen.
Samojedisk, i synnerhet nentsisk, världsåskådning, och då framför
allt föreställningarna kring Num’, har spelat en tämligen stor roll i religionshistoriska diskussioner internationellt kring förekomsten av ”himmelsgudar” (”högsta väsen”, ”höggudar”) i inhemska kulturer i det
cirkumpolära området. I förlängningen av detta har Num’-föreställningarna haft betydelse för europeiska forskares syn på det de har betraktat
som ”ursprungliga” eller ”primitiva religioner” överlag. En av orsakerna
6

Verbov 1936: 65. Verbov menar att skogsnentsernas religiösa trosföreställningar av
allt att döma inte skiljer sig i någon väsentlig grad från tundranentsernas, även om han
tillstår att informationen om båda gruppernas religiösa föreställningar är tämligen
mager.
7
Jag följer här L. V. Chomitjs stavning av namnet, med stor initialbokstav och en
apostrof vilken markerar den strupexplosiv som utgör slutljud. Chomitj (1995: 209 not
5) menar att namnet oftast har återgetts felaktigt.
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till detta är att det finns jämförelsevis många uppteckningar från 1800talet och det tidiga 1900-talet om nentsisk religion. Som I. Paulson
(1962) uttrycker det: ”Rikligast flödar källorna om höggudstron bland
alla nordeurasiatiska folk från samojederna, i synnerhet från juraksamojederna [nentserna] i nordvästra Sibirien och nordöstra Europa.”8
Innan jag återkommer till de sovjetiska forskarnas olika beskrivningar och diskussioner av Num’ och andra samojediska väsen ska jag
här i all korthet redogöra för delar av den forskning kring dessa väsen
som försiggick före och vid sidan om den sovjetiska. Som exempel på
denna forskning får här några arbeten av U. Holmberg-Harva och W.
Schmidt tjäna. Detta dels för att de båda sammanfattar stora delar av det
äldre källmaterialet om samojedisk världsåskådning, och dels erbjuder
tolkningar som till vissa delar liknar och till andra delar starkt avviker
från dem som de sovjetiska forskarna gjorde. I synnerhet Schmidts
teoribygge är här intressant eftersom han drar slutsatser som står i skarp
kontrast till de marxistiska forskarnas, och som de sovjetiska etnograferna i många stycken tog spjärn emot. Allra först behövs dock lite
översiktlig information om de samojediska folken.

De samojediska folken9
Idag används sällan samojeder som en etnonym. När man talar om de
samojediska folken utgår man i första hand från beteckningen på den
språkgrupp de tillhör, de samojediska språken. Dessa utgör, tillsammans
med de finsk-ugriska språken,10 den uraliska språkfamiljen. Ibland in-

8

Paulson 1962: 54.
En utmärkt introduktion på svenska, baserad främst på sovjetisk forskning, till de
nordsamojediska folken utgör Eidlitz Kuoljok 1993. På norska finns en god presentation av nentserna och deras politiska historia, Ravna 2002. Översikter över nentser,
entser, nganasaner och selkuper finns även i Narody Sibiri (1956), vilken finns i eng.
översättning, The Peoples of Siberia (1964).
10
Till de finska, eller finsk-permiska, språken hör exempelvis finska, estniska,
samiska, komi, udmurtiska, mari och mordvinska. De ugriska språken utgörs av
ungerska, chantiska och mansiska. De två sistnämnda talas av grupper som lever i
nordvästra Sibirien längs Obs övre och mellersta lopp och dess biflöden. Deras
bosättningsområde återfinns alltså i direkt närhet till de samojedisktalande folkens.
9
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kluderas alla de uraliska språken, något oprecist, under beteckningen
finsk-ugriska språk (jfr Holmberg-Harva nedan).
De samojediska språken utgörs idag av nentsiska, entsiska, nganasanska och selkupiska. Fram till 1920-talet fanns även samojedisktalande folkgrupper i Sajanbergen i södra Sibirien (den sista talaren av det
sajansamojediska språket kamassiska avled dock så sent som 1989). På
1930-talet gavs, som jag tidigare nämnt, nya officiella etnonymer till
många av folken i Norr. Tanken var att folkens självbenämning skulle
utgöra grund för de officiella benämningarna. Men eftersom det ofta
saknades en gemensam självbenämning som användes av alla grupper
inom det som av de sovjetiska myndigheterna betraktades som ett folk,
valde man i många fall respektive språks ord för ’människa’ som utgångspunkt för etnonymen. De samojedisktalande grupper som tidigare
officiellt hade kallats juraksamojeder11 fick därför heta nentser (ry.
nentsy),12 tavgysamojederna13 blev nganasaner, och jenisejsamojederna
(ibland även chantaj- eller karasinsamojeder) fick heta entser (ry. entsy).
Det nya officiella namnet på ostjaksamojeder blev selkuper (ry. selkupy)
efter en av de självbenämningar som förekommer hos de nordliga grupperna av detta folk, söl’kup, ’skogsmänniska’.14
Eftersom forskningen om nganasanserna och deras föreställningsvärld står i fokus för denna avhandling ger jag en något mer ingående
redogörelse för detta folk i kapitel 5. Därför nämner jag här endast uppgifter om de övriga samojediska folken.

11

En beteckning som enligt Chomitj (1966: 28) var bildad efter ett nganasanskt och
entsiskt namn, djuraka, på dem som idag benämns nentser.
12
Jag har valt att använda de i svenskan gängse formerna nentser och entser (jfr Nationalencyklopedin) istället för nenetser och enetser, som ibland förekommer, eller nener
och ener, som Eidlitz Kuoljok föreslagit (se Eidlitz [Kuoljok] 1971: 16; Eidlitz Kuoljok 1993: 9 f.). Fördelen med etnonymerna nentser och entser är dels att de vunnit
allmän spridning i svenskan, dels att de närmare ansluter till de ryska formerna, nentsy
resp. entsy, som de är skapade utifrån.
13
Se vidare kapitel 5.
14
Ostjaker var den tidigare officiella beteckningen på dagens chanter, vars bosättningsområde angränsar till selkupernas. Selkuperna (liksom keterna) förknippades och
sammanblandades emellanåt med chanterna och kallades följaktligen även de ostjaker
eller ostjaksamojeder.
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Det i särklass talrikaste samojedisktalande folket är nentserna med
41 302 individer (enligt 2002 års folkräkning).15 Nentserna är också det
till antalet största av de så kallade små folken i Norr (eller endast folken
i Norr), det vill säga de inhemska minoritetsfolken i Sibirien och norra
Ryssland.16 Omkring 77 % av nentserna talar idag sitt modersmål,17 vilket gör nentsiskan till ett av de livskraftigaste inhemska språken i det
forna Sovjetnorden. Man brukar urskilja två huvudgrupper, tundranentser och skogsnentser, vilka uppvisar såväl språkliga som kulturella
olikheter. Tundranentserna utgör 95 % av alla nentser och de talar –
trots sin oerhörda spridning över ett omkring 2 000 km brett område –
dialekter med endast obetydliga variationer. Skogsnentserna, som idag
utgör endast knappt 2 000 individer, talar dialekter som skiljer sig avsevärt från de som talas av tundranentserna, vilka de historiskt har haft
sparsam kontakt med.
Det nentsiska bosättningsområdet sträcker sig från Vita havet till
Jenisej. Den västra gränsen för tundranentsernas område utgör Mezenfloden och Kaninhalvön, även om vissa grupper nomadiserar ända till
Norra Dvina. Den östligaste gränsen går vid floden Pjasinas tillflöden.
Kärnområdena för den tundranentsiska kulturen utgör dock Jamalhalvön
på den asiatiska sidan och Bolsjezemelskaja Tundra på den europeiska
sidan om Uralbergen. Bergskedjan har inte utgjort något större hinder
för kontakter mellan de olika nentsiska grupperna. Idag liksom tidigare
är deras främsta näringar jakt, fiske,18 och renskötsel med hjordar på
ibland upp till ett par tusen djur. Skogsnentserna lever i skogsområdet
15

I tidigare folkräkningar har de utgjort ca 17 000 (1926–1927), 23 000 (1959),
29 000 (1970), 30 000 (1979) och 35 000 (1989). Chomitj (1966: 19 not 13) menar att
det låga antalet 1926–1927 dels kan tillskrivas mindre noggranna undersökningsmetoder, dels att folket faktiskt har ökat i antal sedan dess. För demografiska
tabeller över folken i Norr, se Neotraditionalism in the Russian North 1999: 178 ff.
16
För en mer ingående redogörelse för, och problematisering av, kategorin ”de små
folken/”folken i Norr”, se Sundström 2007: 113 ff. Det är värt att notera att kategorin,
som inbegriper 26 folkgrupper, utesluter de två mer månghövdade inhemska
minoriteterna i Sibirien, burjater och sacha, vilka var för sig räknar omkring tio gånger
så många individer som nentserna. Enligt 2002 års folkräkning utgjorde burjaterna
445 175 individer och sacha 443 852 individer.
17
Detta enligt 1989 års folkräkning. Andelen modersmåltalare skiljer sig dock kraftigt
åt mellan olika områden. I de västliga, europeiska delarna av bosättningsområdet har
endast 45 % nentsiska som sitt förstaspråk (Ravna 2002: 8).
18
Vid ishavskusten även fångst av havsdäggdjur.
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kring floderna Purs och Taz dalgångar. Deras beroende av tamrensskötsel är långt mindre än tundranentsernas eftersom det dels är svårare
att hålla större renhjordar, och dels finns större tillgång på vilt och fisk i
tajgan. Skogsnentsernas hjordar består som regel av omkring 20–30
djur, och de nomadiserar betydligt kortare sträckor än tundranentserna.
Entserna talar ett språk som är nära besläktat med nentsiskan, men de
två språken är inte ömsesidigt begripliga. De inhemska etnonymer som
tidigare förekom avsåg fyra olika mindre grupper, maddu, muggad’d’i,
baj och juþi.19 Sammanlagt räknar de idag (2002) blott 237 individer –
en minskning sedan folkräkningen 1926–27 då man listade 378 entser.
På 1600-talet fanns det dock, enligt beräkningar, omkring 3 000
personer som talade entsiska. Sedan dess har de gradvis assimilerats
med grannbefolkningar (nentser, dolganer, nganasaner och selkuper).
Traditionellt har de nomadiserat i området kring Jenisejs nedre lopp och
området öster därom mot floden Pjasina. På samma vis som deras bosättningsområde angränsar till nentsernas och nganasanernas är deras
levnadssätt till stora delar snarlikt dessa folks. Även de indelas i en
tundragrupp och en skogsgrupp. De senare lever främst av fiske.
19

Självbenämningen maddu har antagits vara upphovet till det namn som exempelvis
vissa nganasaner använde om tundraentser, samadu. Prokofjev lanserade en teori om
att det var detta namn som benämningen samojeder (ry. samoedy) härrörde ur.
(Beteckningen samojed [samojad’] finns dokumenterad i ryskan redan i Nestorskrönikan från 1090-talet.) Prokofjev noterade att den äldre varianten av samoedy
bland ryssar boende i folkens närhet var samodi eller samodiny. Detta är endast ett i
raden av förslag på lösning av gåtan om termen samojeds ursprung. Den mest
långlivade, om än sedan länge avfärdade, förklaringen – bl.a. framförd av N. Vitsen –
har gått ut på att det är ett ryskt ord med innebörden ’självätare, kannibal’, av ry. sam,
’själv’ och est’, ’äta’ (av den ryska stammen ed- som i edat’, ’[bruka] äta’ eller eda,
’mat, måltid’). Enligt ett annat förslag (av A. Ch. Lerberg) skulle det ursprungligen
vara det ryska ordet semgoed’ och betyda ’laxätare’ (ry. semga, ’lax’). F. Beljavskij
menade att ordet kom från en direktöversättning till ryska av chasovo (chasava), en av
de nentsiska självbenämningarna, där chas skulle ha betydelsen ’själv’ (ry. sam) och
ovo betyda ’en, ensam’ (ry. odin eller edin). Det ryska ordet skulle då ha varit
samoedin och betyda ung. ’människa som bor i ensamhet’. Det har också föreslagits
att ordet skulle ha sitt ursprung i samernas självbenämning, nordsamiskans sápmi,
antingen kombinerad med ett ryskt avledningssuffix, -jad, eller vara en överföring av
en samisk benämning på samernas land, same edna. Inget av förslagen har dock
vunnit allmänt erkännande och det finns såväl språkvetenskapliga, historiska som
etnografiska invändningar mot alla. Se Chomitj 1966: 25 ff.; Hajdú & Domokos 1987:
159 f; Eidlitz Kuoljok 1993: 16 f.
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Selkuperna skiljer sig avsevärt från de tre övriga samojediska folken
såväl språkligt som kulturellt. P. Hajdú klassificerar dem som den sista
kvarvarande grenen av de sydsamojedisktalande folken (och skiljer därför ut nentser, entser och nganasaner som nordsamojeder).20 Kulturellt
har de också större likheter med de östliga chanterna och keterna21 än
med de nordsamojediska folken. I den senaste folkräkningen (2002)
räknade selkuperna 4 249 individer. De indelas i en sydlig och en nordlig grupp. Den sydliga gruppen återfinns i skogsområdena i Narymdistriktet och de nordliga kring floderna Taz och Turuchan. De huvudsakliga traditionella näringarna är jakt och fiske. Bland de nordliga
grupperna har tamrenar förekommit, men då endast såsom dragdjur. Ett
karaktäristiskt särdrag för den selkupiska kulturen är annars att man har
tämjt olika vilda djurarter (fågelarter, fjällräv, räv, björn) för att ha dels
som födoreserv, dels som lockdjur vid jakt. Bland de sydliga grupperna
förekommer även hästen som husdjur. Selkuperna levde traditionellt ett
långt mer bofast liv än de nordsamojediska folken. Man flyttade endast
ett par gånger per år, och då inte särskilt långt mellan mindre byar
bestående av timrade hus. Därför förekom endast i undantagsfall den
bland nordsamojederna så allmänna koniska tältkåtan.22
Frågan om när de samojediska folken kom till sina nuvarande bosättningsområden är inte helt klarlagd. Den dominerande teorin är att de
invandrade förhållandevis sent, i omgångar mellan cirka 200 och 1200
e.v.t., undanträngda av turkisktalande grupper i södra Sibirien där de
tidigare bodde. I samband med inflyttningen till tundran och skogstundran i Norr ska de, enligt många ryska och sovjetiska etnografer och
arkeologer, ha assimilerats med en äldre inhemsk befolkning i dessa
områden.23

20

Hajdú & Domokos 1987: 172.
Keternas språk är ännu inte klassificerat som besläktat med något annat.
22
Prokofjeva 1956: 665 ff.
23
Chomitj 1966: 29 ff.; Hajdú & Domokos 1987: 157 f.; Eidlitz Kuoljok 1993: 25 ff.
21
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Det äldre källmaterialet och dess behandling av
utomsovjetiska forskare
Att Num’ är nentsernas ”gud” och ”himmelsgud”, liksom att ordet num’
också har betydelsen ’himmel’ är alla äldre källförfattare eniga om. Därefter slutar i stort sett enigheten. Det som tycks ha varit de tre stora
spörsmålen i forskningen (inklusive den sovjetiska) om Num’ är (1)
Num’s eventuella karaktär av moralens väktare, (2) den möjliga identifikationen av Num’ med andra väsen eller fenomen såsom solen, månen
och Ilebtsjambertja,24 samt (3) huruvida föreställningarna om Num’ hos
nentserna kan betraktas som ett resultat av kristet inflytande. De äldre
källorna lämnar olika besked i dessa frågor.25 Alla dessa teman återfinns
också i en av de första publicerade beskrivningarna av nentsisk föreställningsvärld, den finländske forskaren M. A. Castréns reseskildring
från sina resor bland nentser på den europeiska sidan om Uralbergen
från år 1852. Därför kan det vara värt att citera ett stycke ur hans text.
Det handlar här, enligt Castrén, om ”Num eller Jilibeambaertje (Jileumbaertje), såsom Samojederna kalla sin Gud”.
Num thronar i luften och nedsänder derifrån dunder och blixt, regn och snö,
väder och vind. Ofta förvexlas han med sjelfva den synliga himlen, som
äfven benämnes Num. Stjernorna betraktas såsom beståndsdelar af Num
och kallas i anledning deraf Numgy, d.ä. något till Num hörande.
Regnbågen anses utgöra fållen af Nums mantel, såsom dess benämning af
Numbanu tillkännagifver. Äfven solen vördas såsom Num, eller Jilibeambaertje, ty då dagen randas, träder samojeden ur sitt tält, vänder sig med
ansigtet mot solen och yttrar: ”Då du jilibeambaertje uppstiger, så uppstiger
äfven jag”, och då aftonsolen sänker sig, gör samojeden sin bön med dessa
ord: ”Då du Jilibeambaertje nedgår, så går äfven jag till hvila.” Några
24

Det finns en rad olika varianter på stavning av namnet på detta väsen, t.ex.:
ilevbarte (Arkimandrit Veniamin), Ileumbarte (Islavin), Jilibeambaertje eller
Jileumbaertje (Castrén), Giléamberte (Schrenk), Ilibem-Berte (Zjitkov), ilimbeambaertie (Kostikov). Liksom när det gäller alla andra nentsiska beteckningar har jag här
(i den mån det har varit möjligt) följt Chomitjs stavning, Ilebtsjambertja. För Chomitjs
diskussion kring namnets betydelse, se nedan.
25
Jag har på intet vis gått hela igenom det omfattande äldre materialet om nentsisk
världsåskådning, utan har varit hänvisad till det jag, med den tid jag haft till förfogande, lyckats komma över på tillgängliga bibliotek. Därför har jag också i mycket
utgått från den utmärkta presentation och sammanställning av det äldre källmaterial
som W. Schmidt ger i Der Ursprung der Gottesidee. Det är inte källpresentationen
som är problemet med hans framställning.
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Samojeder har jag hört förtälja, att äfven jorden, hafvet, och hela naturen,
äro Num. Andra derimot hafva förmodligen i följe af Christendomens inflytande lärt sig att fatta honom såsom verldens skapare och förmena, att
det är han som äfven styr och uppehåller verlden, som åt menniskorna
förlänar lycka och välgång, gifver dem renar, räfvar, fjällrackor, och all
slags rikedom. Num säges äfven bevara renarne för vilda djur och i anledning häraf bär han epitetet Jilibeambaertje, d.ä. bokstafvens väktare [ska
vara ”boskapens väktare”].26 Ehvad som sker på jorden, allt detta vet och
ser Num. Och ser han menniskorna öfva det goda, så låter han dem gå allt
väl i handen, gifver dem renar, och godt fänge, skänker dem ett långt lif o.
s. v. Men om de begå synd, så störtar han dem i fattigdom och elände, och
sänder öfver dem en förtidig död. I saknad af en redig föreställning om ett
tillkommande lif, äro Samojederna allmänt af den åsikt, att vedergällningen
ovillkorligen skall försiggå redan i detta lif.27

Den närmast panteistiska gestalt som tecknas av Castrén finner ingen
direkt motsvarighet i andra källor.28 Det är heller inte alla av de äldre
beskrivarna som menar att Num’ har någon särskild omsorg om människorna eller vakar över hur de uppför sig.29 A. G. Schrenk skriver
exempelvis att Num’ är alltför upphöjd för att bekymra sig om människosläktets öde. ”Han vilar därför, efter det att han en gång har gett liv
åt alla väsen, och har överlåtit styrandet av världen till Tadibzierna [nen.

26

”[B]okstafvens väktare” är ett uppenbart, om också märkligt, tryckfel i den svenska
originalupplagan. Förmodligen har detta uppkommit genom att någon annan än
Castrén typsatt texten (som är postumt utgiven efter Castréns manuskript). Schmidt
(1931: 344) återger förklaringen av ordet utifrån den tyska utgåvan av Castréns
reseberättelser (1853) som Hüter des Viehstandes och Paulson (1962: 90) citerar det
(från samma utgåva) som Hüter des Viehbestandes, dvs. ’boskapens väktare’. Själv
har jag inte haft tillgång till den tyska utgåvan.
27
Castrén 1852: 207 f.
28
Möjligen med undantag av de Dobbeler som i sin kortfattade (och något vaga) beskrivning menar att ”samojederna” dyrkar himlen som sin högste gud och att de ärar
antingen honom eller vattnet, vid ”alla de berg, skogar, floder och sjöar som utmärker
sig genom sin skönhet eller sitt tilltalande läge”. Det är dock lite långsökt att tolka de
Dobbeler så att han försöker beskriva uppfattningen att Num’ skulle vara identisk med
naturen (de Dobbeler citerad i Schmidt 1931: 346).
29
Och som synes av citatet från Castrén så menar han att denna funktion snarast är ett
resultat av kristen mission.
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tadebtso].”30 A. Montefiore (Jackson) menar att Num’s ”inställning till
människorna är neutral”.31
Att Num’ helt sammanförs med såväl Ilebtsjambertja som solen,
såsom i Castréns beskrivning, är inte helt unikt. Även Schrenk skriver
att Num’ är densamma som Ilebtsjambertja och han uttyder det sistnämnda namnet som ’livets skapare’. Num’/Ilebtsjambertja är enligt
Schrenks uppgifter skapare av jorden med alla dess väsen, och av solen,
månen och stjärnorna. Han menar också att namnet på stjärnorna,
Númgy, i motsats till Castréns tolkning, är att förstå som ’himmelsöron’
eller ’gudsöron’ genom vilka Num’ lyssnar ned mot jorden och får reda
på dess växlande öde.32 B. M. Zjitkov skriver att Ilebtsjambertja är nentsernas viktigaste ”ande” och renarnas väktare och ägare. Vissa nentser
menar dock, enligt Zjitkovs uppgifter, att Num’ och Ilebtsjambertja är
en och densamma, medan andra menar att de är två separata väsen.33
U. HOLMBERG-HARVA

Holmberg-Harva34 räknar in Num’ bland de varianter, eller utvecklingar,
av den ursprungliga finsk-ugriska ”högsta gudomen”, vars benämning
han menar från början hade innebörden ’himlen’: ”The supreme deity
among the Finno-Ugric stocks is the Heaven god, who is called by
different names, the original signification of which is the same among

30

Schrenk citerad i Schmidt 1931: 345.
Montefiore, som bygger sin framställning på Jacksons uppteckningar från Vajgatjön och Bolsjezemelskaja Tundra, citerad i Schmidt 1931: 346.
32
Schrenk citerad i Schmidt 1931: 345.
33
Zjitkov citerad i Schmidt 1931: 347.
34
Uno Harva (1882–1949), finländsk religionshistoriker, folklorist och sociolog tog
sin prästexamen år 1906, men verkade som präst endast i några år. Efter vad som beskrivits som en religiös kris återvände Harva till universitetet för fortsatta studier och
forskning. Mellan 1926–1949 var han professor i sociologi vid Åbo universitet. År
1927 ändrade han sitt efternamn från det svenska Holmberg till det finska Harva. Han
bedrev fältstudier hos bl.a. marier (sommaren 1911) och udmurter (sommaren 1913),
keter och evenker (1917). Sommaren 1912 vistades han även i Turuchansk-området
för att studera den andliga kulturen hos befolkningen där. Året därefter lade Harva
fram sin doktorsavhandling, Die Wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker
(Helsingfors 1913). Efter det kom han att skriva flera omfattande studier, såväl
monografier som jämförande studier, av finsk-ugriska och sibiriska folks religioner
(Lindin, Rydving & Svanberg 1987: 9 f.).
31
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all the peoples.”35 Till den gruppen för han de båda finska teonymerna
Jumala och Ilmarinen, udmurternas (votjakernas) Inmar, komernas
(syrjänernas) Jen, chanternas (ostjakernas) Ilem eller Item och NumTǌrem vilken finner sin motsvarighet i mansernas (vogulernas) NumiTǀrem. Alla dessa benämningar (inklusive Num’) har, vid sidan av
betydelsen ’gud, himmelsgud’ betydelsen ’himmel, luft’ och i fallet
Tǌrem/Tǀrem även betydelsen ’världen’, menar Holmberg-Harva.
Tǌrem/Tǀrem jämför han också, med stöd av Castrén, med en av de
nordsamiska benämningarna på ”åskguden”, Tiermes (saN. Dierpmis).36
Holmberg-Harva, som betraktar de finsk-ugriska religionerna ur ett
evolutionistiskt perspektiv, försöker rekonstruera en ursprunglig föreställning kring himlen och ”himmelsguden”. Genom utvecklingens gång
och genom yttre påverkan från andra kulturer – främst då söderifrån
kommande influenser från de altaiskspråkiga folken, från indo-iransk
kultur, från kristendom och islam – har de ursprungliga föreställningarna på olika sätt förändrats. Det är detta synsätt som motiverar
Holmberg att fälla följande omdöme:
It is quite natural that the sky with its light and rains, and other wondrous
forces and phenomena affecting so closely the whole of our earthly existence, should have early become the object of the curiosity of primitive
peoples. It would seem, nevertheless, that however animated the sky was
regarded as being, no sacrifices were originally offered up to it. This is witnessed to by the fact that even today, sacrifices are extremely rare among
the more northern peoples, e.g., the Eastern Samoyeds and the Northern
Ostiaks, for whom the god himself is too far away to be all interested in
human life.37

Gemensamt för de ursprungliga finsk-ugriska föreställningarna om
himlen är enligt Holmberg-Harva att den är besjälad och avlägsen samt
att man har vaga föreställningar om den. Vidare menar han att om än
man inte ursprungligen offrade till himlen, eller ”himmelsguden” som
himlens personifikation, kom man senare att göra det och då gav man
företrädesvis offerdjur med ljus eller vit päls till honom. ”Himmelsguden” vakade heller inte från begynnelsen över moralen (en funktion
35

Holmberg 1927: 217.
Holmberg 1927: 217 f.
37
Holmberg 1927: 218 f.
36

FORSKNINGEN OM NENTSISKA, ENTSISKA OCH SELKUPISKA VÄSEN

157

som ursprungligen tillskrevs de avlidnas andar, enligt Holmberg-Harva)
och han framställdes aldrig i bildform. Däremot har han en nära anknytning till den världspelare som upprätthåller världen och därmed
världsordningen – en pelare som i sin tur associeras med Polstjärnan
som himlavalvets nav och fäste. Liknande föreställningar kring en
världspelare finner Holmberg-Harva i de altaiskspråkiga folkens världsåskådningar, men även i världsåskådningar från snart sagt alla delar av
världen och från alla kända historiska epoker (i det forna Indien,
Egypten, Mellanöstern och Europa).38 Han jämför de finsk-ugriska föreställningarna om ”himmelsguden” med de altaiskspråkiga folkens39 benämningar på sina motsvarigheter – exempelvis volgatatariska tängere,
mongoliska tengri – som också de har dubbelbetydelsen ’himmel’ och
’gud, himmelsgud’.40 I sin särskilda studie över de altaiska folkens föreställningar kring ”himmelsguden” menar han att orsaken till föreställningarna om denne som ”världsordningens härskare” står att finna i
himlens regelmässiga kretsrörelse, vilket gett upphov till tanken på att
himlen lever. Även årstidsväxlingarna, vädret och andra fenomen i luftrummet härleds till den besjälade himlens verkan, enligt HolmbergHarva.41
W. SCHMIDT

Den katolske patern och forskaren W. Schmidt (1868–1954) ägnade ett
kapitel i sitt livsverk i 12 band Der Ursprung der Gottesidee: eine
historisch-kritische und positive Studie (1912–55) åt samojedisk religion och framför allt ägnade han uppmärksamheten åt nentsiska Num’.
Schmidts framställning bygger på en noggrann genomgång och presentation av huvudparten av den publicerade dokumentation som fram till
dess (1931 då det aktuella bandet förelåg färdigt) fanns om nentsisk
världsåskådning och kult. Han refererar beskrivningarna av dem som
utfört fältstudier bland nentser (och andra folk): A. G. Schrenk, M. A.
Castrén, de Dobbeler, A. Montefiore (som bygger sin skrift på A. Jacksons fältanteckningar från 1895), B. M. Zjitkov och T. Lehtisalo. Dessa
38

Harva 1938: 34 ff.
Om vilka han hade ingående kunskaper genom litteraturstudier.
40
Holmberg 1927: 217 f.
41
Harva 1938: 152.
39
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beskrivningar täcker in en tidsperiod som sträcker sig från 1837
(Schrenks resa till nentsiskt bosättningsområde) till 1914 (Lehtisalos
sista studieresa). Eftersom Schmidt i sitt kapitel studerar ”samojedisk”
religion, alltså inte uteslutande nentsisk (även om de flesta av uppgifterna gäller just nentser) nyttjar han också K. Donners beskrivningar av
selkuperna samt även i någon mån J. C. Georgis och P. G. Pallas reseskildringar från 1700-talet. Schmidt noterar själv att han inte haft tillgång till den ryskortodoxe arkimandrit Veniamins mycket viktiga skildringar av nentserna och deras inhemska religion från dennes mission
1825–1830. Men samtidigt menar han att mycket av Veniamins uppgifter finns återgivna i Lehtisalos Entwurf einer Mythologie der JurakSamojeden (1924).42
Schmidts syfte med Der Ursprung der Gottesidee var att belägga den
så kallade urmonoteismen, det vill säga teorin om att människan i begynnelsen trodde på en enda ”gud”, som var skapare av världen. För att
belägga detta går han igenom allt han kan finna av beskrivningar av
religiösa föreställningar från jordens alla hörn. Tanken om urmonoteismen, som han tagit upp från den skotske religionshistorikern A.
Lang (1844–1912), kan betraktas som en kristen motreaktion mot den
evolutionistiska beskrivning av mänsklighetens religiösa utveckling
som under andra halvan av 1800-talet lanserats av bland annat H.
Spencer och E. B. Tylor. Vad Schmidt gör är att han vänder upp och ner
på den animistiska utvecklingsläran och menar att vad som i religiöst
hänseende skett sedan ”urkulturen”, det vill säga de första människornas
kultur, är en degeneration, antingen orsakad av inre förfall (vilket han
förklarar med den mänsklige ”stamfaderns” rivalitet med Skaparen,
Gud) eller genom (negativt) inflytande från ”de yngre kulturernas lägre
stående religioner”.43 Schmidts teori är en slags inverterad evolutionism
42

Schmidt 1931: 341 f. Inte heller jag har haft tillgång till Veniamins beskrivningar.
Men L. V. Chomitj, som kommer att refereras nedan, använder sig flitigt av hans
texter. Det kan vara värt att notera att Schmidt inte hänvisar till Kostikovs innehållsrika, och för Schmidts tema mycket väsentliga, artikel som publicerades redan 1930.
Han nämner heller inte de skrifter av Holmberg-Harva som publicerades före 1930
eller Islavins Samoedy v domasjnem i obsjtjestvennom bytu (1847). För en redogörelse
för Veniamins missionsverksamhet, se Chomitj 1979: 12 ff.
43
Schmidt 1936: 72. M. Eliade kom senare under 1900-talet att lansera en liknande
teori om mänsklighetens religiösa utveckling. Eliades teori och metod är dock inte till-
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som bibehåller indelningen av folk och kulturer i ”primitiva” och andra
mer eller mindre utvecklade. För religionens del innebär utvecklingen,
enligt Schmidts modell, emellertid snarast ett förfall. (Det kan påminnas
om att en liknande tanke om ett förfall – då från ett ursprungligt materialistiskt tänkande – återfinns i den marxistiska evolutionsläran.)
Som slutsats av sin världsomspännande studie menar Schmidt att de
äldsta religionerna ”undantagslöst” tillskriver det ”Högsta Väsendet” att
ha skapat världen och allt som finns i världen. Det högsta väsendet är
också betraktat som upphovet till det goda men inte till det onda i
världen. Schmidt finner i ”urkulturen” tron att världen är till för människan i första hand även om de äldsta religionerna sätter vissa begränsningar för människans nyttjanderätt till naturen. Dessa föreställningar
kan enligt Schmidt inte förklaras vare sig med det ”naturliga tänkandet”,
med människans egocentrism eller med att det skulle vara ett ”försök att
ideologiskt motivera att man tar världen i besittning”. Därtill är, menar
han, denna tro alltför utbredd och kulten överallt så likartad (t.ex. att
man riktar offer och utför ceremonier till ”Skaparen” före utnyttjande av
naturresurser och genom detta tillerkänner honom den yttersta besittningsrätten över naturen). Inte heller etiken eller tron att belöning ges
till dem som levt ett moraliskt liv kan enligt Schmidt härledas till det
”naturliga tänkandet”. Att det är så visas bland annat av att tanken om
belöning i livet efter detta finns i de äldsta kulturerna men kan saknas i
somliga yngre kulturer med mer högtstående bildning. De stora likheter
i den ”ursprungliga” människans gudstro och religion som Schmidt ser i
sin studie av ”urfolkens” världsåskådningar kan alltså inte, menar han,
ha uppkommit genom mänsklig spekulation. Hade de gjort det skulle
religionerna ha varit mer olika.44
I sina Uppsala-föreläsningar – som utmynnar i något som mest liknar
en kyrklig predikan – är han tydlig med vad han anser vara ursprunget
till gudstron och religionen.45 Orsaken till gudtron hos urmänniskan är
Guds i begynnelsen direkta tilltal till människan:
närmelsevis så explicit formulerade som Schmidts. I olikheterna mellan Schmidt och
Eliade kan man kanske skönja skillnaden mellan en katolsk skolastisk tradition och en
ortodox.
44
Schmidt 1936: 76 f.
45
Själv skulle han dock inte ha sagt att han ”anser” detta. Han menar att det är ”sant”
och därtill vetenskapligt bevisat, även om han medgav att svaret han kommer med är
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Det måste ha varit en väldig och mäktigt verkande personlighet, som mött
dem [de första människorna], vilken var i stånd att fängsla deras intellekt
med klara sanningar, binda deras viljor med höga och ädla moralbud och
vinna deras hjärtan med hänförande skönhet och godhet. Denna personlighet åter har icke blott varit en produkt av människornas egen tanke och
fantasi, ty en sådan kan icke på långt när ha haft tillräcklig reell kraft att
åstadkomma de verkningar, som vi finna i den äldsta religionen. Det måste
i stället ha varit en utifrån kommande person, som mött dem i fullaste verklighet, och som just genom kraften av denna sin verklighet övertygat och
överväldigat dem.
Vem denna väldiga personlighet varit, därom kan intet tvivel råda, och
de äldsta folken säga oss det själva otaliga gånger. Det är det faktiskt
existerande Högsta Väsendet, den verklige Skaparen av himmel och jord
och framför allt av människorna själva, som här trätt fram för sina förnämsta skapelser, människorna, och uppenbarat för dem, för deras tanke,
vilja och känsla strax efter skapelsen, då han levde förtroligt mitt ibland
dem. De upplysningar och avslöjanden, som Skaparen själv gjort beträffande den av honom utförda skapelsen, kunna så ha gett de ansatser till en
skapelsetro, som människorna lyckats komma fram till, den kraft, värme
och innerlighet, vilken sedan genom sitt inflytande lett till den rika utformning i skapelsemyter, offerakter och rituella offerfester, som vi finna i den
äldsta religionen.46

Enligt Schmidt är det dessutom så att Gud är den ende som bevittnat
skapelsen. Därför är han den enda som kunnat berätta om den för människorna (närmare bestämt för ”stamfadern”). Schmidt hävdar att ”skapelseberättelsen” (dvs. den tänkta version som ligger till grund för alla
mer eller mindre degenerade varianter som vi finner i världens religioner) är sann, och att det visas genom att dess versioner är så lika i
alla ”urkulturer” världen över.47 Han kallar sin slutsats för det religionshistoriska beviset för Guds existens.48
I sin studie av nentsisk religion tycker sig Schmidt finna tillräckliga
belägg för att tron på det ”Högsta Väsendet” fanns hos nentserna, och
”otidsenligt” trots att metoden han använt för att bevisa detta är helt och hållet
”modern”.
46
Schmidt 1936: 80.
47
Schmidt 1936: 82.
48
Schmidt 1936: 86.
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för att de respekterade dennes föreskrifter och ärade hans personlighet.
Han uttrycker dessutom en beundran över att den samojediska tron på
det ”Högsta väsendet” även i sin ”nuvarande form” uppvisar en sådan
”höghet, renhet och innerlighet” och en viss förvåning över att finna en
sådan tro på den snö- och istäckta tundran. Om än nentsernas religion
kring sekelskiftet 1900 enligt Schmidt inte stod på sin höjdpunkt – den
hade degenererat något från sin rena ursprungsform – så menar han att
den förtjänar sin plats bland ”urkulturens religioner”. Avstegen från den
ursprungliga religionen förklarar han med influenser utifrån, från yngre
kulturkretsar, då i första hand från dem han kategoriserar som ”nomadiska boskapsskötare” (ty. nomadistische Grossviehzüchter) respektive
”modersrättsliga åkerbrukare” (ty. mutterrechtliche Ackerbauer).49
Vad Schmidt söker (och menar sig finna) i 1800-talets och det tidiga
1900-talets finska, tyska och ryska besökares beskrivningar av nentsisk
världsåskådning är, enligt hans egen rubrik, den ”autentiskt inhemska
karaktären i samojedernas monoteism”.50 Den monoteism som Schmidt
också tycker sig finna i källskrifternas redogörelser menar han är just
inhemsk och inte ett inflytande från den kristna mission som riktats mot
nentserna ända sedan slutet av 1700-talet. Det viktigaste belägget för
Schmidt (och det är det som han använder som argument för sin tes om
”urmonoteismen” överlag) är dock att föreställningarna om den ende
”guden” (”Högsta Väsendet”, ”Skaparen”) uppvisar det han menar vara
stora likheter från alla geografiskt (och delvis tidsmässigt) utspridda
nentsiska grupper. Han citerar som exempel på detta Donner, vilken
hade erfarenheter från flera samojediska grupper, men här uttalar sig
främst om selkuperna (vid floden Ket):
Alla samojeder utan undantag tro på en högsta gud, som skapat världen och
människorna och som härskande över universum styr och leder allting. Men
deras teologi har ej av honom lyckats skapa ett personligt väsen, och han
själv liksom hans boning är förlagd till den fjärran himmeln, där han lever
ett så att säga isolerat liv. Oftast är han ej mer än ett abstrakt begrepp, som
nästan sammansmälter med och är liktydigt med himmeln själv, utan att
man riktigt får klart för sig vilketdera begreppet är det ursprungliga. Han är
så okänd och han lever så avlägset, att det ej lönar sig att anropa honom
med böner eller blidka honom med offer, och blott i undantagsfall vänder
49
50

Schmidt 1931: 381.
Ty. Der autentisch einheimische Charakter des Eingottglaubens bei den Samojeden.
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sig schamanen till honom. Om honom och om himmeln ha samojederna
inga klara begrepp, men ha i stället mycket detaljerade föreställningar om
underjorden och de där boende andarna, vilket allt är karakteristiskt för en
stor del naturfolk.51

Efter sin genomgång av för honom tillgängligt källmaterial tycker sig
Schmidt kunna extrahera ett antal generella attribut hos Num’:52
x

x

x

x

x

51

Num’ är ”andlig och osynlig”, vilket innebär att man inte gör sig
någon bild av honom och det finns heller inga beskrivningar av
hans utseende (även om det finns exempel på att man talar om
honom i antropomorfa termer).53 Detta skiljer honom från de
”lägre andarna” av vilka man gör bilder.
Num’ är allvetande – med sina öron, stjärnorna, och med sina två
ögon, solen och månen ser och hör han allt som sker på jorden
och som människorna har för sig.
Num’ är genom sitt allvetande också övervakare och bestraffare
av moralen. Han är enligt Schmidt en etisk ”gud” som belönar
det goda och bestraffar det onda. Det goda belönas med jaktlycka, rikedom och ett långt liv och det onda bestraffas med
olycka, sjukdom och för tidig död.54
Schmidt menar vidare att Num’ är en god ”gud” – endast gott
kommer från honom och det goda kommer endast från honom.
Andra väsen som är goda har fått sina mandat av Num’.
Enligt Schmidt är Num’ heller ingen tillbakadragen deus otiosus
eftersom han har ett levande förhållande till människorna. Att
Castrén och Montefiore (Jackson) hävdar att detta levande förhållande kan tillskrivas kristet inflytande tillbakavisar Schmidt

Donner 1915: 112 (Schmidt 1931: 349). Jag har citerat direkt ur den svenskspråkiga
originalutgåvan.
52
Schmidt 1931: 350 ff.
53
Se t.ex. Lehtisalo 1924: 29: ”Die Juraken sagten, dass man über das Aussehen
num’s nichts wisse. Gleichwohl kann man beobachten, dass sie ihn sich von
menschlichem Aussehen denken, als num-Alten, der im siebenten Himmel wohnt. Von
num wird nie ein Bild gefertigt.” Lehtisalo (1924: 93) återberättar även en ”saga” om
en ung man som för första gången rituellt hanterar en trumma. Denne kommer så
småningom till den sjunde, gyllene himlen och träder in i Num’s gyllene kåta och ser
”num-fadern” sitta på ett gyllene bord. Han hör num-faderns röst men kan inte se
honom eftersom denne brinner.
54
Schmidt 1931: 348 f.
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eftersom det, enligt honom, är i just de äldsta källorna som detta
beskrivs mest utförligt. Det är först i senare källor, såsom
Schrenks och Donners texter, som Num’s ”otiositet” understryks, skriver Schmidt55 (intressant att nämna är att till de äldsta
källorna räknar Schmidt bl.a. Castrén och att han begår
misstaget att räkna Schrenks skrift till de senare källorna.
Schrenk genomförde emellertid sin resa redan 1837, strax före
Castrén). Det levande förhållandet till Num’ återfinns också hos
skogsnentserna som inte, enligt Lehtisalos uppgifter, hade blivit
nämnvärt påverkade av kristendomen vid tiden för hans besök.
Att samojederna riktar offer till Num’ talar också enligt Schmidt
emot att han skulle vara en deus otiosus.
Num’ är allsmäktig – han utövade ursprungligen oinskränkt makt
och det är först senare med utvecklingens gång som, i en process
av ”avspjälkning” (ty. Absplitterung) och personifiering av
Num’s egna egenskaper och funktioner i andra högre väsen, han
har fått kliva tillbaka.

”Avspjälkningen” eller avyttrandet av det ”Högsta väsendets”
funktioner i ”lägre andar” är Schmidts förklaring till att det trots allt
finns en lång rad väsen som i nentsernas myter, föreställningsvärld och
kult spelar en framträdande roll. Han tänker sig en utveckling av Num’
från ett levande, allsmäktigt ”Högsta Väsen” i ensamt majestät mot en
tillbakadragen gestalt vars olika funktioner och egenskaper har kommit
att övertas av ett flertal andra väsen.
Det från Num’ avspjälkade väsen som Schmidt i första hand diskuterar är Ilebtsjambertja som i de äldre källorna beskrivs som renarnas,
renskötselns och viltets beskyddare. I de allra äldsta källorna (Schrenk
och Castrén) omnämns Ilebtsjambertja som identisk med Num’, medan
Zjitkov, som gör sina fältarbeten senare (ca 65 år efter Schrenk och
Castrén), har olika uppgifter om detta.56 Att den senare uppger att
somliga nentser menade att de två väsendena egentligen är ett och
55

Schmidt 1931: 351.
Det är värt att nämna att både Schrenk och Castrén beskriver nentser på västra sidan
om Ural, medan t.ex. Zjitkov beskriver förhållandena på Jamal-halvön i Sibirien och
Lehtisalo i första hand såväl tundra- som skogsnentser öster om Ural.
56
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samma, medan andra menade att de var två separata, tolkar Schmidt
som att Zjitkov får sina uppgifter mitt i en brytningsperiod. När Lehtisalo besöker nentserna (1911–14) framstår uppspjälkningsprocessen för
Schmidt som avslutad och då finns ett flertal väsen som beskyddar och
sänder renar och jaktvilt. Lehtisalo skriver:
Num verleiht jedoch die Beute nicht selbst, sondern er hat einen
[g]lückverheissenden Geist für Renntiere und Füchse, den sjaattyy für
Eichhörnchen, und den Wassergeist für die Fische eingesetzt. Beim Tode
des Menschen frisst der Tod auf das Geheiss num’s die Seele des Menschen. Für die Buchfürung hat num einen Schreiber und Gehilfen.57

I enlighet med sin utvecklingsmodell (eller degenerationsmodell) tillbakavisar Schmidt att uppfattningen om den totala sammansmältningen
mellan Num’ och själva himlen, och om Num’ som ett helt opersonligt
väsen, skulle vara den ursprungliga och äldre föreställningen. Det är
nämligen, enligt Schmidt, framför allt i de äldre källorna (Schrenk och
Castrén)58 som Num’ beskrivs som ett personligt väsen som tydligt
avtecknar sig från den odifferentierade himlen. Han är ett väsen som
förknippas med himlen främst genom att ha sin boning där. I de
skapelseberättelser som Lehtisalo återger framstår han likaledes som en
person som finns i himlen men som inte är detsamma som himlen, anser
Schmidt. Denne anser också att den panteistiska beskrivning av Num’
som Castrén ger och enligt vilken Num’ uppfattas som utgörande själva
naturen också talar emot slutsatsen att han skulle vara himlen. Schmidt
håller det för troligt att denna identifikation mellan ”Högsta Väsendet”
och själva världen eller naturen kan vara mycket gammal, eftersom liknande föreställningar är vanliga hos andra folk i den ”nordliga urkulturen”. Sammansmältningen mellan Num’ och himlen är istället,
menar han, ett resultat av den senare uppspjälkningen av dennes funktioner i en rad smärre väsen. När de ”lägre andarna” övertagit Num’s
funktioner lämnas inte många attribut kvar hos denne och därmed sjunker han in i himlen.59
57

Lehtisalo 1924: 29.
Som ovan refererats ansåg dock Castrén själv att föreställningen om Num’ som en
skapare, en moralens väktare och en aktiv kraft i människans liv var beroende av
kristna influenser.
59
Schmidt 1931: 357 f.
58
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DISKUSSION

Det är intressant att notera att Schmidt som avslutning på sitt kapitel om
samojediska föreställningar ger två andra förklaringar till varför Num’
har kommit att, som han menar, bli en overksam, vag och upphöjd
gestalt i himlen. Den ena förklaringen består i att himlen bland nomader
på de öppna stäpperna och tundrorna visar sig så storslagen och vacker.
Den andra är att de storfamiljer och den feodalism som finns hos nomadiserande renskötare innebär en vertikal social organisation som
åsidosätter och isolerar vissa individer. I en sådan social miljö är det,
menar Schmidt, lättare att föreställa sig ett sysslolöst och fjärran väsen
med vaga personlighetsdrag.60 Jag är inte säker på om jag helt förstår
dessa Schmidts tillagda förklaringsmodeller. Åtminstone den första
tycks inte passa in i hans övriga resonemang. Det är dock intressant att
notera att den överensstämmer med vad Holmberg-Harva skriver och att
den andra förklaringen i mycket påminner om en marxistisk förklaring
av varför en gudsföreställning är utformad på ett visst sätt.
Det är viktigt att påpeka att såväl Holmberg-Harva som Schmidt,
trots sina ingående utmärkta presentationer av för dem tillgängliga uppgifter om Num’ och andra väsen, inte i första hand behandlar de specifika nentsiska föreställningarna. Vad de båda har för avsikt att beskriva
är föreställningar som förment är gemensamma för många olika etniska
och språkgrupper – och, åtminstone för Schmidt, i förlängningen ursprungligen för alla människor. För Schmidts del handlar det dessutom
om Gud, den ”faktiskt existerande” skaparen av världen. I sin strävan
att, i materialet om nentsernas världsåskådning, belägga att tron på (och
kunskapen om) Gud är ursprunglig hos människan bortförklarar han
konsekvent det som eventuellt kunde tala emot hans tes (såsom att
likheterna mellan Num’-föreställningar och den kristna gudstron kan
vara ett resultat av kristen mission eller att andra väsen har en lika framskjuten position som, och tillskrivs än viktigare funktioner än, Num’).
Man kan också konstatera att den evolution, i form av en uppspjälkningsprocess av föreställningarna om det ”Högsta Väsendet”, han skisserar går tämligen fort. Det skiljer blott 77 år mellan den äldsta och den
yngsta beskrivningen han använder som belägg.
60

Schmidt 1931: 358.
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Något vidare källkritiskt förhållningssätt har Schmidt heller inte.
Man skulle exempelvis kunna fråga sig om de likheter han menar sig
finna i ”primitiva” folks föreställningar om en enda ”gud” i himlen
åtminstone delvis skulle kunna vara en konsekvens av likheter mellan
källförfattarna. Redan mycket ytliga och generella likheter, såsom att
uppgifterna är insamlade av välutbildade, nordeuropeiska kristna män,
som söker utröna koloniserade folks ”religiösa föreställningar”, bör ha
spelat en avgörande roll för skildringarnas utformning. Med sin egen
världsbild som fond var det förmodligen ”naturligt” för dem att fråga
efter personifierade, mäktiga maskulina väsen i himlen. Måhända hade
de också svårt att tänka sig annat än att det ”högsta” väsendet skulle
kunna finnas någon annanstans än just däruppe.
Det finns många överensstämmelser i sätten att resonera mellan
Schmidt, Holmberg-Harva och (som kommer att framgå tydligare
nedan) de sovjetiska forskarna. Men det finns också avsevärda skillnader när det gäller tolkningarna av och förklaringarna till föreställningarna
om Num’. Den kanske mest avgörande skillnaden är att Schmidt menar
att gudstron inte kan vara ”naturligt” uppkommen genom mänsklig
spekulation, fantasi eller resonerande, utan måste ha uppkommit genom
Guds direkta tilltal till människan. Han intar alltså en position och anger
en förklaringsmodell som är diametralt motsatt den som HolmbergHarva står bakom. På det viset framstår det också som att Schmidt i
grunden uppfattar gudstron och religionen, även hos ”urkulturens” människor, som långt mer absurd än exempelvis de ateistiska marxistleninisterna, vilka ger vad de uppfattar vara en naturlig förklaring till
uppkomsten av detsamma. För Schmidt är gudstrons uppkomst och
förekomst oförklarlig på andra sätt än genom att hänvisa till Guds
faktiska existens. Det är därför inte att förvånas över att Chomitj betecknar Schmidt som en företrädare för den ”militanta katolicismen”
(ry. voinstvujusjtjij katolitsizm),61 i paritet med den ”militanta ateism”
(ry. voinstvujusjtjij ateizm) som proklamerades i Sovjetunionen.

61

Chomitj 1966: 196.
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Sovjetisk forskning om samojediska väsen
I det följande ska jag försöka visa hur de sovjetiska etnograferna på
vissa sätt anslöt till och på andra reagerade mot utomsovjetiska
forskares tolkningar av de samojediska folkens föreställningar. För att
återknyta till kapitlets inledning börjar jag med en av de tidiga sovjetiska skildringarna, Kostikovs, om vigningen av ”gudsrenar” till ”gudar”
och ”gudomar”.
62

L. V. KOSTIKOV

Även om Kostikov beskriver en rad ”gudar” och ”gudomar” i
nentsernas världsåskådning menar han att Num’ intar positionen som
”främsta gudom” (ry. glavnoe bozjestvo). Så beskrivs Num’ också i det
äldre källmaterial Kostikov nyttjar (Veniamins respektive Castréns
skildringar). Bland de nentser Kostikov själv har besökt framstår, menar
han, Num’ som ”världsalltets härskare”, alla levande varelsers ”rådare”
(ry. chozjain) och ”fader”. Om honom säger man: ”Num’ är min fader”
(nen. Num níse mi). Varje år, på hösten, utförs ett slaktoffer av en
ljusfärgad rentjur till Num’. Som regel är det männen som äter kött från
offrade renar. Endast i vissa fall får kvinnorna äta särskilda delar av
djuret. Den förklaring till detta som Kostikov ger är att männen
uppfattas som bevararna av ”fädernetron” (ry. ottsovkaja vera). Vid
exempelvis kulten av anfäderna utesluts mannens hustru, eftersom hon,
i egenskap av ingift i den patriarkala exogama klanen, betraktas som en
utomstående. Kött från slaktoffer till ”jordiska” eller ”underjordiska”,
men inte till ”överjordiska gudar” (ry. nadzemnye bogi), kan föras hem
till kåtan. Anledningen till detta är att kåtan betraktas som en ”oren”
plats, och de jordiska och underjordiska ”gudarna” anses, i likhet med
kåtan, vara ”orena” (ry. netjistye) eller ”smutsiga” (ry. poganye). De är
alltså, skriver Kostikov, ”onda andar” (ry. duchi zlye). ”Överjordiska
gudar” anses däremot vara ”rena” och därför kan kött offrat till dem
som regel inte föras till den ”orena” kåtan. Men kött från en ren offrad
62

Leonid Vasil’evitj Kostikov (1869–1941) var konstvetare och etnograf. Mellan åren
1924 och 1930 var han anställd vid Etnografiska museet i Leningrad. Förutom sina
fältstudier bland nentser hade han tidigare samlat in material om rysk och karelsk
kultur i Archangelsk-guvernementet. I likhet med Prokofjev avled Kostikov under
blockaden av Leningrad (se, http://www.ethnology.ru/biobib/Result.php?fnc=15,
2008-11-12).
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till Num’ kan ätas av alla och
envar, och det som blir över efter
måltiden kan föras hem till
kåtan. Slaktoffret till Num’ utgör
på så vis ett undantag från de
regler som gäller vid behandlingen av kött vid offer till andra
”gudomar”.63
”Förkunnare [ry. propovedniki] av kristen forskning”64 har,
enligt Kostikov, under många år
Bild 5. Ren tillägnad Num’, märkt ihärdigt försökt ena Num’,
med cheche pidte’mja. Den horisont- chaer’ (’solen’) och Ilebtsjamella raka linjen uppges symbolisera bertja till en allsmäktig skapare
”guds ryggmärg” (ry. bozjij spinnoj
av världen i nentsernas medmozg). De tre nedåtgående strecken
65
är de band med hjälp av vilka Num’ vetande. Men dessa väsen är,
håller renen nära sig, och de tre båg- menar han, i allra högsta grad
linjerna avbildar regnbågen, Num’s individuella ”gudomar”. Num’
ytterkläder (efter Kostikov 1930: 118 framställs som en åldrad gubbe,
f.).
och solen är en ”kvinnagudinna” (ry. zjensjtjina-boginja), även kallad jále nábe, ’ljusets
moder’. Ilebtsjambertja, ”renarnas beskyddare” (ry. pokrovitel’ olenej),
föreställs å sin sida som en medelålders man, renherde till yrket och
klädd i nentsiska kläder. Denne är ”förmodligen”, skriver Kostikov,
nentsernas mest vördade ”gudom” på grund av att han tillmäts ett så
stort inflytande över det ekonomiska livet. Han beskyddar renhjorden
från sjukdomar, rovdjur, mygg och styng. I osynlig gestalt anses han
röra sig invid renhjorden och bevara den från allehanda olyckor och
olägenheter, liksom se till att renarna ständigt har rikligt med bete.
Ilebtsjambertja är ett godvilligt väsen och han nekar aldrig bistånd till
den som personligen ber honom om detta. Om någon har en stor
63

Kostikov 1930: 116 f.
De enda forskare Kostikov hänvisar till är, som nämnts, arkimandrit Veniamin och
Castrén. Men möjligen underförstår han även andra förrevolutionära och utomsovjetiska forskare.
65
Kostikov 1930: 128.
64
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renhjord kan detta förklaras med
att renägaren själv har mött
Ilebtsjambertja på tundran och
där bett honom om fler renar. Att
vara renarnas och renbetets beskyddare är dock Ilebtsjambertjas enda uppgift, menar Kostikov.66
Arkimandrit Veniamin likställde Num’ och Ilebtsjambertja, eller Ilevbarte som han
skrev. Det första ledet i namnet Bild 6. Ren tillägnad chaer’, ’solen’,
även kallad jále nábe, ’ljusets
härledde han från nentsiskans
moder’. De sju vertikala strecken
iles’,67 ’liv’, eller ileve, som han uppges representera de ”trådar” med
översatte med ryskans vek, ’tide- vilka solen håller fast ljuset (efter
varv, liv, livstid, evighet’. Det Kostikov 1930: 119).
andra ledet, bart (nen. perts’),
uppfattade han som ett particip av verbet ’göra’ (ry. delat’). Därför
översatte han väsendets namn med det kyrkslaviska zjiznodavets,
’livgivaren’.68
Men ”livgivaren” för människor och renar är, enligt Kostikov, alls
inte Num’/Ilebtsjambertja som Veniamin påstod. ”Livgivaren” är istället
Ja’ nebja,69 ’Moder jord’, och ingen annan. Vid ett barns födelse avlivar
den blivande fadern en renkalv. Ja’ nebja skickar då renens ”själ” till
Mjad’ puchutsja,70 ’kåtagumman’, vilken i sin tur sänder en mänsklig
”själ” till jorden i utbyte mot renkalvens. Vid sidan om Ja’ nebja finns
hennes make, Ja’ erv,71 ”jordens överhuvud” (ry. zemli natjal’nik) eller
”jordens rådare”. Han räknas som en ”gud”, men spelar ingen väsentlig

66

Kostikov 1930: 121 f. Se även Kostikov 1930: 118.
Veniamin: ileits.
68
Kostikov 1930: 116. Någon egen uttolkning av namnet Ilebtsjambertja ger inte
Kostikov.
69
Kostikov: Ja nébe.
70
Kostikov: mjádiko púgutji.
71
Kostikov: Ja iiry.
67
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roll, utan återfinns bland alla de
”överhuvuden” och ”rådare”
som står vid sidan om den
”inflytelserika gudinnan”, skriver Kostikov.72
Ett för Kostikov avgörande
belägg för att Num’, chaer’ och
Ilebtsjambertja inte är ett och
samma väsen i nentsernas föreställningsvärld finner han i seden
att ”viga” renar till ”gudarna”.
Bild 7. Ren tillägnad Ilebtsjambertja. Riten, som ägnas varje ”gudom”
Märket betyder, enligt Kostikovs som har någon avgörande betyduppgifter, att renen ska leva i sju år
else för nentsernas liv, består i
(efter Kostikov 1930: 122 f.).
att man sätter ett särskilt boeller ägarmärke (ry. tamga, nen.
pidte’mja) på en utvald rens vänstra skuldra. Varje renägare har ett
särskilt ägarmärke som han skär ut i örat på alla renar i sin hjord. I somliga fall (för att det ska synas bättre på håll) skär eller rakar renägaren
också in sitt eget märke i renens päls. Renar som tillägnas någon
”gudom” får dock en cheche pidte’mja,73 en ”gudatamga” (ry. bogova
tamga) på sin vänstra skuldra. Detta ägarmärke är specifikt för varje
enskilt väsen, menar Kostikov: Num’ har sitt, Ilebtsjambertja har sitt,
id’ erv, ”vattenguden”, har sitt och så vidare. Varje väsen ska också
tillägnas en ren av specifik färg och ålder.74 Till alla olika väsen viger
man hanrenar, förutom till Ilebtsjambertja som tillägnas (gråa) vajor.
72

Kostikov 1930: 126 f. Såsom Kostikov, i all korthet, formulerar sig framstår det som
om han menar att Ja’ nebja, ’Moder jord’, och Mjad’ puchutsja (mjádiko púgutji) är
ett och samma väsen, även om den förra sänder renens ”själ” till den senare.
73
Kostikov: cháge pétteme.
74
Till Num’ vigs en vitaktig grå tjur, till solen en vit tvåårig tjur, till Ilebtsjambertja en
grå vaja, till Nikolaj ugodnik (’Nikolaj den Gudi behaglige’, det ortodoxa helgonet S:t
Nikolaj) en tvåårig tjur med vit bläs, till ”en okänd gudom vid nyår” en brokig tjur, till
Tu erv (Tu iéru), ’Eldens rådare’, en mörk ren och till Smittkopporna en brokig med
svarta prickar. Utöver dessa kan även vissa renar med ovanlig färg anses tillhöra solen
eller Smittkopporna, utan att man behöver märka dem på särskilt vis (Kostikov 1930:
125).
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De renar man väljer ut får inte
vara tränade till körrenar och
man väljer företrädesvis sådana
som till sitt yttre avviker från de
övriga. ”Vigningen” eller ”tillägnan” (ry. posvjasjtjenie) sker i
samband med ett slaktoffer till
det aktuella väsendet. Med
blodet från den slaktade renens
ännu varma lever anlägger man
”gudomens” ägarmärke på den
vigda renen. Därefter släpper
man den fri i hjorden och den får Bild 8. Ren tillägnad Nikolaj ugodnik
aldrig infångas eller avlivas. (’Nikolaj den Gudi behaglige’). Den
Dess ägare är nu ”guden” och horisontella raka linjen uppges representera en töm. Den främre våginte den förre, mänsklige renformade linjen med två streck ned
ägaren. Kostikov skriver att de mot bringan avbildar en sadel med
vigda renarna utgjorde en ut- remmar, och den högra nedåtgående
smyckning av hjorden och var linjen Nikolajs stav. Den böjda linje
bärare av dess välgång.75 Om en som binder ihop de två nedåtlöpande
ren tillägnad något väsen dör, linjerna är Nikolajs ben (efter Kostiäter man upp köttet, såvida inte kov 1930: 122 f.).
dödsorsaken kan befaras ha gjort
köttet oätligt. Eftersom detta kött, genom vigningen, anses rituellt ”rent”
får det dock inte föras till och förtäras i kåtan. Resterna efter måltiden
lämnas vid ett ”heligt ställe”. I somliga fall förekommer också att man
avlivar en ren vigd till solen – en chaer’ ty, ’sol-tamren’. Det kan ske
om en renägare är dödligt sjuk och man hoppas att den avlivade solrenens ”själ” kan ersätta den döendes.76
Kostikov har inte funnit någon tidigare litteratur om den nentsiska
seden att viga renar. Det enda möjliga undantaget är skildringen av
Jamalhalvön från 1868 skriven av en Ju. I. Kusjelevskij. Denne beskriver hur man på renar, ”dömda till offer”, anlägger ett ”djävulsmärke” (ry. d’javol’skoe klejmo, d’javol’skaja tavra) – jfr Kostikovs
75
76

Kostikov 1930: 115 f.
Kostikov 1930: 120 ff.
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egen term bogova tamga, ’gudatamga’ – i form av en cirkel med
en punkt i mitten. Detta görs om
någon är svårt sjuk och märket
får sitta kvar till dess den sjuke
eventuellt tillfrisknar. När så
sker avlivas och förtärs renen
såsom ett offer. I vissa fall sker
även att nentserna skickar över
renar som är märkta på detta sätt
till en främmande renhjord i
Bild 9. Ren tillägnad ”en okänd
syfte att överföra all ”olycka” till
gudom” vid en offerceremoni vid nyden andra hjorden och renåret (efter Kostikov 1930: 124 f.).
ägaren. Kostikov menar dock att
det av Kusjelevskij beskrivna bruket inte rör sig om ”vigning” utan
snarare om löften om offer vid patienters eventuella tillfrisknande respektive en ”besvärjelse” (ry. zaklinanie) över djur som föreställs kunna
överföra olycka och förgörelse till en annan familj.77
Det kan tilläggas att Kostikov skriver att det nentsiska ordet cheche
(chéhe, chahe) är det generella nentsiska begreppet för ’gud, gudom’.
Num’ kan exempelvis kallas Num’ cheche och ordet går även igen i
namnet på solen, chaer’, menar han. Nentserna räknar med åtskilliga
cheche, ”gudar”.78 Om denna terminologi har dock den främsta sovjetiska auktoriteten på nentsisk kultur, L. V. Chomitj, en annan uppfattning.

77
78

Kostikov 1930: 124.
Kostikov 1930: 126.
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79

L. V. CHOMITJ

Chomitj är enig med Kostikov om att Num’ och Ilebtsjambertja bör
betraktas som två helt separata väsen – och hon stödjer sig bland annat
på hans exempel med att de tillägnas olika typer av renar och att
väsendenas ägarmärken skiljer sig åt. Hon uttolkar också benämningen
Ilebtsjambertja något – om än inte helt – annorlunda än Veniamin. Förleden i namnet förstår hon som ordet ilebts’’, ’det med hjälp av vilket
man lever’, som är en beteckning för vildren (ordet ilebts’’ härleder hon
i sin tur, precis som Veniamin, från iles’, ’liv’). Efterledet uppfattar
även hon som det nentsiska verbet perts’, ’göra’, men menar att det
därtill kan betyda ’valla’ (ry. pasti) eller ’bevaka, vakta’ (ry. karaulit’).
Eftersom participet pertja anger den som utför handlingen kallar man
exempelvis en person som vallar tamrenar för ty pertja. Namnet på
väsendet är alltså att förstå som Ilebtsja’ pertja – vilket med nentsiska
assimilationsregler uttalas Ilebtsjambertja – ’herde, den som vaktar
79

Ljudmila Vasil’evna Chomitj föddes 1921 i Petrograd/Leningrad. Modern var
lärarinna och fadern militär. År 1939 började hon studera etnografi för Prokofjev och
Verbov vid Leningrads universitet. Hennes studier avbröts av kriget då universitetet
evakuerades till Saratov. Chomitj förblev dock i Leningrad under hela blockaden, då
hon bland annat arbetade vid ett barnhem och hjälpte till med försvaret av staden. När
universitetet öppnades igen 1944 kunde hon återuppta studierna. Tre år senare blev
hon doktorand (ry. aspirant) vid Nordliga fakulteten vid universitetet. År 1951 lade
hon fram sin kandidatavhandling (ung. motsvarande svensk licentiatavhandling) om
nentsiska kvinnors situation före och efter Oktoberrevolutionen. Mellan 1950 och
1956 undervisade hon i etnografi (om folken i Norr) och nentsiska språket vid
fakulteteten för Folken i Norr vid Herzen-institutet – en fakultet hon också var dekan
för 1953–1954. Hon blev docent vid Institutionen för språken i Norr. År 1956
anställdes hon vid sovjetiska vetenskapsakademins etnografiska institut i Leningrad
(vid MAE). Där arbetade hon fram till sin pension 1991. Mellan åren 1949 och 1975
genomförde hon 10 fältstudieexpeditioner till alla de olika nentsiska bosättningsområdena. Chomitjs forskning och undervisning har resulterat i en rad artiklar och
böcker om nentsisk kultur, historia och etnogenes, liksom en nentsisk-rysk ordbok och
en lärarhandledning för undervisning i nentsiska. Hennes mest kända och omfattande
verk är Nentsy: istoriko-etnografitjeskie otjerki (’Nentserna: historisk-etnografiska
studier’) från 1966. Den utgör fortfarande standardverket på området och kom i en
omarbetad nyutgåva (under titeln Nentsy: otjerki traditsionnoj kul’tury) 1995, liksom
en populärvetenskaplig version (Nentsy) 1994 i en serie där hon även publicerat verk
om samer och nganasaner. De biografiska uppgifterna har jag fått direkt av Chomitj
när jag besökte henne i hennes hem i S:t Petersburg den 3 november 2004. Biografiska
uppgifter om Chomitj finns också i Lipatova 2001. Angående Chomitjs fältstudier, se
även Chomitj 1966: 15; Chomitj 1995: 15.
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vildrenshjorden’. Han är uppenbarligen, skriver Chomitj, ”vildrenens
ande-rådare” och identifikationen med Num’ anser hon därför vara
ytterst tvivelaktig.80
Det ”lexikala och faktiska” felslut som hon menar att Veniamin och
andra, ”möjligen avsiktligt”, gjorde när det gällde Ilebtsjambertja
bidrog till att ge såväl honom som Num’ drag av kristendomens Gud
och gav näring åt Schmidts teori om ”urmonoteismen” hos nentserna
och folken i Norr.81 Den godtyckliga analogin mellan Gud och Num’ har
dessutom ”hindrat många forskare från att klarlägga den ’egentliga’
föreställningen om Num’”. Chomitj konkluderar: ”Det som de ovan angivna författarna kallar gud, högsta väsen, är uppenbarligen i verkligheten, i nentsernas föreställning, himlens ande.”82
Att Num’ är himlens ”ande” eller ”anderådare” (ry. duch-chozjain),
och inte en ”gud”, framgår, enligt Chomitj, av att man inte gör någon
avbildning av honom. Eftersom himlens ”ande” liknar himlen själv är
detta också helt följdriktigt, menar hon. Himlen har ingen särskild
gestalt. Men även om ordet num’ ursprungligen betyder just ’himlen’ är
väsendet Num’ inte liktydigt med himlen – man bedrev ingen kult till
själva himlen, endast till dess personifikation. De språkliga konstruktionerna vittnar om detta, menar hon. När nentserna vill uttrycka att det
har blivit kväll säger de Numda pevsjumja, något som ordagrant betyder
’(hans) himmel mörknade’. När det är vackert väder säger man: Tjuku
jalja numda sava, ’Idag är (hans) himmel bättre’. Det personliga
possessiva suffixet -da (3 person sing.), som i numda, anger att subjektet tillhör någon, och ”i detta fall avses uppenbarligen just himlens anderådare”.83
Distinktionen mellan himlen och dess ”ande” uppkom enligt Chomitj
med de ”animistiska” föreställningarna, ”dvs. tron på andar”.84 Hela den
80

Chomitj 1966: 195 f. Chomitj 1979: 25.
Chomitj 1979: 24 f.
82
Chomtij 1966: 196.
83
Chomitj 1966: 196.
84
Chomitj 1966: 196; Chomitj 1977: 5. Det är i sammanhanget intressant att nämna att
Chomitj i sin bok om nentserna från 1966 behandlar de här aktuella uppgifterna i ett
kapitel med rubriken ”Religiösa föreställningar” (ry. Religioznye predstavlenija),
vilket i sin tur är uppdelat med underrubrikerna ”Animistiska föreställningar” (ry.
Animistitjeskie predstavlenija), ”Schamanism” (ry. Sjamanstvo) och ”Begravnings81
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omgivande världen uppfattades
vara befolkad av ”andar” som
hade direkt inflytande över människors liv. De skänkte ”lycka”
och ”olycka”, glädje och sorg,
liksom allehanda sjukdomar. Alla
olika naturföreteelser hade sin
”ande-rådare”: id’ erv, ’vattnets
rådare, vattenrådaren’, jacha’
erv, ’flodernas rådare’, ja erv,
’jordens rådare’, perada erv,
’skogens rådare’, och så vidare.
Epitetet erv avser även ’anförare’
(ry. predvoditel’) eller ’ledare’
(ry. natjal’nik) i det mänskliga
samhället.85
Ett väsen som id’ erv ansågs
skänka fiskelycka, varför man
efter varje lyckat fiskafänge läm-

175

Bild 10. L. V. Chomitj. © Museet för
antropologi och etnografi (MAE),
Kunstkamera, S:t Petersburg.

ritualen” (ry. Pochoronnyj obrjad). I den omarbetade nyutgåvan från 1995 återfinns (i
stort sett) samma uppgifter i kapitlet ”Religiösa föreställningar och kult”. Det som i
den första boken rubricerades ”animistiska föreställningar” har här fått beteckningen
”Kosmogoniska föreställningar” (ry. Kosmogonitjeskie predstavlenija). Detta betyder
inte att Chomitj har ändrat sin uppfattning om att den nentsiska världsåskådningen till
sitt väsen var ”animistisk” och delkapitlet är till största delen ett nytryck av det 1966
utgivna. Men hon ger ett i detta sammanhang viktigt förtydligande av sitt val av
rubrik. Hon skriver att stycket om de kosmogoniska föreställningarna hos nentserna
egentligen inte hör till deras ”religiösa föreställningar” som kapitelrubriken antyder.
Det som tas upp i kapitlet är snarare, menar hon, nentsernas försök att förklara
ursprunget och karaktären på företeelser i sin omgivning. Eftersom dessa
föreställningar emellertid är ”falska” har hon inte funnit det möjligt att föra in dem i
stycket om nentsernas ”positiva” (faktiska) kunskaper (ry. polozjitel’nye znanija) i
kapitlet ”Folklig kunskap; Lek och underhållning; Leksaker” (ry. Narodnye znanija;
Igry i razvletjenjia; Detskie igrusjki), där hon bl.a. behandlar deras kunskaper om
stjärnhimlen, förmåga att orientera sig i landskapet, tideräkning, medicinska
kunskaper, lek och spel. Hon placerar alltså stycket om ”kosmogoniska
föreställningar” under rubriken ”Religiösa föreställningar och kult” med vissa förbehåll.
85
Chomitj 1966: 197; Chomitj 1977: 8.
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nade ett offer i form av något föremål som lämnades vid vattnet.
Chomitj menar dessutom att man i äldre tider kunde ge dessa väsen
människooffer. Det belägg för detta hon anför är en berättelse från en av
sina informanter om hur man inför ett fiskafänge vände sig till vattnet
med en bön om god fiskelycka och sa att ”schamanerna” och
”fjärrskådarna” (ry. jasnovidjasjtjie) hade förklarat att man måste lova
bort en människa för att få mycket fisk. Om någon i fiskelaget sedan föll
i vattnet gjorde man ingenting för att rädda denne, eftersom man ansåg
att han var ett bortlovat offer till sjöns ”rådare”. Chomitj anser, enligt
samma logik, att den uråldrigaste formen av ”jordkult” (ry. kul’t zemli)
kan spåras i de berättelser om hur man förr i tiden övergav en person
som föll ned i någon håla i marken, eftersom man ansåg att personen
redan var förlorad, hämtad av jorden själv.86
Vid sidan om de maskulina ”rådarna” finns som regel även
”rådarinnor”. Det finns såväl id’ erv som id’ erv ne, ’vattnets rådarinna’
och vid sidan om ja’ erv finns ja’ erv ne, ’jordens rådarinna’. Chomitj
menar inte att detta nödvändigtvis behöver avspegla äldre respektive
yngre föreställningar. Det kan snarare vara så att eftersom man tänker
sig naturens ”ande-rådare” i analogi med människor, så tänker man sig
att även de lever i familj. Förekomsten av föreställningar om ”rådarnas”
barn, exempelvis ja’ erv nju, ’jordens rådares son’, talar för denna tolkning, menar hon.87
Ja’ erv, ja erv ne och ja’ erv nju ansågs vara välvilliga väsen som
levde i jorden. Även Ja’ nebja, ’Moder jord’88 var en framträdande ”god
ande” i nentsernas religion, menar Chomitj. Hon var kvinnornas beskyddarinna.89 Annars var underjorden stället där man, enligt de gamla
nentsiska föreställningarna, återfinner en stor mängd ”onda andar”,
bland annat ”personifikationen av det ondas princip, det underjordiska
rikets, sjukdomarnas och dödens ande, ƽa”.90
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Chomitj 1977: 8 f.
Chomitj 1977: 9.
88
Chomitj (1966: 199) skriver att Ja’ nebja kan översättas antingen ’Moder jord’ (ry.
Mat’ zemlja) eller ’Jordens moder’ (ry. Mat’ zemli). I mitt referat här väljer jag
översättningen ’Moder jord’.
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Chomitj 1966: 198 f.
90
Chomitj 1977: 9.
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Även om Chomitj anser att de kristna missionärernas och forskarnas
beskrivningar av Num’ som en ”gud” eller ett ”högsta väsen” som liknar
de kristnas Gud var felaktig, och även om hon anser att den kristna
missionen endast i liten grad hade påverkat de inhemska föreställningarna vid 1900-talets början,91 medger hon att man kan skönja vissa
influenser från kristna föreställningar. I de äldre källorna beskrivs
exempelvis den ”onda anden” ƽa som Num’s svåger, make till hans frus
syster. I yngre källor beskrivs istället ƽa som Num’s son och Ja’ nebja
som Num’s hustru. Möjligen kan detta vara en influens från kristen
mytologi, föreslår Chomitj.92 Att Num’ av nentserna beskrivs som skaparen av världen och allt levande anser hon också vara ett resultat av
kristen påverkan.93
En viktig och framträdande påverkan från kristendomen var införlivandet av det ortodoxa helgonet S:t Nikolaj i nentsernas ”panteon”.
Han kallades för Num’-Mikola eller Sjadej94-Mikola och förkroppsligades i en antropomorf figur. Figuren gavs blodsoffer och man ställde
vaxljus framför den. Num’-Mikola ansågs vara Num’s främste hjälpare
och han beskyddade jägare från rovdjur och andra faror. I synnerhet var
han behjälplig vid fågeljakt. I kvarlåtenskapen efter Chat’ Serotetto – en
tadebja (”schaman”) som studerade vid missionsskolan i Obdorsk i
slutet av 1800-talet – fanns en avbild av Num’-Mikola, som var en av
Serotettos ”hjälpandar”. Föremålet var ett 50-kopeksmynt från 1896
med tsar Nikolaj II:s bild på.95
Termen cheche (i de västliga områden che, och i äldre litteratur ofta
cheg eller chegi), som Kostikov menade var en generell term för ”gud”
eller ”gudom” hos nentserna, har enligt Chomitj en tämligen vid betydelse och används om delvis olika företeelser. Det kan avse ”heliga”
klippor, mindre stenar som är uthuggna ur dylika klippor eller stenar av
91

Anledningen till att kristendomen inte vann något vidare insteg i nentsernas tankevärld – annat än ytterst ytligt – anser Chomitj (1979: 28) vara att deras samhälle inte
hade hunnit utvecklas till det klassamhälle som kristendomen var anpassad för. Det
nentsiska samhället var fortfarande kring sekelskiftet 1900 ett patriarkalt klansamhälle
med renskötseln som främsta näring.
92
Chomitj 1979: 28.
93
Chomitj 1976: 21.
94
Angående termen sjadej, se nedan.
95
Chomitj 1979: 25 f.
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ovanlig, iögonenfallande form. Cheche kan också användas om antropoeller zoomorfa figurer av trä, metall, skinn eller tyg. Ordet översätter
hon med ’rådare’, men menar att det i somliga användningar, ”med förbehåll” (ry. uslovno), kan översättas med ’helig, sakrosankt’ (ry. svjasjtjennyj, svjatoj), trots att det är ett substantiv. Så förekommer det i
nentsiska beteckningar på bland annat kristna företeelser: cheche’ mja’,
’kyrka’ (’helig kåta’); cheche’ i’, ’vigvatten’ (’heligt vatten’); luƾa che,
’präst’; men även om annat såsom cheche’ tu, ’blixt’ (’helig eld’) eller
cheche’ sarë, ’åskväder’ (’heligt regn’).96 Man kan av detta anta, menar
Chomitj, att cheche är en generell term för ”kultföremål”. Vissa uppgifter ger dock vid handen att det också kunde användas om de ”andar”
som förkroppsligades, eller tog sin boning, i dessa föremål. Hon exemplifierar med ett ”heligt” ställe – bestående av ett ensamt vitt flyttblock
på den kala tundran vid Kaninhalvöns västkust – vilket kallades che se’.
Det namnet översätter hon ’che-behållare’.97
Chomitj skiljer också ut olika typer av cheche. En framträdande och
viktig grupp är hemmets eller familjens cheche, mjad’ cheche (’kåtans
cheche’). Dessa utgjordes av mindre stenar eller antropo- eller zoomorfa98 träfigurer. Stenarna och de antropomorfa figurerna kläddes i
päls- eller tygkläder av nentsiskt snitt – i mans- eller kvinnokläder
beroende på vilket kön det ansågs ha. Mjad’ cheche var ”hushållets /
hemmets beskyddare” (ry. domasjnye pokroviteli) eller kanske snarare,
eftersom de var hela familjen behjälplig, ”familjens beskyddare”, menar
Chomitj. Varje gång dessa beskyddare hade skänkt någon hjälp sydde
man upp nya kläder åt dem. Ofta förekom mjad’ cheche i en hel familjeuppsättning av antropomorfa figurer, exempelvis en man (chasava
cheche/sjadej), en äldre kvinna (puchutsja cheche/sjadej), en son (nju
cheche/sjadej). Man vände sig till dessa för att få hjälp i allehanda
ärenden såsom framgång i renskötseln, jakten, fisket och att bevara
familjen från sjukdomar och olycka.99
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Chomitj 1966: 200, 202; Chomitj 1979: 27.
I analogi med ordet för knivslida, char’ se’, och brynstensfodral, sija se’ (Chomitj
1966: 201 f.).
98
Vanligtvis varg eller lom, enligt Chomitj.
99
Chomitj 1966: 202; Chomitj 1977: 21 f.
97
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Mjad’ cheche gick i arv från generation till generation, och som regel
ärvdes de från far till son. Ett viktigt undantag till detta var en typ av
mjad’ cheche som fanns i varje familj, Mjad’ puchutsja, ’Kåtagumma’ –
ibland kallad Ja’ nebja (’Moder jord’) eller Ja’ mjunja (’Jordens väsen’,
ry. nytro zemli). Chomitj antar att den förstnämnda beteckningen framför allt avser kultföremålet och att de andra två hänvisar till den ”ande”
som förkroppsligas i föremålet. Till skillnad från andra mjad’ cheche
tillverkas inte Mjad’ puchutsja runt en docka av trä eller sten, utan de
skinnkläder (päls, stövlar och mössa) som den består av fylls med tyg.
Varje kvinna tillverkade en sådan figur efter att hon fött sin första dotter
– den var en avbild av dottern – och hon behöll den under hela sitt
liv.100
Mjad’ puchutsja (Ja’ nebja, Ja’ mjunja) var hela familjens, men i
första hand kvinnornas främsta, beskyddare. Den förvarades i den
kvinnliga halvan av kåtan, som regel vid den äldsta kvinnans sovkudde.
Man vände sig till ”kåtagumman” exempelvis vid svåra sjukdomar, då
man lade henne vid den sjukes huvudgärd. Man kunde också prognosticera sjukdomens förlopp genom att hålla figuren i handen och ställa en
fråga. Om Mjad’ puchutsja kändes lätt skulle patienten snart bli frisk.
Om hon var tung betydde det att sjukdomen skulle leda till döden. En
viktig uppgift för Mjad’ puchutsja/Ja’ nebja/Ja’ mjunja var att bistå en
födande kvinna vid förlossningen. Den födande tog dockan med båda
händerna, lade den mot sin mage, pressade ihop den när värkarna satte
in och bad om lindring.101
Mjad’ cheche förvarades vanligen i den inre delen (nen. sinij, si’
eller sinekuj)102 av kåtan, mittemot ingången. Denna del av kåtan var
100

Chomitj 1977: 23.
Chomitj (1966: 204) antyder att det var på grund av detta användningsområde som
dockan var fylld med mjukt tyg och inte trä, sten eller metall. I en annan artikel
(Chomitj 1976: 21) skriver hon dock, helt motsägelsefullt, att nentserna tillverkade
antropomorfa avbildningar av Ja’ mjunja av trä!
102
Denna inre del av kåtan, mittemot ingången, bakom eldstaden, ansågs ”ren” och
”helig”. Här förvarades olika kultföremål, matkärl och delar av maten. Kvinnor (i fertil
ålder) fick inte beträda detta område, inte heller passera motsvarande område på utsidan av kåtan. Området avgränsades av den ”heliga” symsy-stången som bl.a. bar upp
kitteln över elden och personifierade ”eldstadens ande” (Chomitj 1966: 105, 108).
Ytterst likartade föreställningar och förhållningssätt till denna del av kåtorna fanns hos
de andra samojediska folken.
101
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förbjuden för kvinnor att beträda. Om en mjad’ cheche varit behjälplig
slaktade man en ren och ”matade” figuren med det färska blodet från
renen. Även klövar och mule från renen lämnades i offer till cheche. Till
Mjad’ puchutsja/Ja’ nebja/Ja’ mjunja gav man emellertid aldrig slaktoffer. Istället sydde man, efter en lyckad förlossning, ett nytt lager
kläder som man tog på utanpå hennes gamla. Dessa figurer förvarades
också avskilt från de andra ”beskyddarna av kåtan”.103 Genom Mjad’
puchutsja hade kvinnorna, ”som inte deltog i kultförrättningar kopplade
till näringslivet, sina beskyddare bland andarna, sina kultföremål”,
skriver Chomitj.104
En annan grupp av kultföremål bestod i grovt utskurna antropomorfa
träfigurer som stod uppställda vid ”heliga” ställen och offerplatser på
tundran. Dessa gick under benämningen sjadej.105 Med det färska blodet
från offrade renar smorde man munnen på träfigurerna – man ”matade”
dem. Köttet förtärdes av de närvarande människorna och renens horn
lämnades vid platsen.106
Nentserna tillverkade också dockor som utgjorde avbildningar av
deras avlidna anförvanter. En dylik så kallad ƾytarma eller sydrjaƾg
gjordes 7–10 år efter släktingens död. Man tog fram dessa figurer vid
varje måltid och dukade fram mat och dryck även till dem. Den avlidne
ansågs leva kvar bland människorna i figuren. Tre år efter att en
ƾytarma tillverkats ”begravdes” den i en ask i närheten av den plats där
man begravt den dödes kropp. En ƾytarma tillverkad efter en tadebja
(”schaman”) ansågs kunna bota sjuka.107
Chomtij menar att eftersom nentserna inte förstod de naturliga orsakerna till exempelvis utebliven jakt- eller fiskelycka, sjukdomar eller
dödlighet bland tamrenarna, tillskrev de detta olika ”andars” agerande.
103

Chomitj (1966: 204) nämner dock att en Mjad’ puchutsja/Ja’ nebja-figur
förvarades i den inre delen av kåtan, i en liten ask, en tid efter en lyckad förlossning.
104
Chomitj 1977: 24.
105
Det finns två föreslagna förklaringar till ordet sjadej i forskningen, skriver Chomitj
(1966: 206). Den ena förklaringen hävdar att det kommer av det nentsiska ordet sja’
som betyder ’ansikte’. Den andra hänvisar till en homonym till sja’ med betydelsen
’bergskedja, brant strand’, och menar att det alluderar på den typ av platser där dylika
figurer oftast placerades. Chomitj själv är böjd att tro på den första förklaringen.
106
Chomitj 1966: 206 f.
107
Chomitj 1966: 208. Om liknande föreställningar hos entserna, se Prokofjeva 1953:
206 f.
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Önskan att blidka dessa andar låg bakom offerbruket – om man
utfordrade en ”ande” kunde den i utbyte skänka hälsa och jaktlycka till
människorna. Men denna tanke föregicks av ett offerbruk då man gav
offer direkt till naturkrafterna och naturföreteelserna – man lade gåvor
direkt i floden, sjön eller på en kulle. Först senare uppkom tanken på
”ande-rådare” och ”ande-hjälpare” som man kunde be om stöd genom
att lämna dem offer vid de platser där man antog att de uppehöll sig.
Ännu något senare försökte man att tillverka särskilda behållare för
”andarna”. Dessa behållare utgjordes av cheche.108
Chomitj laborerar med en indelning mellan ett ”föranimistiskt” (då
naturföreteelser uppfattas som levande) och ett ”animistiskt” stadium
(då naturföreteelser anses ”besjälade”).109 I och med ”animismen” uppkom en indelning mellan ”gott” (främst företrätt av Num’) och ”ont”
(främst företrätt av ƽa). Då växte det även fram ett helt ”panteon av
andar” i den nentsiska föreställningsvärlden, menar hon. De viktigaste
gestalterna i detta panteon var Num’ och ƽa. Näst dessa i rang stod
Ilebtsjambertja och Ja’ nebja/Ja’ mjunja. Alla andra väsen framstår,
skriver hon, som underkastade dessa, och vem som helst kunde vända
sig till dem, utan att behöva ta hjälp av ”schamaner”.110
Chomitj redogör inte för sitt utvecklingsschema i närmare detalj.
Men i kapitel 5 kommer jag att visa på liknande förklaringsmodeller,
som hänger samman med den animistiska teori som flera sovjetiska
etnografer under mitten av 1900-talet anslöt sig till. Innan vi kommer dit
ska jag i korthet redovisa något av den forskning som gjordes i Sovjet
om de andra två samojediska folkens – entsernas och selkupernas – religioner.
PROKOFJEVA OM VÄSEN I ENTSERNAS OCH SELKUPERNAS
VÄRLDSÅSKÅDNINGAR

E. D. Prokofjeva, G. N. Prokofjevs änka, även hon lingvist och etnograf,
har i ett flertal artiklar systematiserat det material som hennes make
(tillsammans med G. D. Verbov) samlade in men inte själv hann sam108

Chomitj 1966: 207.
Jfr Popovs terminologi i artikeln från 1958 (se kapitel 3), som Chomitj medgivet
var influerad av.
110
Chomitj 1976: 20, 21, 22 f.
109
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manställa. Artiklarna har fokus
på främst selkupisk, men några
även på entsisk och nentsisk
föreställningsvärld och ”schamanism”, liksom på selkupiska
språkstudier. Eftersom Prokofjeva själv var delaktig i insamlandet av delar av det material
hon bygger på, och eftersom det
är hon som har gjort sammanställningarna, finns det ingen
anledning att tillskriva någon
annan än henne de uppgifter och
analyser hon presenterar.
I sin artikel om religiösa föreBild 11. E. D. Prokofjeva. © Museet
ställningar
hos entserna menar
för antropologi och etnografi (MAE),
Prokofjeva att hennes forskning
Kunstkamera, S:t Petersburg.
visar på ”den nästan fullständiga
överensstämmelsen” mellan entsisk, nentsisk och (om än i något mindre
utsträckning) nganasansk religion. Detta gäller, enligt henne, inte bara
den ”religiösa ideologins uttrycksformer” utan även de termer med hjälp
av vilka dessa uttrycksformer beskrivs. I sin tur vittnar det om att dessa
religiösa föreställningar utvecklades under en tid då de samojediska
grupperna utgjorde en etnisk enhet, med ett gemensamt språk och en
ensartad livsföring, anser Prokofjeva. De smärre egenheter som återfinns i materialet om deras religioner är resultatet av delvis olika historiska utvecklingar från denna gemensamma grund. Selkupernas religiösa
föreställningar, riter och ”schamanism”, liksom deras språk, skiljer sig
dock i avsevärt högre grad från de andras, något som enligt Prokofjeva
visar att de utvecklats isolerade från de nordsamojediska folken under
en betydligt längre tid och under andra omständigheter.111
Prokofjeva om entsiska väsen
I den entsiska världsåskådningen finns det, skriver Prokofjeva, ”tydliga
kvarlevor av urgamla magiska och fetischistiska föreställningar mot en
111

Prokofjeva 1953: 228 f.
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fond av animistiska föreställningar, samtidigt som senare tillkomna
föreställningar om en enda gudom framträder”. Föreställningarna om
den ”ende guden” är dock motsägelsefulla och obestämbara, vilket
skiljer dem från gudsföreställningar i ”högre religioner”. Prokofjeva
medger att det insamlade materialet om entsernas religion är ofullständigt, men hävdar också att en viktig orsak till att deras föreställningar är svåra att beskriva beror på att folket självt inte tillräcklig
tydligt kan urskilja dem. Många av entsernas trosföreställningar är i
vardande – de har nyligen uppstått och står under utveckling. De relativt
sentida föreställningarna om en enda ”gud” har, menar hon, inte ens satt
sina spår i språket.112
Till grund för de forna religiösa föreställningarna hos entserna ligger
alltså, menar Prokofjeva, ”animistiska” föreställningar. Hon fördjupar
sig dock inte i vad ”animismen” innebär. Istället förklarar hon att deras
”främsta gudom” var ƽa – språkligt såväl som betydelsemässigt motsvarigheten till nentsernas num’, selkupernas num-nom-nop och ngansanernas ƾuΩ (se nedan).113 Etymologiskt sammanfaller termen med det
nentsiska väsendet ƽa, den ”främsta onda gudomen” (hos nentserna på
Bolsjezemelskaja Tundra). I jämförelse med de selkupiska föreställningarna om num har dock de entsiska om ƽa en långt mindre tydlig anknytning till himlen, menar Prokofjeva. Den entsiska ”gudomen” uppfattades mer personifierad och hans relation till människorna mycket mer
bestämd. Hans verksamhetsområde ansågs därtill vara långt vidare och
samtidigt tydligt avgränsat. ƽa betraktades som skaparen av världen.114
Han bestämde vädret så att det inte alltid skulle vara gynnsamt för jakt
och fiske – i annat fall skulle människorna snart överutnyttja naturens
resurser. För att människorna i sina drömmar skulle kunna se vad fram112

Prokofjeva 1953: 229.
Jag har här återgivit det sätt på vilket Prokofjeva använder stor eller liten initialbokstav i beteckningarna på väsendena. Varför hon väljer att ha stor bokstav på
entsiska (och nentsiska) ƽa, men inte på exempelvis nentsiska num’ eller entsiska
d’ireponde (se nedan) lämnar hon ingen förklaring till. Jag kan inte heller se någon
tydlig logik bakom hennes val.
114
Prokofjeva (1953: 204) återger en version av skapelseberättelse med ”dykandsmotivet”. I denna entsiska version flyger ƽa ovanför den världsomspännande vattenytan. Där simmar också en lom som ƽa förmår att dyka ned på botten för att hämta
upp gyttja, som sedan jorden växte fram ur. Prokofjeva noterar att berättelsen är
mycket lik en chantisk sägen om hur Torum skapade världen.
113
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tiden bjöd, gav han dem sömnen. ”ƽa var såväl människornas som
naturens rådare”, enligt Prokofjeva, och man kallade honom även
d’ireponde, ’livets’ eller ’renens rådare’. D’ireponde var, menar hon,
den entsiska motsvarigheten till Ilebtsjambertja (jilembert).115
ƽa ansågs ha en hustru, D’ja menju’u, ’Moder jord’ – hon som fick
gräset att växa. Man menade att hon ansvarade för att barn kom till
världen, hjälpte kvinnorna vid förlossningar och beskyddade de små
barnen. Varje kvinna hade en figur som föreställde D’ja menju’u, och
när ett barn var sjukt hängde man den över barnets huvud. Man tänkte
sig att ”Moder jord” bodde under jorden, just under markytan, men
eftersom hon hade ständig kontakt med ƽa vandrade hon ibland över
himlavalvet till honom. Då kunde man se hennes kjortelfåll i form av
regnbågen. Regnbåge heter på entsiska ƾƗ padde (panda), ’gudafållen’ i
Prokofjevas översättning. D’ja menju’u var, menar hon, motsvarigheten
till nentsernas Ja’ nebja, och liknar i mycket selkupernas Ylynta kota
(vilken jag återkommer till nedan).116
Solen, kajja, föreställdes av entserna som en kvinna. Detta är, enligt
Prokofjeva, en allmänsamojedisk uppfattning. Kajja hade en dotter som
bistod D’ja menju’u i uppgiften att få gräset och växterna att växa. Men
solen själv ”gudomliggjordes” (ry. obozjestvljat’sja) inte, vare sig hos
entser eller nentser, även om det finns spår av tidigare ”soldyrkan” (ry.
potjitanie solntsa) hos dem. De ”spår” hon utpekar är dels seden att i
januari offra en ren genom slakt till solen vid dess återkomst efter
polarnatten, dels att man till solen ”vigde” en vit ren, märkt med solens
märke (en solsymbol med strålar) i pälsen.117
Den äldsta sonen till ƽa och D’ja menju’u var Todote’, den ”främsta
onda gudomen”, vilken enligt Prokofjeva motsvarar den nentsiska
”gudom” som går under beteckningen ƽa. Todote’ var människoätare.
Han jagade människor på samma vis som människorna jagade renar.
Men det var hans föräldrar som tilldelade honom de människor han fick
115

Prokofjeva 1953: 199 f.
Prokofjeva 1953: 200. Hos nentserna kallades regnbågen nuv’ pan, ’himlens fåll’,
där ordet pan avser pälsbrämet på en mans ytterkläder. Bland nentser på Jamalhalvön
förekommer istället uttrycket nuv’ panu, där panu avser brämet på kvinnans kläder.
Chomitj (1976: 20) menar att man på Jamal ansåg att regnbågen var Num’s hustrus
fåll.
117
Prokofjeva 1953: 205.
116
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äta. När han åt människor tog det sig uttryck i sjukdom. Det fanns två
sätt för honom att sätta sjukdomar på människor – antingen blåste han in
sin andedräkt i dem när de sov eller så skickade han, via sina assisterande ”andar”, amuke, maskar in i människornas kroppar.118
Amuke var ”onda andar underkastade Todote’”. De bodde i underjorden, i det andra lagret strax under D’ja menju’u. Så hade det emellertid inte alltid varit, enligt entsernas mytologi. Från början bodde de uppe
på jorden, men eftersom de då åt allför många människor skickade ƽa
sina yngre söner, de månghövdade kicho, från himlen. Därefter tvangs
amuke ned under jorden. Mellan amuke och kicho förs sedan dess en
ständig kamp. Entserna ansåg dock att kicho, som var underställda den
”goda principen” i slutändan skulle vinna eftersom Todote’ också han
var underställd ƽa. Om en människa var sjuk kunde man även vända sig
med offer till kicho så att de kunde be sin storebror Todote’ att låta den
sjuke vara. I andra fall kunde kicho vända sig direkt till ƽa, så att denne
fick beordra Todote’ att släppa sitt byte.119
Enligt Prokofjeva är kicho motsvarigheten till nentserna cheche och
nganasanserna kojkΩ’’ (se kapitel 5). Bland dessa urskiljer Prokofjeva
dels de ”mer vördade ’rådarna’ över heliga platser” som hade direktkontakt med ƽa, dels de ”mindre betydelsefulla” som tillhörde varje
familj och varje enskild individ.120
Förutom dessa väsen föreställde sig entserna en lång rad såväl välvilliga som illvilliga ”andar”, vilka inte kategoriserades som vare sig
kicho eller amuke. Det finns inte utrymme att här återge hennes uppgifter om alla dessa väsen. Men det är värt att nämna några av dem.
Bland alla de ”andar” hon räknar upp återfinns de som hon betecknar
”ande-rådare” såsom bido bemo, ’vattnets ande-rådare’, ny bemo,
’bergens ande-rådare’ och muggo bemo, ’skogens ande-rådare’. Prokofjeva likställer dessa väsen med de olika nentsiska erv-väsendena. Även
de olika väderstrecken hade – liksom hos nentserna – sina ”rådare”, umu
d’ja kora, ’norrs rådare’, djadenede d’ja kora, ’söders rådare’. Alla
118

Prokofjeva 1953: 200 f. ”Schamaner” kunde i vissa fall bota sjuka genom att
plocka ut dessa maskar. Ibland kunde man också offra en ren i hopp om att Todote’
skulle acceptera den som föda i utbyte mot den sjuke. Om patienten dog innebar det
att Todote’ inte tagit emot renen.
119
Prokofjeva 1953: 201, 205.
120
Prokofjeva 1953: 201.
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dessa ”ande-rådare” lydde under ƽa och hade till uppgift att hjälpa människorna. Men de var godvilliga endast om de ärades och fick offer. I
annat fall kunde de straffa människorna.121
I varje hem fanns en ”eld-rådare”.122 Den ansågs bo i en av de
bärande kåtastängerna, simzy, som markerade gränsen för den inre,
”heliga”, delen av kåtan. I nedre delen av simzy-stången snidade man
ibland in ett ansikte som representerade ”eld-rådaren” och i toppen satte
man en träfågel, minlej. Minlej ansågs vara en av ƽas äldsta söner, och
utgjorde länken mellan eldstaden i kåtan och den ”himmelska elden”,
solen. Vid de tillfällen då man offrade till ”eld-rådaren” slaktade man en
ren, vars blod man smorde in ansiktet på simzy-stången med. Varje kväll
rökte kvinnorna in stången med röken från brinnande ljung eller vildrensfett. Vart sjunde år skulle man byta ut den gamla simzy-stången,
som man då lämnade vid en ”helig plats”.123
Som sammanfattning av sin genomgång av de entsiska föreställningarna menar Prokofjeva att det fanns ett månghövdat ”panteon av
gudomar” i vilka ƽa, D’ja menju’u och Todote’ var de främsta. Dessa
personifierade det goda och det onda i tillvaron. Det fanns vissa föreställningar om en enda ”gud” som upprätthöll världsordningen och som
hade makt över alla andra varelser – människor liksom ”andar”. Prokofjeva tycker att det i det sammanhanget är intressant att notera att ”det
ondas gudom”, Todote’, ansågs vara äldsta sonen till ”det godas gudom”, ƽa. Den senare var dock inte så mycket ”det godas gudom” som
han var ”ordningens, rättvisans och maktens gudom” (ry. bozjestvo
porjadka, spravedlivosti i upravlenija). Störst roll i entsernas – liksom i
nentsernas – liv spelade ändå, menar hon, de otaliga ”andar” som var
underordnade de främsta ”gudomarna”. Det var dessa ”andar” som blandade sig i alla smärre vardagligheter och som krävde av människorna
att de följde alla seder och påbud.124
Prokofjevas artikel om entsisk religion publicerades 1953 och den är i
hög grad präglad av sin tid (se kapitel 3). Såväl i inledningen som i av121

Prokofjeva 1953: 201 f.
Prokofjeva nämner ingen entsisk beteckning för ”eld-rådaren”.
123
Prokofjeva 1953: 202.
124
Prokofjeva 1953: 216.
122
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slutningen kommenterar författaren att kunskapen om de forna föreställningarna är av yttersta vikt för ”upplysningsarbetare” (ry. rabotniki
prosvjasjtjenija) bland de samojediska folken, så att de kan hjälpa
folken att övervinna de religiösa kvarlevor som bromsar utvecklingen
av en ny kultur. Hon betonar särskilt att den upplysningsarbetare som
känner till konkreta fakta om deras gamla ideologi inte kommer att
stanna vid konstaterandet att det inte längre finns iögonenfallande
”schamaner”. Även utan kostym och trumma, kan det finnas de som
försöker återta sin förlorade auktoritet. Själva motivet till att publicera
fakta om entsernas religiösa föreställningar är, enligt Prokofjeva, just att
informationen kan användas i det anti-religiösa och det allmänna omvandlingsarbetet i Norr. Vid sidan om detta kan materialet också användas för att klarlägga frågan om entsernas etnogenes – en lika tidstypisk och politiskt korrekt motivering som den första.125
Det är värt att citera Prokofjevas introduktion liksom avslutning av
artikeln. Allra första stycket lyder:
Sedan den Stora socialistiska Oktoberrevolutionen har världens mest rättvisa nationalitetspolitik, utarbetad av Kommunistparitet, orubbligt förverkligats i vårt land. Tack vare partiets och ledningens outtröttliga omsorg har
de tidigare förtryckta och exploaterade små folken, inklusive folken i det
Yttersta Norr, i vårt mångnationella Fosterland pånyttfötts till ett nytt ljust
liv. Om detta vittnar det konkreta genomförandet av den marxist-leninistiska läran, och nödvändigheten av att likvidera faktisk ojämlikhet hos de
tidigare efterblivna och förtryckta folken.126

Artikeln slutar:
Den fortsatta socialistiska omvandlingen av ekonomierna hos folken i Norr
– gränslös i jämförelse med den förrevolutionära nivån på välståndshöjning
– stärker alltmer entsernas band till andra folk i Sovjetunionen, i synnerhet
till det stora ryska folket, och deras deltagande i byggandet av kommunismen bidrar alltmer till att övervinna religiösa kvarlevor hos entserna och
att verkligen stärka den materialistiska ideologin.127

125

Prokofjeva 1953: 195, 230. Prokofjeva (1953: 229) menar att det på grund av den
speciella konservatism som råder inom det religiösa området, är särskilt tacksamt att
studera religion för att klarlägga folkens etnogenes.
126
Prokofjeva 1953: 194.
127
Prokofjeva 1953: 230.
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Formuleringarna och motiveringarna i början och slutet av artikeln
följer den standardmall som var mer eller mindre obligatorisk för alla
etnografiska (och andra) artiklar under början av 1950-talet. Vad som är
viktigt att framhålla är dock att de utgör just en inramning till artikeln.
Några egentliga spår av de attityder som Prokofjeva ger uttryck för i de
två citaten ovan finns inte i själva texten om entsernas religion. Några
specifikt marxist-leninistiska analyser gör författaren heller inte. Hennes
ambition tycks vara att hålla sig så deskriptiv som möjligt, och endast i
viss mån hänvisa till likheter mellan de olika samojediska folkens föreställningsvärldar. Anmärkningsvärt är också att det helt saknas hänvisningar till Marx, Engels och Lenin. Detta skiljer hennes artikel från
många av de etnografiska texter som publicerades från mitten av 1960talet och framåt, och som jag kommer att redogöra för i nästkommande
kapitel. Först ska jag emellertid återge några exempel på vad Prokofjeva
skriver om väsen i selkupernas världsåskådning.
Prokofjeva om selkupiska väsen
Prokofjeva ger inte några mer ingående beskrivningar av väsen i selkupernas föreställningsvärld. Mycket av den terminologi hon använder och
de resonemang hon för kring dessa överensstämmer med vad hon
skriver om entsiska väsen. Därför ska jag här inte fördjupa mig nämnvärt i hennes beskrivningar. Det finns dock en intressant detalj att ta upp
eftersom den avspeglar ett trendbrott i den sovjetiska religionsetnografin generellt. Om man jämför vilka väsen i selkupernas världsåskådning hon nämner som de ”främsta” eller viktigaste – liksom vilka
hon nämner överhuvudtaget – i ett par artiklar från 1940- och 1950talen, med vad hon skriver år 1961 – och även senare (1976) – finns det
nämligen en iögonenfallande skillnad.128
I en artikel från 1949 skriver Prokofjeva att det inte fanns något rikt,
tydligt framställt ”panteon av gudar” med bestämda karaktärsdrag och
128

De här refererade artiklarna är tämligen olika. I den första (från 1949) beskriver
och analyserar Prokofjeva den selkupiska ”schamanens” kostym med alla dess symboler, medan den andra (1956) är en encyklopedisk introduktionsartikel till selkupisk
kultur och historia och tar endast i förbigående upp religiösa föreställningar. Artikeln
från 1961 tar sin utgångspunkt i teckningar gjorda av äldre tonåriga selkuper i Janov
Stan där Prokofjev och Prokofjeva arbetade på 1920-talet. Teckningarna har den
selkupiska ”schamanska” världsbilden som tema. Den sista artikeln (1976) är den enda
vars huvudsyfte är att ge en sammanfattning av selkupernas traditionella världsbild.
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verksamhetssfärer. Föreställningen om en ”främsta” eller ”högsta gudom”, Num (Nom, Nop), var vag och obestämd. Num lade sig inte
nämnvärt i människornas liv och selkuperna vände sig sällan direkt till
honom. Mer bestämda uppfattningar hade de om ”gudomen” Kok eller
Kon, som också bodde i himlen och aktivt blandade sig i människornas
angelägenheter. Termen kok, som enligt Prokofjeva har sina motsvarigheter i andra samojediska språk, betydde från början – liksom num
(nom, nop) – ’himmel’, men har med tiden också fått betydelsen ’herre’
(ry. gospodin). I den senare betydelsen användes den förr om inhemska
selkupiska ”prinsar”, men alltså även för att avse den ”himmelska
gudomen”.129 Förutom Kok trodde selkuperna också på en annan ”övre
ande” (ry. verchnij duch), Yj eller Ij. Han kallades ibland även Nums
son. Både Kok och Yj var ”himmelska gudar” som ansågs vara goda
väsen, om än de var nyckfulla. Förutom dessa väsen räknade selkuperna
med en lång rad ”onda andar”. De främsta bland dessa var Kyzy,
’djävulen’, och Kyzys son, som bodde i underjorden och härskade över
de ”avlidnas stad”. I naturen fanns därtill en mängd olika ”ande-rådare”
(vattnets, skogens, etc.) som kunde hjälpa eller skada människorna
beroende på hur de själva blev bemötta och behandlade. Solen och
månen hölls inte för särskilda ”gudomar” hos selkuperna, även om Prokofjeva menar sig finna spår av tidigare sådana föreställningar.130
I den synnerligen korta redogörelse för väsen i selkupisk världsåskådning som Prokofjeva gör i det encyklopediska verket Narody
Sibiri (1956) nämner hon endast naturens ”ande-rådare”, Num (Nom),
Kyzy samt ”schamanernas andar” och ”onda andar”.131
I en artikel från 1961 tar Prokofjeva (något mer utförligt) upp samma
väsen som ovan. Men här kommer hon dessutom med ett mycket
intressant tillägg. Föreställningarna om Num som den ”övre gudomen”
129

Senare (Prokofjeva 1976: 109) för hon fram en möjlig etymologi till ordet kok-konkåk: att det skulle ha sitt ursprung i ett gammalt samojediskt ord för ’(ljus-) blå’, dvs.
att himlen benämndes efter sin färg.
130
Prokofjeva 1949: 335 f., 361.
131
Prokofjeva 1956: 678. Den selkupiska termen för både ”onda andar” underkastade
Kyzy och naturens ”ande-rådare” är los (loz). Prokofjeva (1961: 61) översätter det till
’ande, djävul’ (se även Prokofjeva 1976: 121 f.). Enligt Kim (1997: 120 ff.) användes
ordet los om alla dessa olika former av väsen, och det kunde i vissa fall även användas
om ”den övre anden, identisk med guden Num”.
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hos selkuperna är, skriver hon, ett mycket sentida inslag i deras världsåskådning, och de hänger samman med framväxten av patriarkatet.
Num-föreställningarna kom då också att tränga undan föreställningarna
om selkupernas ”moder-urmoder”, ofta kallad Ilynty kota, ’livsgumman’, eller Ilyntyl kota imylja, ’levande mormor-gumman’.132
Trots att Prokofjeva fortfarande omtalar Num som selkupernas
”främsta gudom” skriver hon att ”[livsgumman] i realiteten är den
främsta gestalten i selkupernas religiösa föreställningar”, och hennes betydelse är ytterst stor i jämförelse med Nums.133
Ordet ilyntyl’ betyder mer precist ’den som placerar livet’ eller ’den
som innehar livet’. ”Livsgumman” har att göra med alla aspekter av
människornas liv, liksom död. Det är hon som skänker ”schamanen”
hans eller hennes redskap och kläder, liksom hon ser till att barnen får
en vagga och de avlidna virke till sina kistor. Det är också hon som har
lärt kvinnorna konsten att sy kläder. När solen varje morgon stiger över
horisonten och kastar sina första strålar på jorden, fäster Ilynty kota
”själar” vid änden av dessa strålar.134 Det är de ”själar” som ska födas
den dagen. ”Själen” faller på den plats där solstrålen träffar jorden, och
detta innebär den faktiska födelsen av det nya barnet. Först efter detta
sker förlossningen genom den mänskliga modern.135
Ilynty kota anses leva i marken. Denna placering av henne är dock
sentida, menar Prokofjeva. Tidigare placerade man henne vid flodernas
källa, i bergen i söder. Den äldre världsbilden var nämligen främst horisontellt orienterad. Det som senare förknippades med det övre skiktet
(himlen), var förr kopplat till flodernas övre lopp, medan riktningen
nedåt (underjorden) förknippades med flodmynningarna i norr, där de
”dödas stad” ansågs ligga.136 När föreställningsvärlden förändrades och
132

Prokofjeva 1961: 55.
Prokofjeva 1961: 57. Prokofjeva använder såväl skrivsätten Ilynda kota (1961: 56),
Ilyntyl’ kota imylja (1961: 57) och Ilynty kota (1976: 113) om det väsen hon kallar
”livsgumman” (ry. zjiznennaja starucha) eller ”levande mormor-gumman” (ry. zjivusjtjaja starucha-babusjka).
134
Prokofjeva menar att ordet för ”solstråle” och ”själ” är samma på selkupiska, il’sam
(av ordet il, ’livsprincip’).
135
Prokofjeva 1961: 57. Hon har också två böcker, livets bok och dödens bok. Vid ett
barns födelse skriver hon upp den nyföddas ”själ” i någon av dessa böcker.
136
I denna horisontella världsbild förknippades flodernas övre lopp med söder, värme,
berg och ljus, medan deras nedre lopp förknippades med norr, kyla, ishavet och
133
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”livsgumman” förpassades från flodens övre lopp i söder till underjorden, uppkom också ett nytt namn på henne, Ylynta kota, ’den nedre,
underjordiska, gumman’.137 Ylynta kota upphörde att uppfattas som
skaparen av livet och hennes funktioner begränsades till den kvinnliga
sfären, att bistå vid förlossningar, lära upp kvinnor i hantverk och att
bota barnsjukdomar. Förändringen av hennes position i föreställningsvärlden, avspeglar, enligt Prokofjeva, mannens alltmer tilltagande maktposition i det selkupiska samhället. Numer använder selkuperna både
beteckningen Ilynty och Ylynta kota om henne.138
I en än senare artikel (från 1976) omtalar hon (av allt att döma) Ilynty
kota som den ”himmelska gumman-modern” (ry. nebesnaja staruchamat’) eller ”Modern vid berget” (ry. Podgornaja mat’). Denna var selkupernas ”främsta gudom” som alla andra ”modergudinnor” var underordnade. Den himmelska modern beskriver hon som den som förestår
moderskapet, bestämmer över vilka ”själar” som ska födas, hjälper
kvinnorna att ta hand om barnen, och som styr över jakten och fisket.
Hon var, tycks det Prokofjeva, den som vakade över selkupernas
”sociala och andliga traditioner”. De ”feminina gudomarna” hör enligt
Prokofjeva tveklöst till den ”förnumska perioden” (ry. donumovskij
period) i selkupernas historia – det vill säga den epok som föregick
uppkomsten av föreställningarna om Num som ”himlens ande”.139
DISKUSSION

Det finns inga större skillnader i valet av terminologi mellan de här
refererade forskarna, alltifrån Castrén till Prokofjeva. Endast Chomitj
tar direkt avstånd från termer som gud och gudom till förmån för termen
mörker. Prokofjev menade att den övre världen (söder) också ansågs vara selkupernas
förfäders värld. Detta, ansåg han, bekräftade hans teori om att samojederna hade sitt
ursprung i Sajanbergen i söder (sydvästra Sibirien), se Prokofjeva 1976: 113.
137
Ordet ilynty är enligt Prokofjeva (1976: 113) ett helt annat än ordet ylynta. Ilynty är
en kortform av ett particip bildat av ordet ilyko, ’leva’. Ylynta är en genitivform av
ordet yly, ’botten’ eller ’nere’ (ry. dno, niz).
138
Prokofjeva 1961: 57.
139
Prokofjeva 1976: 111. Det kan noteras att Prokofjeva i sin artikel från 1976 talar
om Ilynty kota och Ylynta kota som två ”gudomar”, medan hon 1961 skriver om den
senare som en utveckling av den förra. Men av båda artiklarna framgår det att åtminstone båda beteckningarna förekom vid Prokofjevas (och Prokofjevs) besök hos
selkuperna.
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ande. Däremot finns det uppenbara skillnader i de klassificeringar av
och resonemang kring väsendena de olika forskarna gör.
Man kan säga att de kristna missionärernas och forskarnas sökarljus
var inställt på att finna motsvarigheter till de kristnas Gud i de samojediska folkens världsåskådningar, dels för att kunna översätta kristna
texter och läror till samojediska språk, och dels (som för Schmidt) för
att kunna driva tesen om att föreställningen (”kunskapen”) om Gud var
ursprunglig. Genom att – som en reaktion mot denna forskningstradition
– rikta om det monoteistiska sökarljuset kunde de sovjetiska forskarna
lyfta fram andra väsen. I motsats till föregående forskning lägger de
snarare tonvikten vid väsen som är mer konkreta och som berör de
samojediska folkens närings- och vardagsliv. De ställer också på ett helt
annat sätt feminina väsen i fokus och pekar på dessas centrala roll i det
religiösa livet. Även när Prokofjeva behandlar den entsiska världsåskådningen och menar sig kunna spåra en framväxande monoteism på
tundran, ägnar hon stor uppmärksamhet åt de smärre ”andar” som var
underordnade de tre främsta ”gudomarna”. Metoden att söka efter likheter mellan de olika samojediska (och andra cirkumpolära) folks föreställningar fortföljdes dock i den sovjetiska forskningen. Med den ansåg
man sig, precis som Holmberg-Harva, kunna belägga gemensamt ursprung hos olika folk.
Det är mycket intressant att notera att Prokofjeva först i en artikel
från 1961 nämner Ilynty/Ylynta kota. Att hon alls inte nämner detta
(eller dessa) väsen i tidigare artiklar med samma tema behöver inte nödvändigtvis betyda att hon själv inte hade kunskap om det (eller dem)
tidigare. Men det är i alla händelser först i den senare nämnda artikeln
som hon uppfattar det som särdeles centralt i selkupernas religiösa föreställningsvärld och religionsutövning. Hennes rekonstruktion av väsendets utveckling (eller detronisering) från Ilynty till Ylynta kota är
emellertid tämligen svår att godta utan vidare. Det framgår alls inte av
hennes resonemang när, ens ungefär, i tiden Ilynty kota ”sänkts ned” i
underjorden, inte heller hur Prokofjeva empiriskt har kommit fram till
den utvecklingsordning hon redovisar. Såväl beteckningen Ilynty kota
som Ylynta kota var i bruk under den tid då hon och hennes make
samlade in sitt material. Det som är viktigt att påpeka här är emellertid
att Prokofjeva – till skillnad från i sina tidigare texter – gör en mycket
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karaktäristisk sovjetisk, marxistisk tolkning av den selkupiska världsåskådningens utveckling från en horisontell, jordcentrerad med sitt
ursprung i ett matriarkalt samhälle, till en vertikal som växer fram i
samband med patriarkatet. I kapitel 5 återkommer jag till detta tema mer
utförligt.
Det är inte helt klart varför Prokofjev invänder så kraftigt mot
Kostikovs val av termerna gud och gudom för andra väsen än just Num’.
Möjligen är det för att han – liksom hans hustru senare – ansluter sig till
en animistisk teori och därför föredrar termen ande för dylika väsen. I
så fall uppfattar han eventuellt föreställningarna om Num’ som främst
en influens från kristendomen, alternativt en mer utvecklad föreställning
om ett ”högsta väsen” som blivit en gud. I Chomitjs fall är det
uppenbart att hon väljer termen ande om Num’ utifrån sin animistiska
tolkningsmodell, och som en reaktion mot den tidigare tolkningen som
hon menar har lett till felaktiga beskrivningar och slutsatser. Men
Chomitj motiverar inte särskilt utförligt sitt val av term och det är inte
alldeles klart för mig varför hon anser att Num’ ”egentligen” är himlens
ande och inte himlens gud. När jag i november 2004 ställde frågan
direkt till Chomitj svarade hon att hon med gud (ry. bog) i första hand
förstod den kristna treenigheten. Hon medgav dock att översättningen
’ande’ heller inte var helt precis. Den typen av termer kan, menade hon,
endast översättas ”med förbehåll” (ry. uslovno) och hon hänvisade mig
till den forskning och de diskussioner kring dylika översättningar som
hennes nära kollega G. N. Gratjeva hade gjort – en forskare vars
produktion jag kommer att redogöra för i nästa kapitel. Därefter höjde
Chomitj sin mugg med mitt medhavda ukrainska dessertvin och föreslog
att vi skulle skåla för att översättningen till ’ande’ var gjord med
förbehåll: ”Davajte vypim za to, tjto eto uslovno!”
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Bild 12. Karta över ungefärliga bosättningsområden för några folkgrupper som nämns i texten.
Kartan utformad av förf.

KAPITEL 5

Forskningen om nganasanska väsen

Inledning – nganasanerna
I jämförelse med nentsisk världsåskådning finns det mycket få skildringar av nganasansk andlig kultur från tiden före ryska revolutionen.1
Den främsta anledningen till det är att nganasanerna levde och lever i ett
av de mer otillgängliga, och ur ekonomisk, liksom politiskt strategisk
synvinkel, minst intressanta, områdena av Sibirien, Tajmyrhalvön. Därför hade få européer – eller för den delen andra folkslag med benägenhet att teckna ned sina erfarenheter i skrift – besökt dem före 1920-talet.
Den ryska kyrkans mission hade förvisso nått nganasanerna redan på
1600-talet och från den tiden finns de också med i längderna över jasakuppbörd2 – den tsaristiska skatten som bärgades från folken i Sibirien
och norra Ryssland, i första hand i form av päls. Men den ryskortodoxa
missionen kom aldrig att utöva något genomgripande inflytande på
nganasanerna, vilka aldrig heller i någon större utsträckning, ens nominellt, konverterade till kristendomen.3 I den meningen var de i hög grad
isolerade från den ryska kulturen, och därför hade också förhållandevis
få ryska element vunnit insteg i den nganasanska kulturen generellt, liksom i den nganasanska världsåskådningen. För de sovjetiska forskarna,
med sitt evolutionistiska perspektiv, representerade således detta det
nordligast levande av de sovjetiska folken – och tillsammans med
1

En uppdaterad och kommenterande bibliografisk översikt över källorna till nganasansk kultur och världsåskådning finns i Lambert 2003: 83–97.
2
Popov 1966: 11.
3
Gratjeva 1979: 29 ff.
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inughuiter (nordgrönländare) det nordligast bosatta i världen – också en
av de mest ”ursprungliga” kulturerna i Sovjetunionen. Som A. A. Popov
uttryckte det, med en ofta citerad formulering, hade nganasanerna
bevarat sin etniska särart och världsåskådning ”i stor renhet” (ry. v
bolsjoj tjistote).4 Av den anledningen spelade, med B. O. Dolgichs ord,
studiet av nganasanernas världsåskådning ”en viktig roll vid lösandet av
generella problem rörande mänsklighetens progressiva utveckling under
tidiga stadier av dess historia”.5 G. N. Gratjeva menade att ngansansk
kultur utgjorde ett ”tacksamt fält för olika typer av historiska
rekonstruktioner, inklusive för klarläggandet av traditionell världsåskådning [ry. miroponimanie]”6 och hon använder dem bland annat som
grund för sin egen rekonstruktion av tidiga föreställningar om ”själar”
eller snarare ”livsprinciper” i mänsklighetens historia.7 På lite olika sätt
kom alltså materialet om dem att användas för att, från ett marxistiskt
evolutionistiskt perspektiv, rekonstruera ett tidigt stadium i mänsklighetens utveckling. Popov gör i vissa av sina skildringar därför ingen
egentlig skillnad mellan individuella nganasaner (ibland namngivna),
nganasanerna som kollektiv, den ”primitiva” eller ”ursprungliga
människan” och den ”animistiska människan”.8 Dolgich använde sitt
material om nganasanerna för att försöka belägga ett matriarkat och en
matrilineär klanstruktur i det ursprungliga mänskliga samhället,9 och Ju.
B. Simtjenko använde nganasanerna som utgångspunkt i sin rekonstruktion av den arkaiska eurasiatiska vildrensjägarkulturen därför att
han menade att drag av denna kultur ”mest fullständigt bevarats” hos
dem.10 Den senare menar också, i anslutning till Tokarevs ståndpunkt att
”schamanism” inte var synonymt med de sibiriska folkens ursprungliga
inhemska religion, utan en förhållandevis sentida företeelse som visserligen hade influerat de äldre inhemska trosåskådningarna, att nganasanerna, ”till skillnad från andra folk i Norr, har bevarat sina trosföre-

4

Popov 1936: 1.
Dolgich citerad i Gratjeva 1975: 51.
6
Gratjeva 1983: 12.
7
Gratjeva 1975.
8
Se t.ex. Popov 1984: 49 f., 54.
9
Dolgich 1968: 214.
10
Simtjenko 1976: 6, 247, 267.
5
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ställningar nästan helt oberörda av inflytande från schamanismen [ry.
sjamanstvo]”.11
I förhållande till nganasanernas folkmängd och marginella betydelse
för det politiska och sociala livet i Sovjetunionen som helhet finns det
därför tämligen många studier av deras världsåskådning från 1900-talet.
Eftersom den nganasanska kulturen i den sovjetiska etnografin fick representera en av de mer arkaiska, då livskraftiga kulturerna, är dessa
studier också synnerligen intressanta för denna undersökning. Forskarna
laborerar nämligen med delvis olika terminologier och klassifikationer
rörande mytologiska väsen, just för att det rör sig om en, som de menar,
”ursprunglig” världsåskådning.
Nganasanerna utgör ett till antalet mycket litet folk. Under de senaste
århundradena tycks de ha räknat knappt 1 000 individer. Enligt den
senaste folkräkningen 2002 var antalet 834.12 Etnonymen nganasaner
kommer av det nganasanska ordet för ’människa, vara mänsklig’,
ƾana’’sa, och infördes under 1930-talet av de sovjetiska myndigheterna.
Den nganasanska självbenämningen är dock en helt annan, n’aa.13
Nganasanerna indelar sig i två huvudgrupper baserade på bosättningsområde, dialekter och smärre kulturella olikheter, avam i väst och
vadeev i öst samt den separata ”klanen” (ngan. tansΩ) Oko som anses
vara grundad på 1800-talet av en dolgan med samma namn. Avamnganasanerna är idag koncentrerade till byarna Ust’-Avam och Volotjanka,
och vadeevgruppen till byn Novaja14 – byar som ligger i den södra delen
av deras forna renbetesområden och som byggdes upp av de sovjetiska
myndigheterna med det uttalade ändamålet att göra nomaderna bo-

11

Simtjenko 1963: 168.
Enligt Dolgichs arkivstudier räknade nganasanerna ca 1 000 individer på 1600-talet
och i folkräkningen 1926–1927 angavs siffran 867. I folkräkningen 1989 angavs antalet ngansaner till 1 262 varav ca 400 levde utanför Tajmyrhalvön (Tajmyrskij avtonomnyj okrug). Lambert (2003: 35 not 10) menar att den siffran förmodligen var
betydligt överdriven och att den även 1989 torde ha legat kring 8–900.
13
Lambert 2003: 84 not 43, 551. Jfr även Kortt & Simtjenko (1985: 4, 160) som
emellertid anger att den inhemska etnonymen n’a (n<a) har betydelsen ’stamfrände,
kamrat, vän’, en betydelse som Lambert tillbakavisar. Den sistnämnde listar istället
n’a, ’kamrat’, som en separat term.
14
Gratjeva 1983: 4; Kortt & Simtjenko 1985: 4 f.; Lambert 2003: 36 f.
12
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fasta.15 Den tidigare, allt sedan 1600-talet, och i äldre litteratur vanliga,
benämningen på folkgruppen var tavgi eller tavgisamojeder, namn som
härrör från namnet på den största av avamklanerna.16 Avam- och
vadeevdialekterna är ömsesidigt begripliga även om vadeevdialekten
innehåller ett flertal ord som har evenkiskt (tungusiskt) ursprung.17
I jämförelse med de andra folken i Norr talar en stor andel av nganasanerna det inhemska modersmålet: vid folkräkningen 1989 inte mindre
än 83, 2 %.18 Den obligatoriska skolgången sedan 1930-talet, liksom användandet av ryskan i kontakterna även med de icke-ryska grannfolken
har resulterat i att de flesta idag även talar flytande (och är läs- och
skrivkunniga i) ryska. Detta har medfört en påverkan från ryskan på det
nganasanska språket. Vadeevnganasanerna talar som regel även dolganska eftersom de lever som grannar i Novaja.19 Trots den förhållandevis
höga andel som behärskar nganasanska försvinner språket idag i rask
takt. Många mor- och farföräldrar som endast behärskar nganasanska
kan inte tala med sina barnbarn som endast talar ryska. Där emellan
finns en generation som är fullständigt tvåspråkig.20
Dolgich, som har forskat i nganasanernas och andra nordliga folks
etniska historia och sammansättning (etnogenes) menar att avamngana15

Helimski 2003: 196. Angående den sovjetiska kampanjen för att göra nomaderna i
Norr bofasta, se Sundström 2007: 186.
16
Popov 1956: 648. Enligt Hajdú (Hajdú & Domokos 1987: 169) kommer namnet
från tƗwis’’, den nentsiska (liksom entsiska) benämingen på nganasanerna.
17
Kortt & Simtjenko 1985: 6; Grachova [Gratjeva] 1994: 280. De tungusiska språken
tillhör den altaiska språkfamiljen.
18
Neotraditionalism in the Russian North 1999: 180. Vid de tidigare folkräkningarna
var andelen modersmålstalare bland nganasanerna 90,2 % (1979), 75,4 % (1970) och
93,4 % (1959). Orsaken till det låga procentantalet 1970 känner jag inte till. Dolganerna, som också lever på Tajmyrhalvön, har bevarat sitt språk i nästan samma utsträckning som nganasanerna. Siffrorna kan jämföras med den totala andelen modersmålstalare bland folken i Norr som var 52,3 % år 1989. Bland de 26 listade folkgrupperna är det endast korjaker (52,4 %), chanter (60,5 %), tjuktjer (70,3 %), nentser
(77,1 %), dolganer (81,7 %) och nganasaner som uppvisar en andel modersmåltalare
som ligger över det medelvärdet.
19
Kortt & Simtjenko 1985: 8 f.; Grachova [Gratjeva] 1994: 280.
20
Helimiski 2003: 207; Lambert 2003: 71. Helimski menar också att det finns en
ytterst konservativ attityd till modersmålet hos den äldre delen av befolkning – en hållning som inte uppmuntrar de yngre att tala nganasanska såvida de inte behärskar det
fullständigt.
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sanerna har sitt ursprung i ”samojediserade” paleoasiater och tungusisktalande grupper.21 Assimileringen mellan dessa grupper skulle ha ägt
rum före den ryska penetrationen av området, det vill säga före 1600talet då det börjar dyka upp skriftliga källor om dessa folkgrupper.22
Med hänvisning till arkeologiska undersökningar menar Gratjeva att
man kan tala om en ”samojedisering” – det vill säga en invandring
söderifrån av samojedisktalande grupper – av Tajmyrhalvön från och
med 800-talet e.v.t. ”Samojediseringen” innebar, förutom språkbyte, en
gradvis övergång till tamrensskötsel med stora hjordar och införseln av
rensläden som främsta transportmedel.23 Området har, såvitt man kunnat
belägga, varit befolkat av vildrensjägare alltsedan omkring 5000 f.v.t.24
Vadeevnganasanerna har, enligt Dolgich, ett ursprung som är snarlikt
avamgruppens. Även de har sina rötter i en paleoasiatisk befolkning
som assimilerats med tunguser men som senare, under 1700-talet,
immigrerade till Tajmyr. Först då sammansmälte de med de samojedisktalande grupperna. Konsolideringen av den etniska grupp som idag
omtalas som nganasaner ska alltså inte ha skett förrän på 1700-talet.25
Under 1600-talet levde nganasanerna, eller deras förföräldrar, längre
söderut på Tajmyrhalvön än vad de gjorde i början av 1900-talet. Deras
närmaste grannar i öster och söder var då evenkerna och i väster entser
och nentser. Under 1700-talet invandrade sachatalande26 grupper från
sydöst. Delar av dessa grupper kom så småningom att assimileras med
såväl evenkiska som ryska grupper i området. Detta gav under 1700-

21

Paleoasiater eller paleosibirier är beteckningar för de folkgrupper man menar
talade eller talar språk som är besläktade med språken hos norra Sibiriens urinvånare
och som inte bär på något belagt släktskap med de andra stora språkfamiljerna i
Sibirien, den uraliska och den altaiska. Till de paleoasiatiska språken räknas vanligen
bland annat jukaghiriskan, tjuktjiskan, korjakiskan och ketiskan.
22
Dolgich 1976: 8 ff.
23
Gratjeva 1983: 6. Jfr även Dolgich 1976: 8 f. ”Samojediseringen” anses också av
Dolgich ha inneburit en övergång från en modersrättslig klanstruktur till en patriarkal
med tillhörande slaveri, polygami, jämförelsevis förnedrande position för kvinnor och
differentiering av ägandet. Denna aspekt återkommer jag till nedan.
24
Gratjeva 1994: 280; Ziker 2002: 64 f.
25
Dolgich 1976: 8 ff.
26
Sacha kallades tidigare jakuter.
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och 1800-talen upphov till en ny etnisk grupp, dolganerna, som talar en
sachansk dialekt med inslag av evenkiska.27
Tajmyrhalvön, nganasanernas bosättningsområde, ligger norr om den
70:e och söder om den 77:e breddgraden och sträcker sig i öst-västlig
riktning mellan floderna Jenisejs och Chatangas utlopp. Halvön ligger
inom permafrostzonen och klimatet i inlandet präglas av extremt kalla
vintrar och varma, men korta, somrar. Polarnatten varar i samhället
Dudinka (som ligger i den södra delen av området) 45 dygn och midnattssolen står över horisonten under 68 dygn per år. Till långt in på
1900-talet följde nganasanerna vildrenshjordarna på deras vandringar
från den skogbeklädda tundran i söder (69:e breddgraden) om vintern
till den trädlösa tundran, Tajmyrsjön och Byrrangabergen i norr (76:e
breddgraden) om sommaren.28 Traditionellt har nganasanerna varit
jägare, fiskare och tamrensskötare. Fisket skedde under hela året. Under
vinterhalvåret jagades fjällräv för pälsens skull – ett näringsfång som
fick stor betydelse i samband med kontakten med ryssarna – och under
sommarmånaderna gjordes stora fångster av säsongens sjöfåglar. Den
viktigaste näringen var emellertid jakten på vildren vilken företogs året
runt.29
Nganasanerna övergick till tamrensskötsel senare än sina grannfolk,
kanske så sent som på 1600-talet.30 Redan vid mitten av 1800-talet var
de dock det folk på Tajmyrhalvön som innehade de största tamrenshjordarna.31 Tamrenen var i första hand ett transportmedel, en födoreserv, ett bytesmedel, ett tecken på prestige och, tillsammans med
hunden, ett offerdjur.32 Jakten på vildren har dock under hela 1900-talet
och in i våra dagar utgjort den viktigaste näringen, och vilt och fisk den
viktigaste födan för nganasanerna. Under sovjettiden involverades nganasanerna (och dolganerna) i kommersiell jakt och fiske (inom ramen
för kolchoser) – och inte i renskötsel som exempelvis nentserna – och

27

Popov 1956a: 742 f.
Gratjeva 1994: 280; Ziker 2002: 26.
29
Popov 1966: 17 ff.
30
Gratjeva 1983: 8.
31
Popov 1966: 63.
32
Gratjeva 1983: 8.
28
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övergick därför från självhushållning till en pengaekonomi. Efter 1991
har man alltmer fått återgå till självhushållning.33
Såvitt man vet kom nganasanernas förföräldrar, som nämnts, i
kontakt med den ryska kulturen först i början av 1600-talet. (Det var
först vid mitten av 1500-talet som ryssarna besegrade det tatariska
Kazan-khanatet och på så vis öppnade vägen in i Sibirien.) Vid denna
tid ålades ”tavgisamojederna” att betala jasak.34 Pälsverk var en av
Tsarrysslands viktigaste inkomstkällor och utgjorde, under 1500- och
1600-talet, 10–15 % av statens inkomster.35 Till en början drevs skatten
in med tvång av militära kosackförband. Detta gav understundom upphov till våldsamt motstånd från befolkningen. År 1610 överfölls och
dödades en grupp om 36 soldater, handelsmän, inhemska jasak-uppbördsmän och tolkar av ”tavgisamojeder” och ”andra tjuvar” som vägrade betala skatten.36 På Tajmyrhalvön angrep senare (år 1666) också en
grupp avamnganasaner en karavan med uppbördad jasak och förstörde
en utpost för skatteindrivningen. Med tiden övergick tsarmakten till att,
i utbyte mot pälsverken, erbjuda ryska varor såsom mjöl, pärlor,
kopparkittlar, knivar och tyger för att göra jasak-indrivningen mer lik
ett byteshandelssystem och på så vis mildra motståndet.37 Under 1800talet räknades nganasanerna till kategorin ”kringvandrande” (ry.
brodjasjtjie) vilket innebar att de endast behövde erlägga jasak en gång
per år. Mängden skatt som skulle betalas ökade dock.38
Kontakterna mellan nganasanerna och kristen mission tycks ha varit
mycket sporadiska och kortvariga. Av Gratjevas genomgång av de
dryga trehundra åren av ryskortodox missionsverksamhet på Tajmyr –
den första kyrkan på halvön byggdes i Chatanga på 1700-talet – framgår
att missionärerna hade liten, eller ingen, framgång hos nganasanerna.39
33

Ziker 2002: 9, 29, 55. Jfr även Dolgich 1976: 12 f.
Popov 1966: 11.
35
Ziker 2002: 66.
36
Popov 1966: 11.
37
Ziker 2002: 67 f.
38
Gratjeva 1979: 32. De tre kategorier som den inhemska befolkningen indelades i
från 1822, i Speranskijs ”Statut för administrationen av de främmande folken [ry. inorodtsy]” var ”bofasta” (ry. osedlye), ”nomader” (ry. kotjevye) och, som sagt, ”kringvandrande” (se vidare Forsyth 1992: 154 ff.; Slezkine 1994: 80 ff.).
39
Gratjeva 1979: 29 f.
34
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Det var ett vidsträckt, svårforcerat och glest befolkat område som
missionen hade att arbeta i. Under 1800-talet uppges det därtill att
nganasanerna, i högre grad än exempelvis dolganer och sacha (jakuter)
aktivt undvek kontakt med de kristna missionärerna. I en missionsberättelse från Jenisejstiftet 1885 skriver man bland annat att det ”bland
avam- och vadeevsamojederna finns till och med hela släkter som inte
är upplysta av det heliga dopet” och att de drar sig undan dit inga ryssar
når, ”vilda och fanatiska så till den grad att de undviker varje möte med
missionärerna och vägrar varje diskussion om tron”.40 De som ändå
mottagit dop – kanske 10–12 % under 1800-talet – kan förmodligen inte
betraktas som mer än nominellt kristna eftersom kunskapen om kristendomen tycks ha varit liten hos de ”omvända”. Gratjeva menar dock att
missionsansträngningarna gentemot nganasanerna var intensivare under
1600- och början av 1700-talet än under perioden från slutet av 1700talet fram till ryska revolutionen. Om den tidiga missionen medförde
fler influenser från kristendomen på nganasansk världsåskådning skedde
en viss ”restaurering” av den inhemska religionen under 1800- och
början av 1900-talet. En orsak till en sådan restaurering kunde, enligt
Gratjeva, ha varit en strävan att avgränsa sig mot dolganerna. I konsolideringen av dolganerna som etnisk grupp under 1700- och 1800talen spelade nämligen kristendomen en framträdande roll. På samma
vis fungerade den inhemska nganasanska religionen vid bildandet av
den nganasanska etniska identiteten. Enligt Gratjeva utesluter inte detta
förekomsten av framträdande arkaiska drag i deras världsåskådning.41
Någon rysk skolundervisning att tala om för nganasanserna fanns
inte heller före 1930-talet, även om vissa försök att skapa skolverksamhet förekom tidigare. Kateketen i Turuchansk-området (i vilket
Tajmyrhalvön ingick) konstaterade, något resignerat, i början av 1900talet: ”Någon skola finns inte på tundran och kan knappast finnas.”42
Det var svårt att rekrytera lärare till området, kunskaperna i nganasanska hos de ryska missionärerna var i stort sett obefintliga liksom nganasanernas vilja att delta i undervisningen.

40

Gratjeva 1979: 35.
Gratjeva 1979: 47 ff.
42
Gratjeva 1979: 39.
41
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Ett visst inflytande från den ortodoxa kristendomen kan dock spåras i
nganasansk folklor under 1900-talet. Detta inflytande var inte nödvändigtvis ett resultat av kyrkans mission utan kan, enligt Gratjeva, i lika hög
grad härstamma från kontakterna med dolganer och de andra ryssar
(handelsmän, pälsjägare och tundrabönder) som levde och verkade i
nganasanernas närområde.43 I allt väsentligt tycks ändå nganasanerna ha
behållit sin inhemska världsåskådning åtminstone fram till Andra
världskriget.
År 1921 anlände den förste representanten för Sovjetstaten till nganasanerna. Det inhemska självstyret omorganiserades under 1920-talet i
enlighet med sovjetsystemet. Mellan 1931 och 1938 genomfördes kollektiviseringen av det ngansanska näringslivet, en omorganisering som
blev mer långdragen på Tajmyrhalvön än bland de flesta andra folk i
Norr. Den påtvingade kollektiviseringen, liksom planerna på internatskolor för barnen, repressionen av ”kulaker”44 mötte motstånd från
nganasaner. Tillsammans med dolganer (och även en del nentser i
området) blossade motståndet upp i en väpnad resning 1932 – en
resning som efter att den slagits ned av militärförband följdes av massarresteringar och avrättningar av personer, klassificerade som ”kulaker”,
”schamaner” eller inhemska ”prinsar” (dvs. de som ansågs ha varit
privilegierade under tsartiden).45 Den första småskolan kom till 1938
och under den kommande tioårsperioden genomgick i stort sett varje
ngansanskt barn i skolåldern utbildning. Även vuxenutbildning skedde i
stor utsträckning.46 Läs- och skrivkunnigheten bland nganasaner födda
efter 1935 uppges vara så gott som fullständig.47
Från och med 1930-talet strävade man från Sovjetstatens sida att göra
nganasanerna bofasta. Tidigare hade de varit nomader utan fast bosättning. De byar som då byggdes upp övergavs från 1960-talet till förmån
43

Gratjeva 1979: 38.
Beteckningen ”kulaker” användes om förment välbärgade renägare som i kampanjen fråntogs stora delar av sina hjordar, beskattades hårdare än andra och uteslöts
från valbarhet och rösträtt till de nya byaråden som skulle ersätta 1920-talets infödingsråd.
45
Ziker 2002: 76 ff. För en presentation av kollektiviseringen och kulturrevolutionen i
Sovjetnorden generellt, se Sundström 2007: 143 ff.
46
Dolgich 1976: 12.
47
Kortt & Simtjenko 1985: 8.
44
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för de större byarna Ust’-Avam, Volotjanka och Novaja. I dessa byar,
som var och en räknar mellan 300–800 invånare, lever nganasanerna
tillsammans med i första hand dolganer, men även med andra etniska
grupper (såsom evenker, sacha och ryssar).48
ƽΩðΩ (sg. ƾΩ’’), nganasanska ”schamaner”,49 fick enligt uppgift verka
något friare än så kallade schamaner hos andra folk i Norr i den ”kamp
mot schamanismen” som svepte över Sovjetnorden från 1930-talet till
1950-talet.50 Trots detta satt åtminstone två av de sista, inhemskt erkända, manliga ƾΩðΩ – Demnimie och Tubjaku Kosterkin (söner till den
på 1920- och 1930-talet välkände ƾΩ’’ Djuchadie Kosterkin) – i fängelse
under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Tubjaku Kosterkin
omkom i en olycka 1989, 68 år gammal. Fram till några år före sin död
hade han varit praktiserande ƾΩ’’.51

Forskarna och deras verk
För att ge en så god bild som möjligt av hur respektive forskare behandlar sina uppgifter om nganasanska ”övernaturliga” väsen kommer jag,
längre fram i detta kapitel, att referera författare för författare. Eftersom
forskarna i första hand bygger sina framställningar på egna fältanteckningar, men även på tidigare forskares beskrivningar, hade det varit
önskvärt att presentera deras beskrivningar i den kronologiska ordning
48

Gratjeva 1994: 280 f.; Ziker 2002: 6; 81. Enligt Lambert (2003: 70 f.) bor det ca 200
nganasaner i Ust’-Avam, ungefär 400 i Volotjanka och 75 i Novaja. Med anledning av
att de idag är så spridda, så få till antalet och dessutom i så hög grad lever tillsammans
med andra etniska grupper menar Lambert att det idag knappast är möjligt att tala om
ett ”nganasanskt samhälle”.
49
Se Sundström 2000 för en diskussion kring schamanbegreppets förhållande till den
nganasanska termen ƾΩ’’ (nga).
50
För en redogörelse för denna kampanj, se Sundström 2007: 122 ff., 143 ff., 179 ff.
51
Helimsky & Kosterkina 1992: 39 f. Att döma av de intervjuer (återgivna i Simtjenko
1996b: 153–193) som A. Os’kin gjorde med de bägge bröderna 1978 var de sedan
länge (före 1940) i fejd med varandra. Rivaliteten tycks ha haft sin grund i konkurrensen om vem av dem som var faderns rättmätige efterträdare. De erkände inte ömsesidigt varandras status som ƾΩ’’. Enligt Tubjaku hamnade de i fängelse och arbetsläger
bl.a. för att de angav varandra. Det kan tilläggas att såväl Djuchadie, Tubjaku som
Demnimie Kosterkin var viktiga informanter till Popov (Djuchadie), Gratjeva
(Tubjaku och Demnimie) och Simtjenko (Tubjaku och Demnimie).
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de tillkom. Men eftersom många av texterna är samtida med varandra,
och eftersom jag har velat hålla ihop referaten av varje enskild författare, har jag valt att presentera dem i kronologi efter deras karriärer.
Popov och Dolgich är i stort sett samtida. Dolgich hade kunnat presenteras före Popov med tanke på att han gjorde sina första fältarbeten bland
nganasanerna några år före Popov. Å andra sidan är de verk av Popov
som här presenteras författade och utgivna före de äldsta av Dolgichs
här relevanta verken, och Dolgichs här refererade verk är till största delen publicerade efter Popovs bortgång. Gratjeva och Simtjenko var också
samtida och jämngamla. Simtjenko påbörjade emellertid sin karriär som
etnograf något tidigare än Gratjeva. Därigenom kom han att påverka den
senare mer än vice versa.
Längre fram i detta kapitel återkommer jag med mer ingående beskrivningar av de olika forskarnas produktion. Inledningsvis följer här
endast korta skisser över deras liv och vetenskapliga verksamhet.
ANDREJ ALEKSANDROVITJ POPOV (1902–1960)

Eftersom jag i det föregående redan har redogjort för Popovs liv och
verksamhet hänvisar jag till avsnittet A. A. Popov och debatten om ”förreligiösa” föreställningar i kapitel 3.

BORIS OSIPOVITJ DOLGICH (1904–1971)

B. O. Dolgich föddes in i en akademikerfamilj i Riga. Modern var lärare
och fadern, som var agronom, hade i perioder arbetat i Sibirien och mött
dess inhemska befolkning. Förmodligen kom detta att påverka sonens
framtida yrkesval. Sin första utbildning, till bokhållare, fick Dolgich i
Samara i sydöstra Ryssland, dit familjen hade evakuerats under Första
världskriget. Men år 1925 gav han sig av till Moskva i syfte att studera
etnografi, antropologi och historia vid universitetet. Genom sin närvaro
vid universitetet blev Dolgich rekryterad till att arbeta som statistiker
för den stora sovjetiska folkräkningen 1926–1927 bland de inhemska
folken i Norr. Redan då besökte han Tajmyrhalvön och nganasanerna
för första gången, och redan då började han föra etnografiska
anteckningar om deras kultur, liksom om de andra inhemska folk han
mötte på denna resa (entser, keter, dolganer, sacha, evenker). Arbetet
med folkräkningen och undersökningarna av folkens sociala strukturer
och indelning i klaner och släkter, skulle få betydelse för hans senare
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karriär som forskare. Det var först efter hemkomsten till Moskva 1927
som Dolgich blev antagen till studier i etnografi vid Moskvauniversitetets Institut för antropologi. Två år senare publicerade han sin
första vetenskapliga artikel – om befolkningen på Tajmyrhalvön och
angränsande områden.52
Artikeln, som publicerades i Komitet Severas tidskrift Severnaja
Azija, kom samma år som kollektiviseringskampanjen påbörjades i
Sibirien. Studenterna i Moskva nåddes av information om det våld och
tvång med vilka kampanjen genomfördes på den ryska landsbygden och
i Sibirien. Dolgich, som hyrde en liten lägenhet tillsammans med en
annan student, diskuterade ofta kampanjen med sina vänner. S. I.
Vajnsjtejn som var nära vän och kollega till Dolgich under senare år,53
och som har tecknat dennes biografi, menar att såväl Dolgich som
rumskamraten var mycket kritiska mot de grymma metoder som användes i ”avkulakiseringen”. Plötsligt en dag 1929 arresterades rumskamraten och en kort tid därpå även Dolgich, som senare dömdes till
fyra års exil till en liten by vid floden Lena.54
Under exilen fick Dolgich arbeta som bokhållare vid en lokal
uppköparinrättning, ett arbete som inte tycks ha varit alltför betungande.
52

Vajnsjtejn 2002: 284 ff. Jfr även Vasil’ev & Simtjenko 1964: 151.
Vajnsjtejn (2002: 295 f.) beskriver också den repression han själv och hans familj
var utsatta för under slutet av 1940- och början av 1950-talen. En tidigare och något
kortare version av artikeln finns i Etnografitjeskoe obozrenie 1992 (Vajnsjtejn 1992).
54
Vajnsjtejn (2002: 289) menar att straffet var jämförelsevis milt, något som möjligen
kan förklaras med att detta var just i början av Stalin-eran. Dolgich tycks också ha
lyckats förstöra visst bevismaterial under utredningen av ärendet. Han berättade nämligen att förhörsledaren, mitt under förhöret hade lämnat rummet. På skrivbordet låg
kvar ett brev från Dolgich till en vän i Krasnojarsk. I brevet, som aldrig blivit ivägsänt
och som konfiskerats under husrannsakan, bad Dolgich om information om avkulakiseringen i Sibirien och uttryckte dessutom, enligt Vajnsjtejn, ”synnerligen upproriska
tankar” om kollektiviseringskampanjen. Han lyckades snappa åt sig några sidor av
brevet, riva dem i småbitar och snabbt svälja dem. När förhörsledaren kom tillbaka
letande denne förgäves efter papperen och pressade Dolgich att plocka fram dem. Men
brevet och dess innehåll kom aldrig upp som bevismaterial i rättegången. Det är också
värt att nämna att i den korta biografiska artikel av V. I. Vasil’ev och Ju. B. Simtjenko
som publicerades med anledning av Dolgichs 60-årsdag, nämns ingenting om någon
dom eller exil. Om vistelsen vid Lena meddelas endast att han 1929 ”pånytt reste till
Sibirien. Där arbetade han i integral-kooperativsystemet vid Lena […]” (Vasil’ev &
Simtjenko 1964: 151). Samma korta konstaterande görs i nekrologen över honom i
Sovetskaja etnografija 1972 (Boris Osipovitj Dolgich 1972: 176).
53
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Därför fick han mycket tid
över till att bearbeta det
insamlade etnografiska material som han hade fått med sig.
Efter att de fyra åren var över
kunde Dolgich publicera sin
första monografi, en bok om
keterna, Kety (1934). Detta
alltså trots den svartlistning
som brukade vidhäfta dem som
vid denna tid utsatts för statlig
repression. Boken rönte viss
uppmärksamhet och fick goda
vitsord.55
Efter exilen var Dolgich
fortfarande förbjuden att återvända till Moskva.56 Han flyttade därför till Irkutsk där han Bild 13. B. O. Dolgich. © Museet för
fick arbete vid det Lokalhistor- antropologi och etnografi (MAE),
iska sällskapet (ry. Kraeved- Kunstkamera, S:t Petersburg.
tjeskoe obsjtjestvo). Snart fick han dock chansen att återvända till
Tajmyrhalvön. Anställd som bokhållare och ekonom följde han med på
en expedition som rörde jord- och vattenfördelning bland nganasaner,
1934–1935. Liksom vid sitt tidigare besök (1926–1927) fortsatte han då
att göra nedteckningar av nganasansk folklore.57
Under kriget (i vilket Dolgich inte deltog på grund av dålig hälsa)
bodde han i Krasnojarsk tillsammans med sin fru och sin dotter. Hustrun, Vera Gordeevna, träffade han under en av sina expeditioner i
Evenkija, där hon arbetade som lärare för evenkiska barn.58 Till ett sjukhus i Krasnojarsk kom Moskva-professorn i etnografi S. P. Tolstov, som
skadats vid fronten. Han blev där bekant med Dolgich, något som ledde
55

Vajnsjtejn 2002: 289 f.
Påtryckningar från Komitet Severa gjorde dock att förbudet hävdes inom kort.
57
Dolgich 1976: 16; Vajnsjtejn 2002: 290 f.
58
Vajnsjtejn (2002: 291) menar att Dolgich genomförde expeditionen mycket för att
fly undan ”den stora terrorn” som under 1937 nådde sin kulmen i Sovjetunionen.
56
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till att den senare kom att bli rekryterad till sovjetiska vetenskapsakademins Etnografiska institut i Moskva. År 1948 kunde Dolgich lägga
fram sin kandidatavhandling,59 ägnad åt klan- och stamsammansättningen bland de inhemska folken i Centralsibirien. Detta verk skulle
sedan komma att omarbetas till hans magnum opus, Rodovoj i
plemennoj sostav narodov Sibiri v XVII v. (’Klan- och stamsammansättningen bland folken i Sibirien under 1600-talet’) från 1960, där han
härleder nuvarande folkgrupper i Norr bland annat i de jasak-uppbördslängder som finns bevarade från 1600-talet. Det är förmodligen det viktigaste verket i den sovjetiska forskningen om de sibiriska folkens etnogenes.60
År 1956 blev Dolgich föreståndare för Etnografiska institutets ”sektion för studiet av det socialistiska utvecklingsarbetet bland de små
folken i Norr”,61 en avdelning han själv tagit initiativ till.62 Han engagerade sig också mycket i praktiska frågor som gällde den alarmerande
hälsostandarden, liksom den socio-ekonomiska utvecklingen bland folken i Norr. Därtill var han medlem av statliga kommissioner och råd,
såsom Interdepartementala kommissionen för problem i Norr, Rådet för
studiet av produktivkrafter vid SSSR:s staliga kommitté för planhushållning samt Ryska rådsrepublikens hälsoministeriums kommission för
acklimatisering av människan i Norr.63 För sina insatser för utvecklandet av kulturerna i Norr, och för sin forskning som lett till en återupprättelse av de nordliga folkens historia blev han tilldelad ett hedersdiplom av Det sovjetiska kommunistpartiets regionalkommitté vid

59

En sovjetisk kandidatavhandling motsvarar ungefär en svensk licentiatavhandling.
Vajnsjtejn 2002: 291 f., 300 f. (jfr även Vasil’ev & Simtjenko 1964: 152).
61
Sektor po izutjeniju sotsialistitjeskogo stroitel’stvo u malych narodov Severa. Vajnsjtejn anger namnet på sektionen till det idag mer politiskt korrekta Sektor po izutjeniju sotsialistitjeskogo stroitel’stvo u malych narodov Severa, dvs. ”bland folken i
Norr”.
62
Vajnsjtejn 2002: 293. I Vasil’evs och Simtjenkos biografiska artikel från 1964,
anges året för detta till 1955 (se Vasil’ev & Simtjenko 1964: 152).
63
Mezjduvedomstvennaja komissija po problemam Severa, Sovet po izutjeniju proizvoditel’nych sil pri Gosplane SSSR, Komissija Ministerstva zdravoochranenija RSFSR
po akklimatizatsii tjeloveka na Severa. Namn på sovjetiska (och ryska) statliga inrättningar är notoriskt invecklade och svåröversatta.
60
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Tajmyrs nationella region och dess exekutivkommittés råd av arbetardeputerande samt Evenkiska nationella regionens fackföreningsråd.64
Ett viktigt material för hans arbete med att spåra klan- och stamsammansättningen bland folken i Sibirien var den muntliga traditionen.
Vid sina många fältstudieresor insamlade han därför en mängd sagor,
sägner och myter – liksom han även gjorde uppteckningar av föreställningar och riter. Mycket av detta material finns bearbetat och utgivet i några av de texter som rör forskningen om nganasanernas världsåskådning. Insamlingarna på Tajmyr under 1920- och 1930-talen resulterade i boken Legendy i skazki nganasanov (’Nganasanernas legender
och sagor’), utgiven 1938. Detta verk skulle få en uppföljare, postumt
utgiven 1976, i vilken även inkluderades (sammanlagt 229) myter,
sägner och episka sånger som Dolgich tillsammans med andra deltagare
i expeditionerna upptecknade vid besök 1948, 1957, 1959 och 1960.65 I
den senare volymen lämnas kortfattade beskrivningar av informanterna
– deras ålder, kön, sociala status, kunnighet i den muntliga traditionen,
levnadshistoria med mera. Av detta framgår att av de 26 uppgiftslämnarna var endast en kvinna, samt att hälften av dem var födda före år
1900 och åtta före år 1920.66 Viktigt att nämna är att alla uppteckningar
är gjorda på (som regel ganska skral) ryska. Informanterna antingen
talade ryska eller blev översatta av någon annan nganasan. De nganasanska termer som berättarna ändå använde är utbytta mot ryska ”motsvarigheter”, men finns återgivna i notsystemet. När det gäller Dolgichs
kunskaper i det nganasanska språket har jag inga specifika uppgifter (se
dock Popovs bedömning nedan i avsnittet om nganasanska och entsiska
”offer”).
I Dolgichs arkiv vid Etnografiska institutet i Moskva finns en mängd
efterlämnat material om nganasanernas materiella kultur, sociala organisation, religiösa föreställningar och riter. Somligt är bearbetat för publi-

64

Okruzjkom KPSS i Ispolnitel’nogo komiteta Soveta deputatov trudjasjtjichsja
Tajmyrskogo natsional’nogo okruga i Soveta profsojuzov Evenkiskogo natsional’nogo
okruga (se Vasil’ev & Simtjenko 1964: 153).
65
Dolgich 1976: 16. Han gav 1961 även ut en motsvarande volym med insamlade
entsisk folklore, Mifologitjeskie skazki i istoritjeskie predanija entsev (’Entsernas
mytologiska berättelser och historiska sägner’).
66
Dolgich 1976: 308 ff.
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cering.67 Själv har jag inte haft möjlighet att titta på dessa texter. Men
Lambert som har haft tillgång till Dolgichs arkiv skattar hans arbete
mycket högt – i synnerhet i jämförelse med Simtjenkos.
Vajnsjtejns biografiska artikel, varifrån jag har hämtat de flesta av
uppgifterna om Dolgichs liv och karriär, beskriver Dolgich som en motståndare till det sovjetiska systemet, och exemplifierar detta bland annat
med dennes kritik mot kollektiviseringskampanjen och det hopp om
förändring han uppges ha närt under Pragvåren 1968. Dolgich var heller
inte medlem i kommunistpartiet. Men det finns all anledning att vara
försiktigt kritisk till att karaktärisera Dolgich som en dissident. Vajnsjtejns biografi är skriven efter Sovjetunionens fall, då det kunde vara
viktigt att utmåla uppskattade kollegor, som man dessutom hade samarbetat med, som motståndare till kommunistpartiets politik. Dolgichs
publikationer om nganasanerna är i hög grad, för sin sovjetiska tid,
politiskt korrekta. Han åtnjöt dessutom, tycks det – åtminstone efter
1930-talet – ett stort förtroende från myndigheterna som statlig tjänsteman.
JURIJ BORISOVITJ SIMTJENKO (1935–1995)

Ju. B. Simtjenko föddes i Moskva. Modern var flygplanstekniker och
fadern flygplansingenjör. Hans släkt på mödernet var ryska gammaltroende, och han tillbringade mycket tid i sina unga år i deras bosättning, Pavlovskij Posad några mil öster om Moskva.
Efter studier i historia och arkeologi under 1950-talet kom Simtjenko
i kontakt med Dolgich som, under andra halvan av decenniet, var mitt
uppe i arbetet med sitt stora verk om klan- och stamsammansättningen
av folken i Sibirien. Inspirerad av detta sin mentors arbete satte Simtjenko igång med sitt första stora forskningsprojekt som handlade om de
sibiriska släkternas bomärken (ry. plur. tamgi) som finns i dokumenten
från jasak-uppbörden från 1600-talet. Forskningen resulterade i en
kandidatavhandling, Tamgi narodov Sibiri XVII veka (1965). Från 1961
var han anställd vid vetenskapsakademins Etnografiska institut i
Moskva, en arbetsplats vid vilken han skulle förbli fram till sin död.68

67
68

Se Lambert 2003: 87 f.
Savoskul & Sokolova 1995: 168 f.
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Simtjenko kom att utföra en rad fältexpeditioner, under sammanlagt
10 år, till flera av folken i Norr (nganasaner, nentser, entser, chanter,
jukagirer, tjuktjer, korjaker och eskimåer). Den mest omfattande resan
företog han tillsammans med två andra forskare (V. Vasil’ev och A.
Lindenberg) åren 1964–1965. De tre forskarna reste med ren- och hundsläde från Tjukotka i öster till Kolahalvön i väster.69
Det folk han kom att lära känna bäst var emellertid förmodligen
(avam-)nganasanerna, vars språk han, enligt sina levnadstecknare,70
”behärskade strålande”. Fältarbeten bland avamnganasaner bedrev Simtjenko åren 1961, 1962, 1963, 1966, 1971 och 1972. De insamlingar han
gjorde då har legat till grund för flera av hans viktigaste verk, bland
annat doktorsavhandlingen Kul’tura ochotnikov na olenej severnoj
Evrazii (’Norra Eurasiens renjägarkultur’) från 1976.71 Även de två
andra större verk72 som varit användbara för frågeställningarna i föreliggande arbete har dessa fältarbeten som grund. Uppgifterna i Materialien zur geistigen och dinglichen Kultur der Nganasan-Samojeden,
utgiven 1990 tillsammans med I. R. Kortt, bygger framför allt på
Simtjenkos material, men även på de intervjuer Kortt gjorde med nganasanen A. Tj. Momde 1988 i Leningrad.73 Förutom sina egna fältanteckningar nyttjar Simtjenko flitigt tillgängligt arkivmaterial.74 År 1978
genomförde han ett fältarbete75 då han bland annat samlade in värdefulla uppgifter från de två ƾΩðΩ Tubjaku och Deminimie Kosterkin. Resultaten från denna studie finns publicerade i Simtjenkos sista verk.76
Simtjenko sysselsatte sig med en rad teman som berör folken i Norr
generellt och nganasanerna i synnerhet: etnogenes och etnisk historia;
giftermålsseder; de uraliska språkens släktskapsterminologier; materiell
69

Savoskul & Sokolova 1995: 169; Simtjenko 1976: 6.
S. Savoskul och Z. Sokolova.
71
Simtjenko 1976: 6.
72
Kortt & Simtjenko 1985 resp. 1990; Simtjenko 1996a.
73
Kortt & Simtjenko 1990: 9. 39 övriga informanters namn, samt uppgift om kön,
ålder, utbildning, språkkunskaper och huruvida de hade status som ”schamaner” eller
liknande, finns listade i Kortt & Simtjenko 1990: 21 ff.
74
Huruvida detta arkivmaterial också bestod av Dolgichs efterlämnade material framgår inte. Lambert (2003: 87) tvivlar på detta.
75
Fältstudien genomfördes tillsammans med A. V. Os’kin, A. I. Orkin, G. G. Grigor’eva och G. M. Afanas’eva.
76
Simtjenko 1996b.
70
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kultur; näringslivscykler; samhällsstruktur; folklore; ”schamanism”; ritualer och religiösa föreställningar. Ett av de ämnen som kom att engagera honom alltmer mot slutet av hans karriär var de praktiska frågorna
som rörde samtida socio-ekonomisk och kulturell utveckling hos folken
i Norr. Vid sidan om sin digra vetenskapliga produktion publicerade
Simtjenko även ett flertal populärvetenskapliga och skönlitterära verk
som ofta hämtade sitt stoff från hans många fältstudier. Därtill spelade
han in material till dokumentärfilmer, bland annat en (tillsammans med
A. V. Os’kin) om bröderna Tubjaku och Demnimie Kosterkin (Nganasan Shamanism) som hade premiär 1999, efter Simtjenkos död.77
Vid sin död 1995 hade Simtjenko en rad höga befattningar, bland
annat som medlem av Ryska vetenskapsakademien, Ryska författarförbundet, det tyska Institutet för forskning om främmande tankesystem
och organisationsformer, huvudredaktör för litteraturmagasinet Rossijskij etnograf, med mera.78
GALINA NIKOLAEVNA GRATJEVA (1934–1993)

G. N. Gratjeva (född Nikiforova) föddes och växte upp i Leningrad.
Som barn genomlevde hon hela den tyska blockaden av staden. Sina
akademiska studier började hon genom att under fem år på 1950-talet79
studera kommunistpartiets historia vid Leningrad-universitetets historiska fakultet. Därefter fick hon arbete på arkivet vid Institutet för
Partiets historia, som drevs av Leningrads partikommitté. Under dessa
år tog hon dessutom kvällskurser i regi av Marxist-leninistiska universitetet, också det en inrättning under stadens partikommitté. År 1960,
när hon födde en son, slutade hon sitt arbete där. Två år senare fick hon
ett tillfälligt arbete vid sibiriska sektionen på Etnografiska institutets avdelning i Leningrad, inrymt i Museet för antropologi och etnografi
(MAE), Kunstkamera. Till en början tycks hon ha fungerat som sekre-
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Savoskul & Sokolova 1995: 169 f. Se där även listan över Simtjenkos viktigaste
publikationer.
78
Savoskul & Sokolova 1995: 168.
79
Det finns något varierande uppgifter om mellan vilka år hon studerade. I en
dödsruna i Etnografitjeskoe obozrenie (Alekseenko et al. 1993: 164) uppges att
Gratjeva gjorde detta mellan 1951 och 1956. Resjetov (1994c: 79) skriver att det
skedde 1952–1957.
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terare och främst varit engagerad i museiverksamheten,80 men så småningom började hon intressera sig mer för egen forskning. Från 1966
och framåt deltog hon i institutets årliga vetenskapliga möten, där hon
emellanåt höll egna presentationer baserade på arkivstudier. Mot slutet
av 1960-talet gjorde hon den första av sina många och långa fältstudieresor.81
Gratjeva företog fältarbeten i hela det nganasanska området, och
under alla årstider, åren 1969–1972, 1974–1976, 1978, 198082 och flera
ytterligare resor under åren fram till 1992. Hennes insamlingar berör
såväl avam- som vadeevnganasaner, men den mesta informationen i
hennes material härrör, uppger hon själv, från avamnganasanerna. Därtill har hon insamlat uppgifter om dolganer och evenker samt delvis
entser och nentser på Tajmyrhalvön. Hennes informanter bestod till
största delen av äldre, men även av medelålders personer ”väl förtrogna
med sina forna seder och förbud, [och] uppväxta i traditionellt orienterade familjer”.83 Hon deltog också i en arkeologisk expedition till området där hon fick tillfälle att inhämta information som berörde hennes
första intresseområde, begravningsseder.
Det är något oklart i vilken utsträckning Gratjeva intervjuat på det
nganasanska språket och i vilken mån hon själv behärskade språket.
Hon uppger själv att när hon på ljudband spelade in olika kamlanier
utförda av två nganasanska ”schamaner” (av allt att döma Tubjaku och
Demnimie Kosterkin), översattes dessa till ryska av ”schamanerna”
själva eller av dem närstående nganasaner. Dessa översättningar är
”långt ifrån exakta”, skriver hon. Samtidigt är Gratjevas intresse och
kunskaper i nganasansk lexikologi och semantik framträdande. Hon
uppger också att en viktig källa – vid sidan om fältanteckningar och
arkivmaterial – för hennes beskrivningar var de samlingar om nganasanska språket, och den expertis om detta, som finns vid Tomsk pedagogiska institut.84 L. A. Tjurilova skriver i sin dödsruna över Gratjeva
80

Hennes formella titel var nautjno-technitjeskij sotrudnik, ’vetenskaplig-teknisk medarbetare’, någonting liknande det svenska universitetssystemets amanuensbefattning.
81
Resjetov 1994c: 79 f. Se även Alekseenko et al. 1993.
82
Gratjeva 1983: 19.
83
Gratjeva 1993: 19. En lista över de 58 viktigaste informanterna, med angivande av
namn, födelseår och bosättningsort, finns i Gratjeva 1983: 156 f.
84
Gratjeva 1983: 20.

214

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

att denna alltid lade stor vikt
vid språkkunskaper, utan
vilka det är svårt att förstå
en kultur.85
År 1974 lade Gratjeva
fram sin kandidatavhandling
som var ägnad nganasanernas föreställningar om människan såsom de framgår av
deras traditionella begravningsseder. Hon kom aldrig
att avlägga doktorsexamen,
även om hon blev livligt
uppmuntrad av kollegor att
lägga fram sin monografi
Traditsionnoe mirovozzrenie
Bild 14. G. N. Gratjeva. © Museet för ochotnikov Tajmyra (’Den
antropologi och etnografi (MAE), traditionella världsåskådningen hos Tajmyrs jägare’)
Kunstkamera, S:t Petersburg.
från 1983 som doktorsavhandling. Boken fick goda recensioner i Sovetskaja etnografija.
Recensenterna, L. P. Potapov och E. V. Revunenkova, var båda mycket
entusiastiska. Potapov diskuterar den framför allt som ett verk som både
tar sin utgångspunkt i och styrker det som Marx, Engels och Lenin
skrev. Revunenkova betonar att boken inte bara har betydelse för forskningen om sibiriska världsåskådningar, utan även för studiet av ”arkaiskt medvetande” överhuvudtaget.86
År 1984 blev Gratjeva emellertid vald till ”senior medlem” av vetenskapskommittén vid institutet och år 1992 blev hon utnämnd till
”ledande vetenskapsmedarbetare” (ry. vedusjtjij nautjnyj sotrudnik).87
Förutom sin egen forskningsproduktion, omfattande ett hundratal
artiklar rörande en rad aspekter av nganasansk andlig kultur – alltifrån
begravningsskick, ”schamanism”, föreställningar om människan och
85

Alekseenko et al. 1993: 167.
Potapov & Revunenkova 1985.
87
Resjetov 1994c: 81 f.
86

FORSKNINGEN OM NGANASANSKA VÄSEN

215

den omgivande naturen, till nganasanernas möte med kristendomen –
engagerade sig Gratjeva också i att redigera och publicera Popovs outgivna texter. Det var hon som såg till att hans Nganasany: sotsial’noe
ustrojstvo i verovanija ([1948] 1984) kom i tryck. Hon förberedde även
hans monografi om dolganernas religion (Religija dolganov) för publicering. År 1992 arrangerade hon också en konferens om Popov. Hennes
intresse av att vårda minnet av sin föregångare på Museet för antroplogi
och etnografi (MAE), Kunstkamera, tog sig redan i början av 1970-talet
uttryck i en artikel om honom och hans verk.88 Hon träffade dock aldrig
Popov, som avled två år innan hon anställdes vid museet.
Själv dog Gratjeva tragiskt i en helikopterolycka över Tjukotka blott
58 år gammal, när hon deltog i en rysk-fransk ekologisk-etnografisk
expedition.

Klassifikationer av väsen i nganasansk världsåskådning
Eftersom jag har tagit till min uppgift att redogöra för – och därefter
analysera – de sovjetiska forskarnas sätt att systematisera (”terminologisera”, klassificera och förklara) de nganasanska väsendena, kommer
jag att referera texterna med de motsägelser som finns mellan de olika
forskarnas uppgifter och systematiseringar. Jag kommer alltså inte att
sträva efter att komma fram till en bedömning om vem som ger den
mest korrekta beskrivningen utifrån ett nganasanskt perspektiv. Det
centrala i min presentation är de systematiseringar, slutsatser och hypoteser som författarna skapar utifrån de uppgifter de har om nganasanerna. Jag kommer primärt inte heller att ifrågasätta deras uppgifter. Man
skulle kunna säga att dessa uppgifter utgör byggstenarna i en konstruktion som den enskilda författaren är upphovet till. Byggstenarna kan i
många stycken vara desamma hos de olika författarna. Men konstruktionerna är delvis olika.
ÖVERGRIPANDE KLASSIFIKATION AV NGANASANSKA VÄSEN

I inledningskapitlet avgränsade jag den kategori av väsen som ska behandlas här till den övergripande kategori som sovjetiska etnografer be88

Se Gratjeva 1974.
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tecknar som ”övernaturliga väsen” (ry. sverch’estestvennye susjtjestva).
Denna kategori är förvisso den gängse sovjetiska utgångspunkten vid
studiet av religion.89 Men i praktiken använder sig inte alla de etnografer jag studerat av begreppet ”övernaturliga väsen”. Av de författare
som skriver om nganasanernas kultur är det endast Dolgich som genomgående utgår från denna kategori.90 Stundtals använder han också konstruktionen ”imaginära övernaturliga väsen” (ry. voobrazjaemye sverch’estestvennye susjtjestva).91 Han menar dock att det i nganasanernas
trosföreställningar – såsom de var ända fram till 1930-talet – återfinns
spår av ett tidigare utvecklingsstadium då man ännu inte urskiljde det
”naturliga” från det ”övernaturliga”. Detta tidigare stadium kan enligt
Dolgich indelas i två etapper. (1) Under den första etappen hade människan överhuvudtaget inte några föreställningar om något som kan
kallas ”övernaturligt” – människans världsåskådning var ursprungligen
materialistisk och den byggde på en avsevärd mängd faktisk kunskap,
eller ”positivt vetande”, som hon uppnått genom praktisk erfarenhet. (2)
När sedan, under den andra etappen, den praktiska erfarenheten och de
sociala relationerna blev mer komplexa utvecklades människans intellektuella förmågor. Eftersom hennes svaghet inför naturkrafterna och
hennes strävan att övervinna denna svaghet ännu bestod, och eftersom
hennes ”positiva vetande” fortfarande var begränsat, skapade hon de
föreställningar ”vi” idag kallar ”övernaturliga” eller ”fantastiska”. Detta
”övernaturliga” skilde sig emellertid ännu inte, i människans medvetande, från de naturliga fenomenen. Denna etapp i utvecklingen av
medvetandet övergick sedan i ett nytt stadium då människan fortsatte att
tro på det ”övernaturliga”, som hon själv skapat, och började urskilja
detta från det ”naturliga”. Det var då föreställningar om ”en transcendent makt” (ry. nezdesjnaja sila), något som överhuvudtaget inte finns i
den ”reella världen”, uppstod.92
Även Simtjenko använder sig av termen övernaturliga väsen,93 men
han använder också andra termer för att beteckna den övergripande
89

Se kapitel 3.
Se t.ex. Dolgich 1968: 215; Dolgich 1976: 20.
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Dolgich 1960: 72.
92
Dolgich 1976: 24 f.
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Se t.ex. Simtjenko 1968: 196; Simtjenko 1976: 248, 270 ff.; Kortt & Simtjenko
1990: 27; Simtjenko 1996a: 14; Simtjenko 1996b: 8, 28.
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kategori han laborerar med: väsen, mytiska väsen94 eller heliga väsen
(ry. sakral’nye susjtjestva).95 I övrigt arbetar Simtjenko ändå företrädesvis med de inhemska nganasanska termerna i sina beskrivningar.96
Popov, som – vilket framgått av kapitel 3 – tar sin utgångspunkt i en
animistisk teori om uppkomsten och utvecklingen av nganasanernas,
och i förlängningen av detta den ”ursprungliga människans” (ry. pervobytnyj tjelovek), föreställningar, använder sig omväxlande av ett flertal
olika termer för att övergripande beteckna de nganasanska väsen han
beskriver: livsprincip (ry. zjiznennoe natjalo) eller själ (ry. dusja), ande
(ry. duch), rådare (ry. chozjain), samt av en kombination av dessa två
sistnämnda, ande-rådare (ry. duch-chozjain).97 Jag återkommer i nästa
avsnitt med en mer utförlig återgivning av hur Popov använder dessa
termer. I sin korta artikel om nganasanerna i det encyklopediska
standardverket Narody Sibiri (’Sibiriens folk’) använder han sig dock av
den övergripande kategorin ”övernaturliga väsen”.98 Nämnas bör att de
texter av Popov som behandlas i föreliggande kapitel till största delen är
skrivna före det att han skrev sin artikel om förreligiösa föreställningar
hos dolganerna, i vilken han alltså något utvecklar och reviderar sin
teori om animismen och religionens uppkomst.
Som nämndes redan i kapitel 3 menar Gratjeva uttryckligen att det i
nganasanernas världsåskådning saknas en tydlig uppdelning mellan det
”naturliga” och det ”övernaturliga”: ”Det naturliga tillskrivs [av nganasanerna], ur vårt perspektiv, övernaturliga egenskaper, [och] det övernaturliga manifesterar sig i helt ’materiella’ föremål.” Det finns dock,
menar hon, en tendens till en sådan uppdelning i nganasanernas världsåskådning.99 Det är denna tendens, och utvecklingen av den, som Gratjeva i flertalet av sina texter vill beskriva. Hon arbetar inte primärt med
kategorin ”övernaturliga väsen” eller ”det övernaturliga” för de nganasanska väsen hon beskriver, men som kommer att framgå nedan menar
94

Se t.ex. Simtjenko 1990: 31.
Se t.ex. Simtjenko 1996b: 28.
96
Och i sin Traditsionnye verovanija nganasan från 1996 skriver han uttryckligen att
han vill presentera ”trosföreställningarna” (ry. verovanija) ur ett inifrån-perspektiv
(Simtjenko 1996a: 10).
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Se t.ex. Popov 1936: 48; Popov 1984: 49.
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Popov 1956: 655.
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Gratjeva 1983: 15.
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hon att dessa väsen, vid ett visst stadium av utvecklingen, blir
”övernaturliga”. Eftersom Gratjeva hela tiden diskuterar olika, av henne
rekonstruerade, utvecklingsnivåer i nganasansk världsåskådning, och
eftersom dessa olika utvecklingsnivåer uppfattas vara kännetecknade av
olika typer av föreställningar, har hon heller inte någon entydig övergripande kategori för det hon diskuterar. Det hon undersöker är dock i
första hand den nganasanska kategorin ƾuΩ (pl. ƾuΩ’’)100 och det hon
tentativt kallar ”ƾuΩ-världen”.101
Huruvida de olika författarna menar att det finns en övergripande inhemsk nganasansk kategori, betecknad med en särskild term, som motsvarar Dolgichs användning av termen övernaturliga väsen är något
osäkert. Om någon inhemsk term skulle kunna göra anspråk på denna
position (i etnografernas beskrivningar) så är det termen ƾuΩ. Men eftersom denna kategori av många av författarna behandlas som en av flera
kategorier av väsen kommer jag att redogöra för beskrivningarna av
denna i nästa avsnitt.
I anslutning till begreppet ”övernaturliga väsen” står i den sovjetiska
diskursen som regel begreppet religion – något som bland andra Popov
och Gratjeva påpekar.102 Religion är tron på det övernaturliga och tron
på det övernaturliga är religion.103 På samma vis som flera av forskarna
ofta undviker att tala om det ”övernaturliga” använder de sig heller inte
100

Gratjeva vanligen ƾo eller ngo.
Gratjeva 1983: 30.
102
Popov 1958: 80; Gratjeva 1983: 15.
103
Detta var s.a.s. den ”officiella” sovjetiska kortdefinitionen av ”religion” (se t.ex.
Kryvelev 1956: 183, eller uppslagsordet bog, ’gud’, i Bol’sjaja sovetskaja entsiklopedija 1950 resp. 1970). Som framgått av kapitel 3 i föreliggande arbete var emellertid
denna definition inte oomtvistad, och ansågs heller inte tillräcklig, bland många
sovjetiska forskare. I debatten kring Tokarevs artikel (1979) förtydligar sig Ju. I.
Semenov (1980: 56) angående detta: ”I merparten av sovjetiska religionsvetenskapliga
arbeten utpekas endast tron på det övernaturliga som det grundläggande draget i religion. Detta är inte precist och därför inte helt sant. Religionens väsen består inte i tron
på det övernaturliga i allmänhet, utan i [tron på] övernaturlig makt. Och därtill inte i
tron på övernaturlig makt i allmänhet, utan på en sådan som styr över varje konkret
människa i hennes vardagliga liv, [och] vilken är avgörande för om hon efter döden
belönas med paradisisk salighet eller döms till helvetisk pina osv. Där tron på sådan
makt inte finns, finns heller inte religion. I synnerhet deismen, i vilken gud framträder
som en övernaturlig makt som skapat världen, men som inte blandar sig i människors
angelägenheter, är inte religion”.
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alltid av termen religion för att beteckna det de beskriver. Popov brukar
termer som världsåskådning (ry. mirovozzrenie), världsuppfattning (ry.
mirosozertsanie) eller med en närmare bestämning animistisk världsuppfattning (ry. animistitjeskoe mirosozertsanie).104 Endast i vissa fall
använder han termer som religion eller religiösa föreställningar (ry.
religioznye predstavlenija).105 1956 skriver Popov angående nganasanerna, att deras ”religiösa världsåskådning bestod [vid tiden för ryska
revolutionen] av ett komplex av mycket primitiva föranimistiska och
animistiska föreställningar”.106 Med tanke på det resonemang han för i
artikeln från 1958 – om det förreligiösa stadium som han menar ofta
misstagits för att vara präglat av religiösa föreställningar och som
sträcker sig långt in i det animistiska stadiet – förstår man att han anser
att nganasanerna stod just på tröskeln till att utveckla ”religiösa”
föreställningar. Gratjeva använder, liksom Popov, företrädesvis ord som
världsåskådning och världsuppfattning/världsförståelse (ry. miroponimanie), men även formuleringarna syn på världen (ry. vzgljad na mir),
världsbild (ry. kartina mira) eller den vidare kategorin andlig kultur (ry.
duchovnaja kul’tura) istället för religion. Detta för att hon, som nämnts,
menar att det som utgör en bestämning av religionsbegreppet – att man
gör en klar indelning mellan ”naturligt” och ”övernaturligt” – saknas
hos nganasanerna, även om en tendens till sådan uppdelning kan
skönjas.107 Undantagsvis använder hon dock termen religion eller
religiösa föreställningar för det hon beskriver.108 Simtjenko å sin sida
föredrar termerna världsåskådning, andlig kultur109 eller trosföreställningar eller trosåskådningar (ry. verovanija),110 men använder sig
även han undantagsvis av termen religion.111 Det är intressant att notera
att Dolgich, som mest konsekvent använder beteckningen övernaturliga
väsen, också är den som oftast och helt följdriktigt använder termen
religion om nganasanernas föreställningar. Han använder dock under104

Se t.ex. Popov 1936: 48; Popov 1984: 49.
Popov 1956: 655; Popov 1984: 65.
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Gratjeva 1983: 14 f.
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Se t.ex. Gratjeva 1984b: 68.
109
Se t.ex. Simtjenko 1976: 239; Simtjenko 1996a: 5 f.
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Simtjenko 1996a/b.
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stundom termen verovanija – föreställningar som han uppenbarligen
menar ingår i religionen.112 Som synonym till trosföreställningar använder han även formuleringen religiösa fördomar (ry. religioznye
predrassudki).113
Det är alltså endast Dolgich av de undersökta forskarna som entydigt
beskriver något som han betraktar som religion, även om också han
menar att det finns rester av föreställningar i nganasanska myter som
härrör från den epok då människans världsåskådning var ”ursprungligt
materialistisk”. Nganasanernas världsåskådning uppfattas av de andra
författarna istället utgöra ett exempel på ett förstadium till religionen
eller snarare en världsåskådning som ligger just i skärningspunkten
mellan att vara icke-religion och religion. Ett undantag till det är deras
syn på ”schamanismen”. Men det återkommer jag till nedan.
MOTSÄGELSER I MATERIALET

Flera av författarna menar att det finns många motsägelser (ry. protivoretjija) i nganasanernas världsåskådning och att det därför inte är lätt att
klarlägga det inhemska kategoriseringssystemet. Popov, som framför
allt pekar på motsägelserna mellan dels olika ”schamaners”
föreställningar, och dels mellan ”schamaners” och ”icke-schamaners”,
menar att dylika motsägelser är som mest framträdande i världsåskådningar hos folk på en ”lägre utvecklingsnivå”, som till exempel
nganasanerna, där ”gudars och andars gestalter ännu inte slutgiltigt har
utvecklats”. Med utvecklingens gång minskar dessa motsägelser, menar
han. Således finner han färre motsägelser i religionen hos folk som exempelvis sacha (jakuter) och burjater. Samtidigt hävdar Popov, med
hänvisning till Sjternberg, att logiska inkonsekvenser även finns hos
”civiliserade” människor ”uppfostrade i vetenskapligt tänkande”. Motsägelserna i nganasanernas världsåskådning går heller inte, enligt
Popov, utöver de generella ramarna för ”animismen”.114 I sin artikel
från 1958 betonar han också, såsom framgått ovan, att såväl animatismen som animismen utgör ”ideologiska system”. Ett ”ideologiskt system”
är, menar han, summan av åsikter och antaganden som är underkastade
112
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vissa generella idéer som, inom systemet, bearbetas och utvecklas. Att
hävda att det ”ursprungliga samhället” skulle sakna ett sådant ideologiskt system vore, menar Popov, att frånkänna den ”ursprungliga människan” förmågan till logiskt tänkande.115
Dolgich däremot skriver inte att nganasanernas religion är motsägelsefull, men menar att han själv inte är färdig med klarläggandet av det
inhemska systemet. Hans egen framställning av nganasansk religion bör
därför, enligt honom själv, betraktas som preliminär.116 Därmed tycks
han förutsätta att det finns en systematisk ordning att ådagalägga. I en
viss typ av myter finner han sammanblandningar av ”förschamanistiska” föreställningar – härrörande från tidigare utvecklingsstadier av
deras religiösa föreställningar – och senare ”schamanistiska”.117
Simtjenko menar, på liknande vis som Popov, att man hos nganasanerna tämligen tydligt kan urskilja olika föreställningar hos ”vanligt
folk” å ena sidan och hos ”schamaner” och de som delar den ”schamanistiska” synen på världens uppbyggnad å den andra.118 Enligt honom
menade alla hans informanter119 att ”schamaners” uppgifter om andevärlden och föreställningar om skapelsen skilde sig mycket från ”schaman” till ”schaman” och att de därtill ofta var motstridiga. Informanterna gjorde också en skarp åtskillnad mellan ”schamaners” och
”icke-schamaners” myter och berättelser. Det de uppgav som den mest
grundläggande skillnaden mellan de två berättartraditionerna var att
gestalterna i kategorin ”de högsta ƾuΩ” i den ”schamanska” traditionen
var maskulina, medan de i den ”icke-schamanska” framför allt var feminina. Den icke-schamanska traditionen betecknar han som den ”folk115

Popov 1958: 99.
Dolgich 1976: 20.
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Dolgich 1976: 20, 25.
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Simtjenko 1996a: 14. Se även Kortt & Simtjenko 1990: 31 f.
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Dessa informanter bestod främst av avamnganasaner som var över 50 gamla på
1960-talet. I lika mån valde Simtjenko till informanter personer med ”schamansk
gåva”, de som var väl insatta i den ”schamanska ideologin” samt ”vanligt folk” (Simtjenko 1996a: 7). Av över hundra utfrågade informanter var det två tredjedelar som
menade att alla av dem kända ”schamanerna” var lögnare och att de ”schamanska”
handlingarna var elementärt bedrägeri med syfte, från ”schamanens” sida, att skaffa
sig en privilegierad position. En tredjedel ansåg ”schamanismen” vara ”fullt reella
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1996a: 141).
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liga”, ”traditionella” eller ”kanoniska”, och han menar att den är avsevärt mycket äldre än den ”schamanska”.120 Vanligt folks (dvs. ”kanoniska”) föreställningar var ”naivt rationalistiska” och deras kosmogoniska berättelser beskriver skapelsen ”tämligen mekanistiskt”, enligt Simtjenko.121
Gratjeva finner motsägelser i sitt material, men menar att dessa är
tecken på att nganasanernas världsåskådning är, och har varit, i ständig
utveckling. Där finns element som härrör från olika utvecklingsstadier
och dessa element står i ett dynamiskt förhållande till varandra. Men
hon betonar att den nganasanska världsåskådningen – eller den av henne
rekonstruerade världsåskådningen – trots de motsägelser som kan spåras
utgör ett ”system”. Genom att förstå detta system kan man i viss utsträckning förklara enskilda handlingar, förbud och attityder hos nganasanerna. Med betoningen på att det finns ett system, och hennes strävan
att presentera detta, vill hon också positionera sig gentemot dem som
hävdar att folk (som t.ex. nganasanerna) som befinner sig på ”en annan
ekonomisk utvecklingsnivå”, och därmed har ett annat sätt att uppfatta
den omgivande världen, skulle sakna förmåga att systematisera detta sitt
sätt att uppfatta verkligheten. Funnes där inget system, menar Gratjeva,
så funnes heller inte förmågan till generaliseringar, bildandet av begrepp
och kategorier eller språklig kommunikation överhuvudtaget. Hon är väl
medveten om att hennes rekonstruktion av den inhemska nganasanska
världsåskådningen som ett system är beroende av hennes egen subjektiva uppfattning och att hon delvis bygger sitt eget system. Detta är dock
ofrånkomligt i etnografisk forskning, menar hon. Varje forskare är
tvungen att på något sätt klassificera, systematisera och typologisera sitt
material. Men trots det är hennes framställning, menar hon, i första hand
utformad i enlighet med hennes informanters uppgifter.122 Gratjeva är
den av de här behandlade författarna som uppvisar störst medvetenhet
om sin egen roll i beskrivningen.
När det gäller ”schamanska” föreställningar inkluderar hon dessa vid
beskrivningen av den allmänna nganasanska världsåskådningen. Hon
medger, precis som många andra forskare före henne påpekat, att det
120

Simtjenko 1996a: 141 f.
Simtjenko 1976: 289; Simtjenko 1996a: 14.
122
Gratjeva 1983: 14.
121

FORSKNINGEN OM NGANASANSKA VÄSEN

223

finns skillnader mellan ”schamanska” och ”icke-schamanska” föreställningar. Men de förstnämnda bygger på dem som är allmänna bland
resten av folket, och i den mån ”schamanerna” utvecklar och förändrar
föreställningarna återverkar detta i sin tur på den allmänna världsåskådningen.123

Popovs beskrivningar av nganasanska väsen
Popov skriver att ”nganasanernas gudomar och ande-rådare, av vilka
hela folkets, inte bara särskilda klaners eller familjers, viktigaste livsbehov är beroende, är kända under den allmänna beteckningen ƾuΩ [~ƾo]”.
Dessa ”andar”, fortsätter han, ges inget förkroppsligande i någon
materiell framställning.124 Redan i denna korta definition av ƾuΩ framkommer att Popov använder sig av ett flertal termer för att klassificera
eller översätta den nganasanska termen ƾuΩ (ngan. plur. ƾuΩ’’) till ryska.
Han använder i sina texter inte mindre än fyra olika termer – även om
tre av dem ligger mycket nära varandra – för att bestämma ƾuΩ: gudom
(ry. bozjestvo), rådare (ry. chozjain),125 ande-rådare (ry. duch-chozjain)
och ande (ry. duch).
POPOV OM ƽUΨ

Om ƾuΩ’’ i Popovs beskrivning utgör väsen som är välvilligt inställda
till människan så finns det, menar han, en annan kategori av ”gudomar
och andar” som är illvilliga, barus’i’’. I övrigt finns det i nganasanernas
världsbild ett oändligt antal ”gudomar och andar” som befolkar hela
världen. Många av dessa har inte något bestämt yttre utseende och
saknar benämning. Alla, även ”helt naturliga”, företeelser anses av nganasanerna vara resultatet av ”särskilda levande varelsers, särskilda
andars, senare gudomars handlande”.126 Popovs formulering vittnar om
att han skönjer utvecklingsstadier i de väsen han möter i nganasanernas
världsåskådning. Det nganasanska samhället befinner sig, menar han, på
123

Gratjeva 1983: 18 f.
Popov 1984: 65.
125
Det ryska ordet chozjain kan översättas till svenska med ’herre, husbonde, ägare,
värd, rådare, rå’. Angående den svenska termen rå, rådare, se Rooth 1961: 112 ff.
126
Popov 1984: 56, 59 f.
124
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ett utvecklingsstadium då dessa levande varelser ännu inte antagit någon
bestämd gestalt – de kan uppträda i vilken form som helst, i den form de
själva önskar. Men dessa väsen, ”ande-rådare”, med tämligen begränsade funktioner träder gradvis, i takt med utvecklingen av den sociala
strukturen och i takt med att det blir fler klaner och nomadgrupper, i
bakgrunden och de övergår till att få mer långtgående befogenheter –
befogenheter som Popov förknippar med ”varelser av en högre ordning”. Hos nganasanerna betecknas dessa varelser av en högre ordning
med termen ƾuΩ. De är, skriver Popov, fortfarande ”till sitt väsen samma
rådare men med vidare funktioner”.127 Därtill uppger han även att nganasanerna använde det ryska ordet d’javol, ’djävul’, om alla ”andar”,
oavsett om det rörde sig om välvilliga eller illvilliga. Detta språkbruk
har de, menar han, lånat in från ryssarna, som har betecknat alla ”andar”
hos främmande folk med det ordet.128
ƽuΩ som ”gudom”
”Rådare” av en ”högre ordning”, vilka är välvilligt inställda till människan, går alltså, enligt Popov, under den generella beteckningen
ƾuΩ’’.129 Han noterar att ƾuΩ är den term som används för den synliga
himlen ”som ännu inte hunnit anta någon bestämd gestalt, men som
vördas som ett av de allra högsta heliga objekten” och är ouppnåelig för
vanliga dödliga människor.130 Det är för mig något oklart om Popov
menar att detta ƾuΩ är detsamma som det väsen han benämner som ”den
högste gudomen” (ry. visjsee bozjestvo), men det förefaller vara så.
Denne ”högste gudom” kallas, menar han, N’ilytyΩ-ƾuΩ och anses vara
en maskulin världsalltets skapare, boende i den sjunde, högsta himlen.
Till honom kan endast de mest ryktbara ”schamanerna” bege sig.131
127

Popov 1984: 65.
Popov 1984: 43.
129
Popov 1936: 48. Denna välvillighet var dock inte helt villkorslös. Människan var
tvungen att uppföra sig på ett visst sätt i förhållande till såväl djuren som till ”anderådarna” för att välvilligheten skulle bestå.
130
Popov 1936: 48.
131
Popov 1936: 48; Popov 1984: 47, 60. Popov skriver gudomens namn antingen
N’ɶlɶtɶa ƾuo/Nilyt’ya ƾuo (1936; 1984: 60) eller Nɶlɶta ƾuo/Nilyta’ ƾuo (1976: 31;
1984: 47). Redaktörerna av Popov 1984, G. N. Gratjeva och Tj. M. Taksami, skriver i
en kommenterande not att nilyty’e ƾuo betyder ’den levande guden’ (ry. zjivoj bog).
Se även Kosterkina et al. 2001: 115. Observera att Popov, till skillnad från t.ex. red128
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N’ilytyΩ-ƾuΩ har skapat ett bestämt antal kvinno- och manssjälar åt varje
folk. Dessa ”själar” (ngan. sing. nilti)132 styr människors psykiska
funktioner och anses vara ornitomorfa. Enligt Popov menar nganasanerna att när en människa dör far hennes kropp till underjorden och
”själen”, nilti, beger sig upp till himlen. Därifrån sänds den åter till
jorden av en ”gudom” och inkarneras i ett nyfött barn. Popov lämnar
olika uppgifter om vilken ”gudom” som sänder nilti till ett spädbarn – i
en text uppger han att det är ”den nya gudomen BΩndubtΩΩ ƾuΩ”133 och i
en annan skriver han att det är N’ilytyΩ-ƾuΩ.134 Uppgifterna blir inte
klarare av att han också menar att N’ilytyΩ-ƾuΩ inte längre deltar i de
fortsatta skapelseprocesserna och i organisationen av världen, utan har
dragit sig tillbaka till sin himmel.135

aktörerna, skriver denna benämning med stor initialbokstav som om den vore ett egennamn. Även Lambert (2003) använder stor initialbokstav.
132
Redaktörerna av Popov 1984 översätter termen nilti med ’levande’ (Popov 1984:
73). När det gäller nganasanska ”själsföreställningar” nämner Popov i en postumt
publicerad artikel ett antal andra termer som han menar utgör själsbegrepp hos nganasanerna: batutuo, ’andningen’; kam, ’blodet’; skuggan och ögonen; samt ett antal
”partiella själar” för människokroppens olika organ, vilka enligt Popov anses ha sin
”inre rådare” (Popov 1976: 32 ff.). Jfr dock hans tvivelsmål kring att beteckna dylika
livsuppehållande funktioner hos ”primitiva folk” som ”själar” i artikeln från 1958, som
jag redogjorde för i kapitel 3. I Kosterkina et al. (2001: 22; 60; 159; 357; 148) listas
termerna baþuo, ’andning’ resp. baþu’’, ’själ’, liksom kam, ’blod’, syðΩƾkΩ, ’skugga
(av en levande varelse)’ och sejmy’’, ’ögon’. Angående de nganasanska begrepp som
av utomstående översatts med ”själ” (ry. dusja), se Gratjeva 1975 och Gratjeva 1976b.
133
Popov 1936: 56. Popov: Bonduptuo ƾuΩ.
134
Popov 1976: 31.
135
Popov 1936: 48; Popov 1984: 73. I flera av de ”kosmogoniska” myter som Popov
(1984: 41 ff.) återger förekommer en gestalt som kallas ”ƾuΩ däruppe” eller endast
ƾuΩ. I en berättelse, upptecknad efter den kände avam-”schamanen” Ivan Gornok
(Monseku Turdagin) förtäljs hur ƾuΩ sänker sig ned till jorden och träffar ”jordflickan”
(ry. devka zemli) och senare även ”vattenflickan” (ry. devka vody). Att ƾuΩ kommer
samman med dessa resulterar bl.a. i att jordflickan föder växtligheten på jorden (före
det var jorden helt täckt av is). Eftersom växterna har sin mor nere i jorden och sin far
uppe i himlen sträcker de sig såväl uppåt som nedåt. Vattenflickan föder alla fiskar
som blir mat åt människorna. Jordflickan föder också, efter samlag med ƾuΩ, både den
ryska läkaren och den nganasanska (”samojediska”) ”schamanen”. Berättelsen
avslutas med konstaterandet att ”schamanen” och läkaren har en och samma mor
(Popov 1984: 44 f.). Man ska dock komma ihåg att Popov, liksom Simtjenko och
Gratjeva, menar att ”schamaners” och ”vanligt folks” föreställningar och berättar-
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N’ilytyΩ-ƾuΩs maka är ƽuΩ-n’emy.136 Popov härleder hennes namn
(eller beteckning) från nganasanernas självbenämning n’aa och uttyder
det ’nganasanernas gudom’.137 Även hon är onåbar för andra än de mest
ryktbara ”schamanerna”.
I en av de skapelsemyter som Popov återger förekommer en N’emyƾuΩ (’Moder-ƾuΩ’), ”den gudom som skänker oss ögonen”. Han kommenterar dock inte detta väsen ytterligare.138 Intressant att nämna är att
Dolgich har publicerat berättelsen i en annan version i vilken väsendet
omnämns som MΩu-ƾuΩ, ’Jord-ƾuΩ’.139
Solen, Kou, är, enligt Popov, N’ilytyΩ-ƾuΩs maskuline ”assistent” (ry.
spodrutjnyj). Eftersom himmelsguden har dragit sig tillbaka till sin
himmel har han tillsatt solen att utföra sin vilja. Solen åtnjuter, menar
Popov, stor popularitet bland nganasanerna, och man vänder sig med
böner till honom vid olika svåra situationer, såsom vid exempelvis
sjukdom. När någon blivit frisk efter att man bett solen om hjälp offrar
man en vit ren åt honom. Den offrade renen förtärs under en måltid där
alla, utom ”schamaner”, är välkomna att delta.140 Även på hösten utförs
ett ”offer” till solen, just innan den går ned inför den långa midvinternatten. Man bugar sig också för den såväl som avsked strax innan
midvinternattens ankomst som vid dess återkomst på våren. Längs
solstrålarna färdas ”växternas andar” upp till solen för att be om
tillåtelse att föröka sig.141 Solen anses av nganasanerna rida på en vaja
traditioner skiljer sig mycket åt och ofta talar emot varandra. Flera av de myter som
Popov refererar är upptecknade efter ”schamaner”.
136
ƽuo N’am (Popov 1936), resp. ƽuo nemy (Popov 1984).
137
Observera att redaktörerna i en not (Popov 1984: 60) förklarar att den ordagranna
översättningen av ƽuΩ-n’emy är ’himmel (gud, ande) moder’. Jfr Dolgichs respektive
Gratjevas förklaring av ƽuΩ-n’emy nedan.
138
Popov 1984: 43.
139
Dolgich 1976: 44. De två versionerna är nedtecknade efter nganasanen Syliptie
Turdagin (Popovs) respektive Salopte Turdagin (Dolgichs).
140
Förutom att köttet måste förtäras under en och samma dag fick inte något av offerrenens ben kapas. Benen samlades nogsamt ihop och lades tillsammans med djurets
magsäck under renhuden (vid vilken huvudet och klövarna fortfarande satt kvar) som
hängts upp i ett träd. Man kunde även ägna eller viga (ry. posvjasjtjat’) en tamren till
solen. Detta gick till så att man märkte renen med solens bomärke på dess vänstra
skuldra och släppte den lös i flocken (se vidare nedan). Ett sådant märke skars också
ut i pälsen på en ren som skulle offras genom slakt.
141
Popov 1936: 48 f; Popov 1984: 47, 60.
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över himlen för att värma sina barn nere på jorden. Värmen kommer av
denna rens andedräkt. När renen lägger sig ned för att vila inträder den
långa midvinternatten.142
ƽuΩ n’emys assistent, eller ”dräng” (ry. rabotnik), är CicƗruo143 eller
Tisjaro144, ”månens rådare”. Tisjaro, skriver Popov, var näst efter solen
den viktigaste av nganasanernas ”gudomar”. Själva månen, KiþΩðΩΩ,
ansågs vara en flotte eller en cirkel, vilken fungerade som Tisjaros
boning. Tisjaro är enligt Popov ”den ande som hjälper föderskor” – man
tillber honom före en förlossning, och man skänker honom en ren efteråt. På månen finns också ögonen till både människor och djur som ska
födas. Dessa ögon är vad Popov kallar ”partiella själar”.145
Enligt Popov menar nganasanerna att det finns två ”jordens anderådare” – en god och en ond.146 Den goda kallades BΩjkuΩ ƾuΩ, ’den
gamle gudomen’ (ry. starik bozjestvo) och beskrivs som en grånad
gammal man. Varje nganasansk familj hade sitt eget berg där de varje
höst, vid återkomsten till vintervistet, offrade en vit ren eller en vit hund
till ”anden” BΩjkuΩ ƾuΩ – ett offer som åtföljdes av en kamlanie.147

142

Popov 1984: 47.
Popov 1936: 50.
144
Redaktörerna av Popov 1984 kommenterar att Tisjaro ordagrant betyder ’den som
hjälper’, underförstått ’den som hjälper vid förlossningar’. Till skillnad från Popov,
som talar om ”månens rådare” enbart i maskulina termer, uttrycker de – dvs. i
praktiken förmodligen Gratjeva – detta i såväl maskulint som feminint genus:
pomogajusjtjij/ -aja (Popov 1984: 60).
145
Popov 1936: 50; Popov 1984: 47, 60. Se vidare nedan om ögonen som inbegreppet
för mänskligt liv.
146
Jag återkommer nedan, under rubriken Popov om barus’i, till den andra, illvilliga
”ande-rådaren” i jorden.
147
Det ryska ordet kamlanie, som betyder ’ritual utförd av schaman’, kommer av ordet
kamlat’, ’att schamanera’, som i sin tur har sitt ursprung i den turkiska ordstammen
*ka(:)mla-, med samma betydelse (Janhunen 1986: 103). På de altaiska turkspråken
används ordet kam/cham för den funktionär som vanligtvis utpekas som ”schaman”.
Janhunen avfärdar den föreslagna (se t.ex Smoljak 1998: 57) etymologiska
släktskapen mellan de turkspråkiga beteckningarna kam/cham och de tungusiskmandsjuriska sjaman, saman, sama (som den tekniska termen schaman har sitt
ursprung i) som ”fonologiskt oacceptabel”. Gratjeva (1981: 79; 1984: 97) anger en
nganasansk term, ƾΩtΩðΩsy, som kan översättas med ’att schamanera’ (jfr Kosterkina et
al. 2001: 146). Den ordagranna översättningen av ordet är enligt henne ’att vända
sig/gå till ƾuΩ’ (se även Sundström 2000: 104 not 20; 113 f.).
143
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POPOV OM ”ANDAR”

I nganasanernas ögon har, enligt Popov, allting i naturen känslor och
kan andas: ”varje växt, varje liten sten känner och andas och kan
manifestera sig”.148 De föreställer sig djuren i analogi med sig själva,
finner i djuren mänskliga känslor och egenskaper – såsom förstånd och
språkförmåga – och gör ingen egentlig åtskillnad mellan människor och
djur. Djuren anses också, liksom människan, ha en ”livsprincip” (ry.
zjiznennoe natjalo), det som ”kulturmänniskan”, enligt Popov, brukar
kalla en ”själ” (ry. dusja). Denna livsprincip är skild ifrån den fysiska
kroppen och kan leva vidare efter den fysiska dödens inträde. Gränsen
mellan människa och djur är så utsuddad för nganasanerna, menar han,
att vissa djur betraktas som förvandlade människor eller som anföräldrar
till människan. Djuren kan även förstå, och ibland tala, människans
språk och höra detta på långa avstånd.149 Föreställningarna om djuren
förs också över till växterna. Växterna anses av nganasanerna – eller av
”den primitiva människan”, som Popov uttrycker det – inneha en livsprincip som föreställs som en ”särskild självständig ande”. På det viset
anses växter leva på samma vis som människor och djur. Varje litet
grässtrå och varje enskilt träd har sitt eget språk – ett språk som
emellertid endast kan uppfattas och förstås av ”schamaner”. Popov ger
vidare ett exempel på att ett träd med ovanligt utseende kunde uppfattas
ha en synnerligen mäktig ”ande”. Han återger en berättelse av Sjaku
Nguomdja som hade blivit sjuk. Nguomdja begav sig då till ett märkligt
träd med korsformade grenar. Där avlivade han en hund vars blod han
strök på stammen och bad sedan ”anden” hjälpa honom bli frisk. När
han senare tillfrisknade släthögg han ena sidan av trädet och ristade där
in ett människoliknande ansikte. En gång per år återvände Nguomdja till
trädet och dödade en ren. Renens blod strök han över bilden som var inristad i stammen.150
Men ”människan går ännu längre i sin animistiska åskådning”, enligt
Popov. Hon ser inte skillnaden mellan levande varelser och ”ickebesjälade” (ry. neodusjevlennyj) ting i naturen. Popov antar att det inte
finns enbart en, utan flera orsaker till uppkomsten av en sådan komplic148

Popov 1936: 48.
Popov 1984: 49–51.
150
Popov 1984: 54 f.
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erad världsåskådning. En av orsakerna finner han i människans iakttagelse av rörelser. När hon inte känner till naturlagarna så ser hon bakom
varje självständig rörelse – till exempel vattnets rörelse – ”resultatet av
en medveten varelses [ry. soznatel’nogo susjtjestva] handling”. Denna
varelse gömmer sig inuti tinget och är, med Popovs ord, innehavare av
en ”livsprincip”. Att vattnet rör sig betyder alltså för nganasanerna att
det lever. Men det är inte bara ting som rör sig som anses levande,
tänkande och handlande – och i vissa fall begåvade med språkförmåga.
Föremål tillverkade av nganasanerna själva, liksom inköpta fabrikstillverkade ting, anses också vara levande: man talar till en lastsläde som
man lämnar på tundran över sommarhalvåret; yxor och spadar för samtal mellan varandra och gevär kan ”blygas”.151
Popov om ”rådare”
Popov skriver vidare att nganasanerna menade att eftersom djuren en
gång var lika människan så finns även bland dem vissa framstående
individer som är som ”herrar/rådare” (ry. chozjaeva) eller ”schamaner”
för djuren. Ibland stöter man på dessa i form av exemplar av djur med
något särskiljande, iögonenfallande, drag. Detta gäller alla sorters djur,
även insekter, men det är mer betonat vad gäller däggdjuren.152 Termen
ande-rådare eller rådare använder Popov i första hand om tre olika
typer av väsen som han beskriver: (1) väsen som fungerar som herrar
över en djurart, i synnerhet arter som är viktiga ur näringssynpunkt för
nganasanerna; (2) väsen som, på samma sätt som de förstnämnda,
utövar inflytande över ett geografiskt område (t.ex. ett vattendrag eller
ett bergsparti); och (3) väsen som fungerar som herrar över husdjuren
(tamrenen eller hunden). Popov menar att i nganasanernas världsåskådning uppfattas människan som helt beroende av viljan hos
jaktviltets ”ande-rådare” för att få lycka i jakt eller fiske. ”Anderådarna” fördelar bytet efter sitt eget gottfinnande. Som regel är de
välvilligt inställda till människan, men om människan inte följer de
regler som finns uppställda för relationen till djuren så blir de ”lika

151
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Popov 1984: 55 f.
Popov 1984: 53.
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skoningslösa och grymma som onda andar”.153 Ibland händer det att
djurens ”ande-rådare” – såväl jaktbytets som tamdjurens – sänder märkliga exemplar av djur till människan. Det exempel Popov ger på märkliga exemplar är vita renar. Dessa djur för lycka med sig och sänds som
ett tecken på välvilja av ”ande-rådaren”. Om däremot ett missbildat djur
föds, betraktas detta som en avkomma av en ”ond ande”, en barus’i. Ett
sådant djur för endast olycka med sig (se vidare nedan om barus’i).154
Platsers, sjöars och floders ”ande-rådare” – eller platsers ”andar och
gudomar”, som Popov också skriver – styr över alla djur-, fisk- och
fågelarter i sitt område.155 På liknande vis styr husdjurens ”ande-rådare”
över sina arter, och tillåter inte att man behandlar djuren illa. Skulle
någon exempelvis slå en ren eller en hund över huvudet börjar ansiktet
på den som slog att ruttna, och slår man djuret över benen börjar benen
på djurplågaren att värka. Popov ger ett annat intressant exempel på
”ande-rådares” karaktär och funktion:
Den 27 maj 1937, när jag [A. A. Popov] befann mig hos vadeevnganasanerna, inträffade en snöstorm. När den var över visade det sig att
alla renkalvar från den senaste kalvningen, [var] täckta av snö, [och] hade
frusit ihjäl. Renägarna började anklaga zooteknikerna och instruktörerna
från den regionala exekutivkommittén [ry. rajonnogo ispolnitel’nogo komiteta], genom att säga: ”Se, i år har ni hela tiden sagt till oss: ’Valla renarna
ordentligt, vakta dem’. [Men d]et finns en ande som beskyddar renarna,
människan är inte i stånd att skydda dem. Nu har renarnas ande-rådare
blivit förnärmad och skickat en snöstorm.” 156

Intressant i denna berättelse är också att den återspeglar en konflikt
mellan det inhemska, nganasanska sättet att agera och tolka händelseförlopp och den moderna sovjetiska myndighetens inblandning i den
153

Bland dessa förhållningsregler nämner Popov att man inte får berömma jägaren
efter en framgångsrik jakt, samt att man inte heller får klaga när jakten ger mager utdelning. Jfr också Kortt & Simtjenko (1990: 91, 148) om regler och förbud – n’eƾkΩry
(njankary) – vid jakt.
154
Popov 1984: 59. Här berättar Popov en historia som blottlägger kulturmötet mellan
nganasanerna och det sovjetiska samhället (här företrätt av Popov själv): när yngste
sonen till Popovs värd kom hem med en vit renkalv med missbildade ljusa ögon, en
albino, menade sonen att detta var en barus’i och att han därför var tvungen att ta bort
den. Popov förmanade dock sonen och tvingade honom att låta kalven vara.
155
Popov 1984: 56 f.
156
Popov 1984: 59.
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traditionella renskötseln. Popov återger en annan liknande episod, som
dels ger information om det han betecknar som ”ande-rådare”, och dels
belyser kulturmötet mellan nganasaner och företrädare för det sovjetryska samhället. Händelsen ägde rum under vintern 1936–1937 då det
var mycket ont om fjällräv.157 Popov förklarar bristen på fjällräv med
nedgången i antalet lämlar, men nganasanerna hade en annan förklaring.
Dessa menade att rävarna försvunnit för att de ryska företrädarna för
handelsorganisationerna hade fört statistik över djuren:
Vi anser att det är en synd att ryssarna skriver upp ”gudadjuren” [ry.
bozj’ich zverej] – fjällrävarna – i böcker. Skriver man upp dem på papper,
lägger papperet i en kista och låser, då kommer det inte att bli några [fler]
fjällrävar. De blir rädda för att man ska låsa in dem i en kista, och anderådaren slutar upp med att skicka dem.158

Nganasanerna vädjade till pälsuppköparna att upphöra med att anteckna
djuren och lovade att de ändå skulle fortsätta leverera skinn.
POPOV OM BAARBΨ

Förutom termen ƾuΩ översätter Popov även den nganasanska termen
baarbΩ med ”rådare” eller ”ande-rådare”:
I det ursprungliga samhället avsåg termen ’chozjain’ [’herre, husbonde,
ägare, värd, rådare, rå’] en individ som utmärkte sig genom sina förmågor,
vilka gav honom möjligheten att uppträda i rollen som ledare eller hövding.
Längre fram överfördes ordet ’chozjain’ till husbonden [ry. domochozjain],
till klanledaren [ry. rodonatjal’nik], som i den utvecklade patriarkala strukturen159 utgjorde en allsmäktig härskare. I denna senare betydelse, överförd
till andarna, möter vi termen bƗrba, ’chozjain’, hos nganasanerna. Denna
157

Försäljningen av fjällrävsskinn var en av de viktigaste inkomstkällorna för nganasanerna under den tiden.
158
Popov 1984: 57. Berättelsen är intressant som en illustration både till mötet mellan
ryssarna och nganasanerna – ett möte som av nganasanerna tycks ha uppfattats medföra negativa konsekvenser – och till de mycket olika tolkningshorisonterna, Popovs
och nganasanernas. I detta fall har möjligen nganasanernas en betydligt större möjlighet att också belysa maktförhållandena. Är nganasanernas förklaring rent av en politisk förklaring? I viss mening skulle man också kunna se Popovs förklaring som en
politisk förklaring i så måtto att den helt utesluter referenser till ryssarnas möjliga inblandning i nedgången på fjällräv.
159
I den 1984 publicerade texten finns ett uppenbart tryckfel. Texten lyder: ”[…] v
razvitom natriarchal’nom stroe […]” Ordet natriarchal’nom ska utläsas patriarchal’nom och inte matriarchal’nom.

232

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

företeelse är fullt naturlig för ett folk, hos vilket de äldste och husbönderna
åtnjöt i det närmaste oinskränkt makt. En ande-rådare är ett väsen som helt
godtyckligt styr och ställer över de djur och växter som är underkastade
honom, precis som en människa över sin boskap och egendom.160

Citatet är mycket intressant och det har refererats av senare sovjetiska
forskare. Jag får därför anledning att återkomma till det längre fram. Det
kan dock redan nu noteras att Popov uppfattar den ryska termen
chozjain och den nganasanska baarbΩ som helt ekvivalenta. Den utveckling som gäller den förra gäller i samma utsträckning den senare,
enligt honom. Det kan i detta sammanhang påminnas om att Popov även
menar att nganasanerna likställde ”ande-rådare” med sina ”schamaner”
(ngan. ƾΩðΩ).
Lambert har uppmärksammat att Popov på endast ett ställe nämner
ett nganasanskt väsen som har termen baarbΩ i sitt namn eller i sin
beteckning, Luoƾkari baarbΩ.161 Detta väsen betecknar Popov emellertid
som en ”gudom” (ry. bozjestvo).162
POPOV OM BARUS’I

Barus’i’’ är, enligt Popov, nganasanernas beteckning för ”onda gudomar och andar”. Sjukdomar, död och överhuvudtaget allt ont härstammar från barus’i’’. Liksom när det gäller de välvilliga ”andarna”
(ƾuΩ’’) finns det ett oändligt antal barus’i’’. Människor kan utöva inflytande över dem genom ”schamanen” som då använder sig av mutor, hot
och även ”magiska handlingar”. De trivs på gamla kåtaplatser (ry.
tjumovisjtje), i övergivna stugor och på dystra ställen.163 I sin monografi
160

Popov 1984: 56.
Lambert 2003: 109 not 3, 113. Lambert översätter väsendets namn till ’Tröskelrådaren’ eller ’Tröskel-herren’ (fr. Maître de seuil). Dolgich (1968: 227) nämner
också en ”Tröskel-rådare” eller ”Tröskelns rådare” (ry. Poroga chozjain) –
Ngoankary-baarbΩ – som han menar är en av de s.k. ”Is-pojkarna”, SyrΩðΩ-ƾjanty’’
(se vidare nedan). Enligt Kosterkin et al. (2001: 90) är det (avam-)nganasanska ordet
för tröskel, lΩƾkΩri.
162
Popov 1936: 68 ff. Det är ƾΩ’’ Djuchadie Kosterkin som under utförandet av
ritualen den rena kåtan (ngan. maðus’a) i januari 1931, stöter på Luoƾkari baarbΩ och
förhandlar med denna om att folket – nganasanerna – ska få ett gott liv under det
kommande året med god befolkningsökning och tillväxt i renhjorden.
163
Från de platser där en barus’i befinner sig kan man höra kraftig gråt när man
passerar.
161
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över nganasanernas andliga kultur skriver Popov att de mest
respekterade av alla barus’i’’ är Smittkopporna, som ibland föreställs
som en manlig, ibland som en kvinnlig gestalt. Den feminina härleder
han från nganasanernas grannar dolganer och sacha hos vilka Smittkopporna framställs som en rysk kvinna. Smittkoppornas bror är
Choani,164 Hungern, som allt emellanåt jagar iväg jaktbytet och fisken
för människorna. Choani uppges dock ha den egenheten att han hör
klagan och gråten från de fattiga och dem som har drabbats av död inom
familjen. Till dessa sänder han mer jaktlycka än till andra. Både Smittkopporna (när de framställs i maskulin gestalt) och Hungern är söner till
den ”nedre (illvilliga) anden”.165
I en senare artikel ger Popov en något annan beskrivning av
kategorin barus’i, vilket jag redan nämnt i inledningen till detta kapitel.
Där klassificerar han Smittkopporna och Hungern som ƾuΩ’’ och inte
som barus’i’’. Vidare menar han där att barus’i’’ främst återfinns i
vattendrag.166 Det är endast för ”schamaner” som barus’i’’ framträder i
gestalter som är tillgängliga för den mänskliga perceptionen. Det gäller
såväl ƾuΩ’’ som barus’i’’ att de föreställs i konkret gestalt inom ”schamanismen” (ry. sjamanstvo),167 menar Popov. I övrigt är nganasanerna,
164

Jfr nganasanska chonΩ, ’hunger’ (Kosterkina et al. 2001: 197).
Popov 1984: 62 ff.
166
Popov 1956: 655.
167
Inom sovjetisk religionsforskning har man använt två begrepp för det som på
svenska (och t.ex. engelska) betecknas som ”schamanism”, sjamanizm och sjamanstvo. Många använder de båda termerna synonymt, men vissa forskare har sett en
viktig skillnad mellan dessa två såsom teoretiska begrepp. I den mån man gör någon
skillnad mellan de två begreppen avser man vanligtvis, enligt Chomitj (1981: 5), med
sjamanstvo ”en tidig form av religiösa trosföreställningar i anslutning till förekomsten
av en särskild person som förrättar en bestämd typ av ritual – en kamlanie”. Termen
sjamanizm avser då ”totaliteten av de föreställningar om den omgivande världen och
människan, vilka beredde vägen för bildandet av en sådan företeelse som sjamanstvo”.
Sjamanizm är alltså, skriver Chomitj, ett vidare begrepp än sjamanstvo, och förutsätter
inte förekomsten av ”schamaner” (jfr även Sundström 2000: 103 not 16). Även I. S.
Vdovin (1981: 267) gör skillnad mellan de två termerna men menar att sjamanizm är
ett system av föreställningar och kulter i anslutning till välvilliga väsen och
”gudomar”. Sjamanstvo å andra sidan är spådomskomst samt de ”schamanens
handlingar” som kretsar kring kampen mot illvilliga väsen och orena krafter. Vdovin
identifierar sjamanstvo med ”trolldom” (ry. koldovstvo). L. P. Potapov (1991: 9 ff.)
kritiserar detta Vdovins sätt att hänföra sibiriska ”schamaner” till kategorin
”trollkarlar” (ry. kolduny) och menar att han därmed förnekar att ”schamaner” är
165
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skriver han, tämligen ointresserade av att veta något närmare om
barus’i’’.168
Som jag nämnde ovan skriver Popov att nganasanerna räknade med
två ”jordens ande-rådare” – en god och en ond. Den onda kallades
Fannida169 och ansågs bo i jorden under en grästuva. Fannida väntade
med öppet gap för att ta emot döda människor. Till honom gavs ibland,
för att avvärja döden, en svart ren, märkt med ett särskilt bomärke
(kirbir)170 i pälsen över vänster skulderblad (se bild 15). Intressant att
tjänare av en religiös kult. Enligt Potapov kan de två begreppen inte vara annat än
synonyma, och han menar även att det är en viktig poäng att ”schamanismen” – dvs.
såväl sjamanizm som sjamanstvo – är en form av religion. Huruvida Popov gör en
skillnad mellan de två termerna vet jag inte. Men han ansluter sig i alla händelser inte
helt till Vdovins tolkning eftersom han inte betraktar kamlanier överlag som främst
”magiska trolldomshandlingar”, även om han menar att sådana kan förekomma (Popov
1981: 256). Det kan också anmärkas att han använder termen sjamanstvo med den
betydelse som Chomitj anger.
168
Popov 1984: 62 ff. Jfr även myten om Smittkopporna och Hungern i Popov 1984:
44. I denna berättelse är de söner till ”månflickan” respektive ”jordflickan”, men de
lever som föräldralösa. Smittkopporna benämns med namnet Merura, som ges den
ordagranna översättningen ’din sårskorpa’.
169
Redaktörerna anmärker att ordet uppenbarligen är chuanidze, ett adjektiv till ordet
för grav (ry. mogil’nyj), chuani (Popov 1984: 61). Eftersom nganasanerna oftast inte
grävde ned de avlidna är termen grav, och liknande, något missvisande. Chuani
betyder egentligen ’plats där man lämnar en avliden’. Gratjeva (1983: 46) menar att
Chuani-ƾuΩ var hungersnödens ƾuΩ och att denna utgjorde den viktigaste ”gudomen”
under perioder av svält. Jfr även fanímu, ’gravplats’ (Kortt & Simtjenko 1985: 102).
Kontentan av det Gratjeva skriver är alltså att de gestalter som Popov omnämner som
Choani respektive Fannida skulle vara en och samma (f-ljudet alterneras ofta med
ljudet ch- i nganasanska – se Dolgich 1962: 179; Kosterkina et al. 2001: 8). Men
Dolgich (1968: 220, 227) nämner, även han, såväl en Fanida eller Fanida-ƾuΩ,
’Gravarnas gud’, som en Fuoni-ƾuΩ, ‘Hungerns gud’. Dessa båda tillhör de nio ”Ispojkarna” eller ”Is-ungkarlarna”, vilka är söner till SyrΩðΩ-n’emy, ’den underjordiska
is-modern’. Kou-n’emy, ’sol-modern’, har emellanåt könsumgänge med dessa ispojkar. När så sker blir det vinter och kallt. Om Fanida delar säng med Kou-n’emy går
det inte att finna igen några vildrenar. Simtjenko (1996a: 142 f.) menar att gestalten
Choni-ƾuΩ, ’Hunger-ƾuΩ’, som en maskulin personifikation av hungersnöden, utgör ett
exempel på den ”schamanska tendensen” att omtolka de traditionella föreställningarna.
I denna omtolkning ersätts de feminina naturmödrarna med maskulina väsen.
170
Alla författarna använder vanligtvis det ryska ordet tamga, ’bomärke’, istället för
det nganasanska kirbir (kiribír). Märket användes för att märka såväl olika föremål
(vapen och fiske- och jaktredskap) som tamrenar. Det fanns två olika metoder att
anlägga det på tamrenar: antingen rakade man fram det med en kniv i renens päls, på
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uppmärksamma är att Popov i sin bok Tavgitsy från 1936 uteslutande
beskriver detta väsen som maskulint. I sin senare bok (färdigställd 1948,
men publicerad 1984) skriver han däremot att Fannida ömsom
omnämndes som maskulin, ömsom som feminin.171
POPOV OM KOJKΨ

Popov definierar termen kojkΩ172 som ”varje materiellt förkroppsligande
av andra rangens ande-rådare,173 vilka beskyddar medlemmarna av en

vänster skuldra, eller så skars det in i örat. Märkningen i pälsen hade den fördelen att
ägarens kännetecken syntes på långt håll. Nackdelen var dock att det varje år behövde
förnyas eftersom pälsen växte ut. Märkning i pälsen var den metod som brukades för
att anlägga kirbir på renar ”vigda” till något mytologiskt väsen. En ren som var märkt
med ett väsens kirbir – dvs., med samtliga författares språkbruk, var ”vigd” eller
”ägnad” åt väsendet – fick varken användas för något arbete eller slaktas. Det ansågs
tillhöra väsendet ifråga och användes av detta som dragdjur. När den vigda renen var
utmattad, död eller försvunnen ansågs det att väsendet hade kört slut på det eller
hämtat det till sig. Efter ceremonin under vilken märket applicerades, släpptes djuret
fritt i flocken. Själva ceremonin kallades dijkubtugujsja (dijkuftusa), vilket ordagrant
betyder ’snurra runt, att göra/markera en cirkel’. Efter att man lett djuret runt i cirkel
tre gånger vände man det i den riktning man menade att väsendet för tillfället befann
sig. Kortt och Simtjenko (1990: 125, 156 f.) skriver dessutom att nganasanerna endast
vigde renar till väsen som kunde ingripa positivt i människans liv, sådana som kunde
bringa jakt- eller fiskelycka eller skydda mot sjukdomar och annat ont. De vigde aldrig
djur till väsen som stod i förbindelse med bΩðürbüΩ-mΩu (bodyrbo-mou), ’dödsriket’.
Detta talar emot Popovs uppgift att man ”gav” svarta renar, märkta med kirbir till
Fannida, som dels omnämns som ond/illvillig och dels som mottagare av de döda
under marken. Gratjeva (1983: 33 f.) använder hellre termen vända eller vridna renar
(ry. povoratjivannie), än den i litteraturen gängse termen vigda, eftersom det ligger
närmare den nganasanska termen för riten. Hon skriver också att en ren som var
”vänd” åt ett väsen benämndes kojkΩ-taa, ’kojkΩ-tamren’ och betraktades som en
”levande kojkΩ”. En sådan ren fick endast användas till att dra släden som innehöll
gruppens kojkΩ’’ (se nedan om kojkΩ). Jfr den angivna betydelsen av termen kojkΩ-taa
(kójkå-ta) i Kortt & Simtjenko 1985: 131: ’fetisch-ren: tamren vigd åt en fetisch/
kojkΩ’. Angående ”vigning” av renar, se även Dolgich 1960: 77 ff.
171
Popov 1936: 51; Popov 1984: 61.
172
I boken Tavgitsy (1936) använder Popov istället för kojkΩ termen sjajtan. Han
anmärker att nganasanerna övertagit ordet från tatariska (Popov 1936: 36) (jfr Paulson
[1962: 104] som vid sin hänvisning till just denna skrift av Popov, menar att ordet är
övertaget från ryskans ord för satan, satana). Anledningen till att Popov brukar sjajtan
i sin första text, men inte i senare beror eventuellt på att han under sitt första besök hos
nganasanerna, 1930–1931, var starkt influerad av sin dolganske tolk Ekim I.
Laptukov. Enligt Popov själv kallas den dolganska motsvarigheten till nganasanska
kojkΩ för haitaan på dolganska (se Popov 1936: 3; 1963: 122). Dolgich (1968: 220)
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viss släkt eller familj”. Genom denna definition skiljer han kojkΩ från
ƾuΩ som dels aldrig ges någon materiell form och dels utgör ”gudar och
andar av högre rang”.174
Popov delar in nganasanska kojkΩ’’ i ”naturliga” och ”artificiella”
(ry. iskusstvennye). Till de naturliga hör vissa berg, klippor och stenar,
men även besynnerligt formade träd, delar av djur (t.ex. märkligt
utformade renhorn, djurhudar med ovanlig färg o. dyl.).175 Det är
bergets, klippans, stenens eller trädets på något vis avvikande eller
iögonenfallande drag som avslöjar om det finns en ”ande-rådare” där. I
vissa fall kan en märkvärdig händelse vid platsen vara det som anvisar
att föremålet eller platsen ifråga är en kojkΩ. När det gäller smärre
föremål – hur märkliga de än är till sitt yttre – måste de bli ”besjälade”
genom att ”schamanen”, med en särskild ”besjälningsrit” (ry. obrjad
oduchotvorenija) ser till att en ”ande” tar plats i det. Först då förvandlas
föremålet till en kojkΩ. Vid denna besjälningsrit begär ”schamanen” av
”ande-rådaren för alla kojkΩ’’” om en ”ande-rådare” för just det föremålet.
Artificiella kojkΩ’’ utgörs av föremål av trä, ben eller metall. Trä- och
ben-kojkΩ’’ är som regel zoo- och antropomorfa figurer av olika storlek.
KojkΩ’’ av metall utgörs av metallhängena på ”schamanens” rituella
kostym, vilka ofta är testamenterade av en avliden ”schaman” till de
efterlevande och som fungerar som beskyddare mot sjukdomar. Dessa
behöver då inte besjälas genom någon rit då de har fått sina andar redan
uppger att nganasanerna, när de talade ryska eller dolganska, använde termen sjajtan
om kojkΩ. Intressant att nämna är också att Kosterkina et al. (2001: 67) anger ’idol’
och ’sjajtan’ som översättning till uppslagsordet kojkΩ.
173
Redaktörerna av Popov 1984 noterar att Popov i ett manuskript till den ryska
versionen av artikeln (Popov 1959 resp. Popov 1963) själv strukit över ordet chozjain
’rådare’ på alla ställen där det nämns, dvs. han vill uppenbarligen skriva endast ”ande”
(Popov 1984: 66). I den tyska versionen (Popov 1959) benämns kojkΩ Schutzgeist, och
i den engelska översättningen av samma artikel (Popov 1963) används termerna
guardian eller tutelary spirit.
174
Popov 1984: 65 f. Se även översättningar av detta kapitel till tyska (Popov 1959)
och till engelska (Popov 1963).
175
Popov skriver att vadeevnganasaner vördar i synnerhet sten-kojkΩ’’, eftersom om
man tillverkar en kojkΩ av trä så kräver trädets ande-rådare en människas liv i utbyte
mot det träd som höggs för att göra kojkΩn. En sten-kojkΩ kräver inte på samma sätt ett
människoliv.
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under den tidigare verksamme ”schamanens” levnad. Termen kojkΩ
använde nganasanerna även om ryssarnas ikoner – som de betraktade
som ryssarnas kojkΩ’’ – och byn Chatanga som hade en kyrka kallades,
enligt Popov, kojka madu, ’kojkΩs hus’.176
Funktioner av kojkΩ’’ är antingen universella eller specifika, enligt
Popov. Till dem med universella funktioner vänder man sig vid allehanda behov: när man behöver hjälp vid sjukdom; när man behöver hitta
igen förlorade (tam-)renar; när man vill hämnas en fiende. De med
specifika funktioner utgörs av kojkΩ’’ som ger jakt- eller fiskelycka eller
är beskyddare av familjen eller eldhärden.177
För det mesta förvaras och fraktas kojkΩ’’ i en särskild släde, dragen
av en utvald ren försedd med en . Denna ren får varken slaktas eller ätas
efter att den dött. Vid vistet parkeras kojkΩ-släden längs bort i raden av
slädar för att undvika att kvinnor och främlingar kommer i närheten av
den. Närvaron av kvinnor och främlingar kan vanhelga (ry. oskvernjat’)
kojkΩ’’. Men det finns uppenbarligen skillnader mellan förhållningssättet till kojkΩ’’ hos vadeev- respektive avamnganasaner. Hos den sistnämnda gruppen är det endast kvinnor som får handha kojkΩ’’, även om
en man i undantagsfall (om kvinnan är sjuk eller gravid) får sköta dem.
Hos vadeev är det precis tvärtom.178 Popov nämner endast en kojkΩ som
vanligtvis förvaras inne i kåtan, ”kåtans rådarinna” (ry. kojka-chozjajka
tjuma). Denna kojkΩ är utformad som en feminin antropomorf figur med
176

Popov 1984: 66 f. Popov skriver att det var själva byn, och inte kyrkan, som kallades kojka madu. Gratjeva (1979: 44) däremot menar att Chatanga på 1800-talet av
nganasanerna kallades ƾonta, samma beteckning som de använde för en rysk köpman.
Det var enligt henne kyrkan i byn som kallades kojkü’’ ma’’ (kojka ma), därför att
nganasanerna associerade kyrkklockan och ikonerna med sina egna kojkΩ’’. Kyrkklockans ljud uppfattades som mycket obehagligt av nganasanerna. De antog att det
var med dess ljud som ”den ryska sjukdomen”, dvs. smittkopporna, spreds. Prästen,
som besökte kyrkan en gång per år, kallades kojkü’’ siΩ, ’den som sköter kojkΩ’ (ry.
kojka soderzjatel’) och nganasanerna tänkte sig att det var han som ”utfordrade”
kojkΩ’’ (ikonerna och klockan), på samma vis som nganasanerna matade sina kojkΩ’’.
Han betecknades av dem som ”den ryska schamanen” och kantorn (ry. psalomsjtjik)
jämförde de med sin egen funktionär tuΩptu’’si, den vars uppgift det var att assistera
och upprepa ƾΩ’’s sånger under kamlanier. Även Kosterkina et al. (2001: 67)
översätter kojkü’’ ma’’ till ’kyrka’ och kojkü’’ siΩ till ’präst’.
177
Popov 1984: 65 ff.
178
Popov 1984: 71 f. På kojkΩ-släden fraktas enligt Popov även andra ”rena” föremål,
såsom jakt- och fiskeredskap, männens kläder samt fisk och vildrenskött.
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två huvuden, tillverkad av en
grenklyka,179 och förvaras i kvinnornas del av kåtan.180
En kojkΩ hjälper inte sin ägare
utan att få något i utbyte. Den ges
gåvor i form av glaspärlor eller
smycken, och man ”viger” eller
”vänder” renar märkta till dem med
Bild 15. Popovs teckning av en en särskild kirbir. Inför en jakt- eller
kirbir applicerad på en ren fisketur ber jägaren eller fiskaren sin
tillägnad Fannida (efter Popov kojkΩ sända rikligt med byte. Om
1936: 51). Enligt Popov är jakten eller fisket blir framgångsrikt
Fannida ”jordens rådare”, ett ”matas” kojkΩn genom att man
illvilligt maskulint (Popov 1936:
smörjer in den med bytets blod eller
51) – eller feminint (Popov
181
1984: 61) – väsen som bor i röker in den med benmärg. Till de
jorden och med öppen mun in- berg, klippor och större stenar som
väntar avlidna människor. Med anses vara kojkΩer offras renar var
stöd av andra uppgifter om nga- gång man passerar dem.182
nasanernas föreställningar om
Det är dock inte alla kojkΩer som
jorden som en kvinna som föder
anses vara lika mäktiga och det
allt liv, tolkar Gratjeva (1983:
34) figuren som en stiliserad bild förekommer ibland att man öppet
av en havande kvinna. En sådan klagar och kastar runt, till och med
kirbir hade, menar hon, ”uppen- kastar bort, dem som anses
barligen en ’sakral’ innebörd”.
odugliga. När sådant händer ser
dock ofta de närstående till att den
misshandlade kojkΩn kommer tillbaka till den släde där kojkΩ’’ vanligtvis förvaras. För även om man anser en kojkΩ vara dålig på att uppfylla ens önskningar menar nganasanerna att man bör akta sig noga för att inte sköta eller göra sig av med
den. Risken finns då att dess ”ande” återkommer och ”äter” sin forne
ägare.183
179

Popov nämner också att eldens kojkΩ ofta är antropomorf och tillverkad av en tudelad trädklyka. Eventuellt rör det sig om samma typ av kojkΩ.
180
Popov 1984: 68.
181
Popov 1984: 67.
182
Popov 1984: 66.
183
Popov 1984: 70.
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Popov konkluderar om nganasanska kojkΩ’’ att de alla – förutom
berg, klippor och större stenar – är föremål som innehåller ”andar” som
på ett eller annat vis beskyddar en familj eller en släkt. Slutsatsen att
kojkΩer är ”andar” av en lägre rang drar han utifrån uppgiften att det
finns en ”ande” för alla kojkΩ’’ som tilldelar en specifik ”ande” för en
specifik kojkΩ. Detta tyder på att det finns ”andar och gudomar” av en
högre ordning som är mäktigare än kojkΩ’’. Till sist konstaterar han att
kojkΩ’’ inte är ”fetischer”, om man med fetisch menar ett föremål som
dyrkas i sig själv. Det är ”anden” som finns i föremålet som dyrkas.184
DISKUSSION

Popov använder företrädesvis egna tekniska termer – såsom ande,
rådare eller gudom – i sin skildring av och sina resonemang kring
nganasansk världsåskådning. Han nämner visserligen oftast de
inhemska beteckningarna, ƾuΩ, barus’i, baarbΩ, kojkΩ, men det framgår
inte vid alla tillfällen vilken nganasansk kategori som ligger bakom hans
beskrivningar. För mina frågeställningar här hade det exempelvis varit
intressant att få reda på vilken nganasansk term som nganasanerna
använde för det Popov översätter till bozjie zveri, ’gudadjur’. Vidare
tycks det inte finnas någon överensstämmelse mellan Popovs egna
tekniska termer och nganasansk terminologi i den meningen att en viss
teknisk term motsvarar en bestämd nganasansk. För den nganasanska
kategorin ƾuΩ använder han ömsom termen ande, ömsom rådare/anderådare och ömsom gudom. I någon mån betraktar han uppenbarligen
dessa tekniska termer som hänvisande till en och samma kategori. Han
skriver till exempel att varelser, ”andar av en högre ordning”, de som
han också benämner som ”gudomar”, är ”till sitt väsen samma rådare”
som de var förut. Möjligen kan man hävda att detta Popovs bruk av de
olika termerna – som hänsyftande till en och samma kategori – är i
överensstämmelse med nganasanernas kategoriindelning. För dem utgjorde ju ƾuΩ, enligt Popov, en enda kategori, om än en generell sådan.
Men Popov använder sina termer ande, rådare och gudom även om
andra nganasanska kategorier: barus’i’’, baarbΩ’’ och även om de
”andar” som manifesterar sig i kojkΩ’’. Någon nganasansk term, annan
än kojkΩ’’, för de ”andar” som anses finnas i vissa föremål nämner han
184

Popov 1984: 72 f.
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inte. Huruvida han menar att baarbΩ är en typ av ƾuΩ eller inte låter jag
vara osagt. Det framgår inte tydligt av hans skildring om det var en
beteckning på en viss typ av ƾuΩ – den typ han själv kallar ”rådare” –
eller om det var en egen kategori vid sidan om ƾuΩ. I ett fall betecknar
han även en baarbΩ som en ”gudom”.185 Man kan säga att Popov, i sin
beskrivning av nganasanerna, menar att den grundläggande kategorin i
deras syn på sin omvärld är kategorin ”ande”, och att de andra tekniska
termerna han laborerar med avser olika former av ”andar”.
Lambert konstaterar att ”Popovs kategorisering inte har stöd i den inhemska terminologin” och tar som exempel att denne betecknar Luoƾkari baarbΩ som en ”gudom”, trots att det ”ordagrant”, av nganasanerna,
benämns ”rådare” (baarbΩ).186 Men om än Popov inte var särdeles konsekvent i sin användning av de tekniska termerna i förhållande till det
eventuella inhemska nganasanska klassifikationssystemet – vilket gör
det svårt att klart se principerna i det senare – så är han mycket konsekvent i sin animistiska tolkning av deras föreställningsvärld. Detta
framgår inte minst i hans förklaring av föreställningarna kring kojkΩ’’,
där han kategoriskt avvisar möjligheten till en fetischistisk tolkning av
komplexet.
Trots att Popov använder termerna ande, rådare och gudom omväxlande för en och samma nganasanska kategori av väsen, gör han
ändå en viss skillnad mellan dem. Genom den animistiska teori han
anför som förklaring till uppkomsten av, och som en förklaring till vad
dessa väsen – eller rättare föreställningar om dessa väsen – i grunden är,
ser han dem som representanter för olika stadier i mänsklighetens utveckling. Det innebär att han i den information om föreställningar han
får på 1930-talet kan se samma inhemska kategori av väsen som olika
typer efter en kronologisk skala. Därför känner han sig också fri att
omnämna nganasanerna ömsom som individer, ömsom som en enhetlig
grupp och ömsom som den ”ursprungliga människan” eller kort och gott
”människan”. Den föreställning som han tycks betrakta som den äldsta
betecknar han som ”livsprincip” eller ”själ”. Denna ”livsprincip”/”själ”
utvecklas senare till en ”särskild självständig ande”. För Popov utgör
termen rådare en bestämning av en specifik specialisering som ”andar”
185
186

Jag återkommer till termen baarbΩ vid diskussionen av de andra författarna.
Lambert 2003: 109 not 3.
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kan ha: som den som ”helt godtyckligt styr och ställer över de djur och
växter som är underkastade honom”. Möjligen betraktar han inte denna
egenskap som allmängiltig för alla ”andar” eftersom han i ett
manuskript har rättat sig själv och strukit termen rådare (ry. chozjain),
till förmån för enbart termen ande, i anslutning till kojkΩ.187 I boken
Tavgitsij från 1936 är å andra sidan termen rådare (och inte ande eller
gudom) den generella som han använder för ”höga” såväl som ”låga”
väsen.
Vissa av de ”andar” och ”rådare” Popov beskriver blir, menar han,
”senare”, det vill säga med utvecklingens gång, till väsen ”av en högre
ordning” och han kallar dem då ”gudomar”. Dessa har vidare funktioner
och mer långtgående befogenheter än andra ”andar”. Bland dem han
kallar ”gudomar” återfinns den ”högste gudomen”, N’ilytyΩ-ƾuΩ, dennes
hustru och deras respektive assistenter, Kou och Tisjaro, samt den gode
”ande-rådaren” i jorden (BΩjkuΩ ƾuΩ). Även i anslutning till vissa
barus’i’’ använder han termen gudom. I jämförelse med senare sovjetiska författare tecknar Popov en för animistiska teoretiker tämligen
klassisk hierarki i den nganasanska ”andevärlden”. Där finns föreställningen om en maskulin ”högsta gudom” som en tillbakadragen skapare i
himlen. Föreställningen om honom har utvecklats ur föreställningar om
”andar” och ”själar” i den omgivande naturen. I sin omdiskuterade
artikel från 1958 reviderar han dock sin animistiska teori något. Revisionen består i att han för in nya begrepp – ”dubbelgångare”
respektive ”gestalt-föreställningar” – för att fånga in det som tidigare,
felaktigt menar han, kallats för ”själar” och ”andar” i den ”ursprungliga
människans” världsåskådning. Poängen då är att den ”ursprungliga
människan” inte var religiös utan hade en materialistisk världsåskådning
och därmed inte kunde ha föreställningar om något ”övernaturligt”.
Popov arbetar också med begreppen ”assimilatism” och ”animatism” för
att differentiera flera olika stadier i utvecklingen av världsåskådningen
under den epok som han menar föregick klassamhället och religionens
uppkomst. Det är möjligt att han, om han skrivit om nganasanerna efter
artikeln om dolganernas förreligiösa föreställningar skulle ha använt sig
av den reviderade terminologin. Å andra sidan skriver han att nganasanernas världsåskådning, vid tiden för Oktoberrevolutionen, var en
187

Se not 173 ovan.
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blandning av föranimistiska och animistiska föreställningar. Utifrån
detta kan man anta att Popov menar att egentliga ”själsföreställningar”
utvecklats hos nganasanerna, men att där även återfinns andra föreställningar av äldre datum.
Lambert menar att Popovs terminologi är behäftad med moralism och
att han inför en obefogad hierarkisering mellan de nganasanska väsendena genom att han använder begreppet ”ande”, men inte begreppet
”gudom”, även om ”onda” väsen.188 Min genomgång av Popovs texter
bekräftar emellertid inte detta påstående helt och hållet. Popov använder
”gudom” även om ”onda” väsen, och ”ande” i lika hög grad för välvilliga väsen. Att han ser en typ av hierarki mellan ”högre” och ”lägre”
väsen är dock helt tydligt.
Något som blir slående med Popovs beskrivningar av nganasanerna,
när man jämför med senare sovjetiska forskares beskrivningar, är den
närmast totala avsaknaden av feminina väsen hos Popov. Den bild av
mytologin han ger är också patriarkalt präglad. Han menar att det är
”helt naturligt” att föreställningar om (maskulina) ”rådare”, som styr
över sina domäner och sin egendom, uppkommer i samhällen där manliga klanledare har närmast oinskränkt makt. Popov understryker att
nganasanernas samhälle var mycket patriarkalt präglat. I äldre tider,
menar han, räknades en hustru som mannens ”fullständiga egendom”.
Mannen kunde exempelvis under en tid låna ut sin hustru, helt utan att
tillfråga henne, till en främling mot betalning.
I den nganasanska familjen räknades fadern som fullständig herre, kvinnan
hade den mest rättslösa och svåra ställning och ingen fäste vikt vid hennes
åsikt. Som oren varelse underkastades hon olika förnedrande förbud.189

Det var dock inte ett helt patrilineärt samhälle – släktskap räknades,
menar Popov, på såväl fädernet som mödernet.190 Han skriver även att
drag av den patriarkala klanstrukturen, vid tiden för den ryska revolu188

Lambert 2003: 109 not 3.
Popov 1984: 34. De ”förnedrande förbud” som Popov avser var att kvinnor inte
fick ha skor sydda med sentråd från vildren, utan endast från tamren, att de inte fick
kliva över utspillt renblod, sova på vildrensfällar eller äta delar från vildrenars huvuden. Kvinnor fick heller inte vidröra männens jaktvapen.
190
Popov 1984: 30.
189
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tionen, fanns bevarade främst inom religionen. De drag han åsyftar är
exempelvis kojkΩ’’, ”klanidolerna” och firandet av den kollektiva årstidsritualen maðus’a, ’den rena kåtan’.191 Popovs åsikt att samhällsstrukturen och förhållandet mellan människorna avspeglar sig i strukturen på ”andevärlden” och antaganden om förhållandet mellan människorna och väsendena där, är förvisso en tanke som är helt i enlighet med
en marxistisk analys. Men i sovjetisk etnografi uppfattas vanligen det
”ursprungliga samhället” ha varit ett modersrättsligt klansamhälle med
egalitära könsroller. Denna samhällsstruktur avspeglar sig, såsom en
kvarleva, i många ”efterblivna” folks världsåskådningar. En mycket
viktig artikel för att föra fram denna tolkning var den av B. O. Dolgich
om matriarkala drag i nganasanernas föreställningar från 1968. Åt denna
och andra texter av Dolgich ägnas nästkommande avsnitt.
Om – som Popov med kritisk underton konstaterar – (kristna) ryssar
förr betecknade ett flertal olika väsen, oavsett om de var välvilliga eller
illvilliga, som ”djävlar”, använder sig Popov också han av en kategori,
”andar”, som dels härrör från hans egen världsåskådning snarare än från
nganasanernas, dels inte helt överensstämmer med inhemska kategoriseringar. Visserligen gör Popov en åtskillnad mellan välvilliga och
illvilliga ”andar”. Men värdeladdningen – utan jämförelser i övrigt – i
en term som ande använd i en ateistisk, religionsfientlig diskurs, såsom
den marxist-leninistiska, är ungefär densamma som värdeladdningen i
en term som djävul i en ortodox kristen. Tron på och kulten av så
kallade andar anses inom marxism-leninismen som fördärvlig för den
troende liksom för samhället i gemen, och att fördöma och motarbeta
dylika föreställningar ansågs i Sovjet som en viktig uppgift för
myndigheter och myndighetspersoner. Lite tillspetsat skulle man kunna
säga att det är i Popovs ögon som det finns ett otal ”andar” som befolkar
världen.

191

Popov 1956: 653 (Popov 1964: 577). För en utförlig beskrivning av ritualen
maðus’a, se Popov 1984: 76–93, och för en utförlig analys av densamma, se Lambert
2003.
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Dolgichs beskrivningar av nganasanska väsen
Dolgich menar att det finns fyra huvudkategorier av övernaturliga väsen
hos nganasanerna: ƾuΩ, koþΩ, barus’i och d’amΩðΩ. Termen ƾuΩ översätts i regel, menar han, av de nganasanska informanter som talar god
ryska, med bog, ’gud’, medan barus’i översätts med d’javol, ’djävul’.192
Men om det rör sig om ett ƾuΩ-väsen som antas finnas under jorden
översätter de ofta även detta med d’javol. När det gäller ett väsen som
By’’-ƾuΩ, ’Vattnets ƾuΩ’, använder nganasanerna båda översättningarna.193 Dolgich menar emellertid att det är uppenbart att de nganasanska föreställningarna kring ƾuΩ och barus’i långt ifrån motsvarar de
traditionella ryska betydelserna av orden bog och d’javol. Han noterar
att själva ordet ƾuΩ betyder ’himmel’ och menar att ordets användning,
som en beteckning för ”övernaturliga väsen”, är en senare utveckling –
detta för att ƾuΩ återfinns såväl i den övre världen (himlen), som i den
nedre (underjorden, de dödas land – bΩðürbüΩ-mΩu). Termen kan ofta
ersätta epiteten n’emy, ’moder’, och koþΩ, ’sjukdom’, vilka Dolgich
menar är de äldre, ursprungliga benämningar som med tiden har blivit
sammanförda i en enda kategori. Kategorin ƾuΩ’’ föredrar han att beteckna som ”gudar” eller ”gudomar”.194
Dolgich skisserar ett tämligen välstrukturerat system som han betecknar som ett ”panteon”. I toppen av detta panteon finner han, förutom
den maskuline D’ojba-ƾuΩ och Bachi-/Babi’’-n’emy, ’Vildrenarnas
moder’, sju viktiga feminina ”gudomar” (se nedan).195 De näst i rang
stående väsendena i detta panteon delar han in i fyra grupper: (1)
”mödrar och gudar, som är personifikationer av naturföreteelser, av
djurvärlden osv.”;196 (2) de nio (eller sju) ”gudar”, vilka Dolgich antar
192

Dolgich 1976: 20.
Dolgich 1960: 73. Dolgich påpekar också att ordet ƾuΩ (nga) i en uppteckning av
Messerschmidt från 1723 översätts med ryskans d’javol.
194
Dolgich 1968: 228; Dolgich 1976: 20 f. Samma utveckling – att ”mödrar” och
”sjukdomar” sammanförts till en övergripande kategori – menar Dolgich har skett
även hos de andra samojedisktalande folken.
195
Dolgich 1968: 227 f. Bachi är nom. sing. och babi’’ är gen. sing. eller gen. plur. för
’vildren’ på nganasanska (se Kortt & Simtjenko 1985: 66; Kosterkina et al. 2001: 21).
196
Koðu-ƾuΩ (’Snöstormens gud’), Syrudi-ƾuΩ (’Snöns gud’), Kad’ua-n’emy (’Åskans
moder’), Minjudeta (barnsbördens och barnens gud), Taa-n’emy (‘Tamrenens
moder’), Banu’’-ƾuΩ [Bangu-] (‘Hundarnas gud’), Debtu-ƾuΩ [Djaptu-] (‘Gässens
gud’), KΩchy-n’emy [Kache-] (‘Ripornas moder’), SatΩrΩ-n’emy (‘fjällrävarnas
193
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är desamma som SyrΩðΩ-ƾjanty’’, ’Is-pojkarna’ eller ’Is-ungkarlarna’197
– söner till SyrΩðΩ-n’emy; (3) två ”gudar” som av nganasanerna anses ha
ryskt ursprung;198 och (4) de ”gudar” som bringar sjukdom – koþΩ’’
eller ƾuΩ’’.199
Det bör noteras att det ”panteon” eller det ”system” som Dolgich presenterar, enligt honom själv, inte framställs som sådant av någon enskild
informant. ”Systemet” har, menar han, ”framträtt rent empiriskt som ett
resultat av systematiseringen av det material som är insamlat i fält under
olika tider (främst mellan 1948 och 1961) och från olika personer”. Han
betraktar själv denna systematisering som preliminär.200

moder’), Djaturo-ƾuΩ [djatΩu’’, ’smedernas’] (‘Smedguden’), Suba (knivarnas och
yxornas gud) – densamma som Baja-ƾuΩ [basa, ’järn’] (‘Järnets gud’); Ngadynga-ƾuΩ
(‘Schamanernas gud’); Djamozitu (’örnarnas och andra schamanska demoners
gudom’); samt Nguo-kuoptang [kobtua’’, ’flickor, döttrar’] (‘De himmelska
döttrarna’) – KiþΩðΩΩ-n’emys och D’ojba-ƾuΩs sju krumma och krokiga döttrar.
Observera att översättningarna här är Dolgichs.
197
Dechie-ƾuΩ (’Gamla renguden’), Sjamy-atju-ƾuΩ (‘Den ögonlösa guden’),
Ngoankary-baarbΩ (‘Tröskelns rådare’), Ngamuarkuta-ƾuΩ (‘Den slukande guden’),
Fanida-ƾuΩ (‘Gravarnas gud’), Fuoni-ƾuΩ (‘Hungerns gud’), Nemoda-ƾuΩ (‘Bastardguden’), Kuandjutera-ƾuΩ (‘Guden som kväver begravningsdeltagare’), Kuadrato-ƾuΩ
(‘Guden som dödar’ – en krigets gud). OBS! att han listar Fanida-ƾuΩ bland dessa
söner. Jfr Popov.
198
Tuɺ-ƾuΩ (’Eld-guden’ – densamma som krigets gud) och Mikolka-bog eller
Mikolka – det ortodoxa helgonet S:t Nikolaj. Dolgich (1976: 23) uppger även att
Mikolka-bog i vissa myter uppträder som skapare.
199
Den främsta av dessa är personifikationen av smittkopporna, kallad Ani’’Ω-ƾuΩ
[Anidja-] (’Den stora gudinnan’), Tuj-koþΩ (’Eldsjukdomen’) eller S’üði-ƾuΩ
(’Monstergudinnan’). I denna grupp placerar Dolgich även: Kamynkuto-ƾuΩ (’Hostablod-guden’), Lakunatu-ƾuΩ (’Lungsotens gud’), Nita-ƾuΩ (’Den stickande guden’),
Ngojbuokuta-ƾuΩ (’Huvudvärkens gud’), Djamotaladatu-ƾuΩ (’Tungförlamningens
[ry. Paralitja jazyka] gud’), Minjuda-ƾuΩ (’Den pösande magens gud’), Chinsjudaty
djariti (’Ryggvärken’), Ngoai- koþΩ (’Bensjukdomen’), Sjutaty koþΩ (’Matstrupscancer’), Meruoda-ƾuΩ (’Skabbens gud’), Chora-koþΩ (’Ansiktets sjukdom’),
Chesida-ƾuΩ eller Fankura (’Pratmakar-guden’ – dvs. de psykiska sjukdomarnas och
berusningens gud), Sujbuptusi-ƾuΩ (’Den gud som slår ihjäl’ – orsakar barns död),
Tansu-ƾuΩ (’Diarréns gud’), Madajkuta-ƾuΩ (’Den gästande guden’ – dvs. epidemiernas gud), Taa-ƾuΩ (’Tamrenens gud’ – orsakar massdöd bland tamrenarna) och
Taa-koþΩ (’Tamrenens sjukdom’ – dvs. smärre sjukdomar hos tamrenarna).
200
Dolgich 1968: 215; Dolgich 1976: 20.
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DOLGICH OM N’EMY

De främsta gestalterna i nganasanernas panteon är alltså,201 enligt
Dolgich, sju ”kvinno-gudomar” (ry. bozjestva-zjensjtjiny) eller sju ”urmödrar” (ry. materi-praroditel’nitsy): MΩu-n’emy, ’Jordens moder’;202
SyrΩðΩ-n’emy, ’Den underjordiska isens (tjälens) moder’; By’’-n’emy,
’Vattnets moder’; Tuj-n’emy, ’Eldens moder’; Kou-n’emy, ’Solens
moder’; KiþΩðΩΩ-n’emy, ’Månens moder’ samt D’aly-n’emy, ’Ljusets’
eller ’Dagens moder’. De tre förstnämnda kallar Dolgich för de tre
”nedre mödrarna” för att de ansågs befinna sig på eller i jorden och de
tre sistnämnda, som hör hemma i himlen, kallar han de ”övre mödrarna”. Tuj-n’emy hade sin hemvist i varje kåta, i eldstaden. Alla dessa
”urmödrar” tillhör, enligt Dolgich, kategorin ƾuΩ och kunde även benämnas med detta epitet. Dolgich översätter i deras fall ƾuΩ med ’gudinna’.203
Den viktigaste gudomen överhuvudtaget i nganasansk religion är,
menar Dolgich, MΩu-n’emy. Hon är allt levandes moder och den som i
dubbel bemärkelse föder alla människor och djur på jorden. För det
första är hon deras mor i den meningen att hon har fött dem, de är alla
hennes barn – hon är ”rådarinna över födslarna” (ry. chozjajka rozjdenijam). Detta uttrycktes av informanterna så att hon ger ”ögon” till
allt levande, och enligt vissa berättelser avlar hon, tillsammans med
väsendet D’ojba-ƾuΩ, dessa ”ögon”. Ögonen var för nganasanerna själva
inbegreppet för livet.204 Vid jakten på vildren lämnade man tillbaka det
201

Det är värt att nämna att Dolgich i sin artikel från 1968 omtalar nganasanska föreställningar och berättelser främst i förfluten tid som om världsåskådningen inte var
levande vid tiden för artikelns publicering. Även om det möjligen förhåller sig så föredrar jag här att återge uppgifterna i presens, eftersom det som beskrivs är (förment) en
gång levande föreställningar.
202
På Dolgichs fråga till sina informanter om vilken översättning av MΩu-n’emy som
var den bästa – ’Jordens moder’ eller ’Jord-modern’ – fick han till svar att det inte
spelar någon roll. Han förmodar dock att ’jordens moder’ är något bättre (Dolgich
1968: 215). Kortt och Simtjenko (1985: 32) menar att den äldre genitiv sing.-ändelsen
–ng har fallit bort i nganasanskan under 1900-talet, varför nom. och gen. sing. idag
oftast är likalydande.
203
Dolgich 1968: 214 f., 229.
204
Ögonen var dock inte, i Dolgichs beskrivning, detsamma som barnens ”själar”.
Deras ”själar”, som också härrörde från MΩu-n’emy och D’ojba-ƾuΩ föreställdes som
små fåglar. Någon ngansansk term för dessa ”själar” nämner dock inte Dolgich (se
Dolgich 1968: 216).
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nedlagda bytets ögon på platsen där man jagat, och gav på så sätt
tillbaka dem till MΩu-n’emy. Till sin hjälp när hon föder allt liv har hon
Kou-n’emy, ’Solens moder’, som ”gör sommaren”. MΩu-n’emy föder
också alla människorna och djuren i den bemärkelsen att hon ger dem
föda. Laven som renarna äter är fettet på hennes kropp och gräset som
gässen livnär sig på är hennes päls. Människorna, som också är hennes
barn, utfordrar hon på samma vis – hon ger dem allt de behöver för att
leva. Förutom födan har hon även skänkt människorna fnösket och
flintan, redskapen för att göra upp eld med. Det är dock D’ojba-ƾuΩ,
hennes bror och ibland partner, som gett dem själva konsten att göra upp
eld. MΩu-n’emys roll i kosmogonin var enligt Dolgich att hon i tidernas
begynnelse, tillsammans med D’ojba-ƾuΩ, övervann SyrΩðΩ-n’emy
(’Tjälens moder’) och dennas söner som hade täckt jorden med vatten.
I Dolgichs beskrivning av de nganasanska föreställningarna och
berättelserna om MΩu-n’emy framstår hon dels som liktydig med jorden
själv, dels som ett antropomorft väsen bosatt någonstans på jorden.
Nganasanerna uppgav för Dolgich att hon ser ut som jorden – hon är en
gammal kvinna med mossa till kläder och skogen är hennes hår.205 Vid
årstidsväxlingarna sade de att hon bytte kläder. Kullarna på tundran är
hennes vårtor, och anses inte ha några egna ”rådare”, eftersom de är del
av själva hennes kropp. Några ”platsrådare” vid sidan om MΩu-n’emy
finns överhuvudtaget inte i nganasanernas världsåskådning, menar han.
Men man talade om vissa bestämda platser – en ravin eller en grotta –
som de platser där hon bor. Man gjorde också avbildningar av henne i
trä – ”i full storlek”.206 När det gäller de olika föreställningarna om
MΩu-n’emy – dels som liktydig med jorden själv, dels som en separat
antropomorf gestalt i form av en gammal gumma boende i en grotta –
menar Dolgich att detta är tecken på olika utvecklingsstadier i trosföreställningarna. Den äldre föreställning anser han vara den där hon är
själva jorden.207
Enligt Dolgich är MΩu-n’emy, till skillnad från andra väsen som i
nganasanernas föreställningsvärld anses befinna sig i jorden, ett välvilligt väsen som alltid skänker människorna vad de behöver. Ngana205

Enligt Dolgich kunde hon också kallas Chuaa-n’emy (Fa-), ’Skogens moder’.
Dolgich 1968: 215 ff.
207
Dolgich 1968: 229.
206
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sanerna offrade renar eller (vanligare) hundar till MΩu-n’emy när någon
var sjuk, vid olika typer av nödsituationer samt i anslutning till förlossningar. I vissa fall kan hon dock bestraffa. Om människorna exempelvis
nedlägger mer vildren än de behöver och inte utnyttjar allt byte blir hon
förargad och drar undan vildrenen. Hon hetsar då SyrΩðΩ-n’emy som
kommer med hungersnöd till människorna.
SyrΩðΩ-n’emy är, enligt Dolgich, den av de sju ”urmödrarna” som
oftast ges epitetet ƾuΩ. Hon är, menar han, MΩu-n’emys motpol och utgör en personifikation av isen, permafrosten och smältvattnet. Det är
hon som är upphovet till vintern och kylan. När hon andas ut lägger sig
frosten och vattendragen fryser till. Hon vill inte att vare sig människor
eller något annat liv ska finnas. Men från henne kommer också smältvattnet och på så sätt har hon blivit en oundgänglig del av världen. Från
detta vatten får man fisk och dricksvatten – och utan vattnet skulle det
dessutom, enligt nganasanerna, bli olidligt varmt på sommaren. SyrΩðΩn’emy representarar i världsåskådningen främst dödens upphov, menar
Dolgich. Hon bor i en is-kåta i underjorden, under sju eller nio lager av
is. Även om hon är mor till de sju eller nio SyrΩðΩ-ƾjanty’’, ’Is-pojkarna’, föder hon inget liv. Det är hennes söner, vilka bor i bΩðürbüΩ-mΩu
(de dödas värld i underjorden), som orsakar människors död. De
betraktades även som ”vattnets fäder” och var, tillsammans med sin
mor, i myterna upphovet till den världsomfattande översvämning som
MΩu-n’emy och D’ojba-ƾuΩ bekämpade när jorden som den nu ser ut
formades.208
Vissa av Dolgichs informanter menade att man inte ger något ”offer”
alls till SyrΩðΩ-n’emy medan andra hävdade att man visst ger offer i
form av avlivade renar lämnade på marken eller hundar nedsänkta med
stenar om halsen i vattnet. Detta sistnämnda utförs för att människor
inte ska drunkna, det vill säga för att SyrΩðΩ-n’emy inte ska dra dem till

208

Dolgich 1968: 217 ff. Dolgich (1968: 218) finner att det i Tret’jakovs beskrivning
av nganasanerna från 1869 finns många uppgifter om SyrΩðΩ-ƾjanty’’ – av Tret’jakov
betecknade som ”djävlar” som stjäl människors ”själar”. Om SyrΩðΩ-n’emy finns dock
inget omnämnt i denna äldre källa. Men Dolgich menar att det finns skäl att tro att den
Fjuelle som där omnämns är densamma som SyrΩðΩ-n’emy. Namnet Fjuelle betyder,
menar han, ’blås’ (dvs. imperativformen av verbet blåsa). Detta förmodar han är ett
epitet på SyrΩðΩ-n’emy som andas ut kall luft.
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sig. Till den tredje ”nedre gudomen”, By’’-n’emy,209 ’Vattnets moder’,
ger man av samma anledning ett liknande offer – en renkalv nedsänkt i
vattnet. Till By’’-n’emy offrar man även för att hon ska ge god fiskelycka. Ett alternativt epitet för henne är därför Koly-n’emy, ’Fiskens
moder’. På vintern täcker By’’-n’emy sig med is och lägger sig att sova
hela vintern. När människorna gör hål i isen för att bedriva sitt vinterfiske flyger D’ojba-ƾuΩ ner igenom hålen och lägger sig tillsammans
med By’’-n’emy. Resultatet av detta samlag är de fiskyngel, By’’-n’emys
och D’ojba-ƾuΩs barn, som föds om våren. By’’-n’emy är i Dolgichs
beskrivning även en delvis hotfull gestalt då hon griper tag i människor
som ramlar i vattnet och dränker dem. I detta påminner hon om SyrΩðΩn’emy.210
När vattnet om våren rusar iväg nedför floderna och åarna menar
nganasanerna att det är på väg till sin mor vid havet. Enligt Dolgichs
uppgifter anser nganasanerna att By’’-n’emy bor bortom havet (i norr).
Hon är dock mor till allt vatten och liksom det inte i nganasanernas
världsåskådning finns några ”rådare” för enskilda platser finns det,
menar Dolgich, heller inga ”rådare” för enskilda vattendrag. Däremot
anser vissa att By’’-n’emy har döttrar (By’’-kobtua’’) eller söner (By’’ƾjanty’’). Dessa huserar i större vattendrag som floderna Pjasina eller
Cheta och de försöker fånga in människor som färdas på vattnet.211
Tuj-n’emy, ’Eldens moder’ återfinns enligt nganasanernas världsåskådning i varje kåta – varje enskild eld är född av henne och hon bor i
var och en av dem. Själva eldstaden uppfattades som Tuj-n’emys
släde.212 Till utseendet ser eld-modern, enligt Dolgichs uppgifter, ut som
en gammal kvinna. Man vänder sig till henne för hjälp i synnerhet om
209

Dolgich skriver att hon även kunde kallas Byðy’’-n’emy (Dolgich: Byda- eller
Bydy-) och att en informant hävdade att By’’-n’emy var en felaktig form. Byðy’’ är
gen. plur. och by’’ är antingen nom. sing. eller gen. sing. av det nganasanska ordet för
vatten.
210
Dolgich 1968: 218 f.
211
Dolgich 1968: 218 f.
212
I äldre tider stod eldhärden i nganasanska kåtor på en med medar försedd platta på
vilken man fraktade elden vid flytt. Denna släde ansågs, enligt Dolgichs uppgifter,
vara med fören riktad mot Chjuda-diko, ’Fnöske-ravinen’, där elden hade sitt ursprung. Vid Chjuda-diko ansågs också MΩu-n’emy, hon som gett världen fnösket och
flintan, bo. Även ryssarnas tändstickor ansågs härstamma därifrån (Dolgich 1968: 216,
223).
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någon i hushållet är sjuk. Till hennes uppgifter hör i övrigt att bevara
värmen i kåtan och att hålla utkik mot norr, varifrån sjukdomar (koþΩ’’)
anses komma, liksom åt söder för att se om D’aly-n’emy (’Ljusets/
Dagens moder’) kommer att bringa ett gott liv. För sina tjänster tackas
hon genom att man matar henne – det vill säga eldhärden i kåtan – med
kött, fisk, fett och benmärg. Samma sak görs även efter en lyckad jakteller fisketur. På morgonen innan jakten eller fisket lyssnar man noga
ifall elden sprakar. Gör den det kommer utgången av företaget att bli
framgångsrikt. Även efter en lyckosam förlossning utfodrades och tackades elden för att hon skänkt värme i kåtan. Eftersom Tuj-n’emy bodde i
kåtans eld var det förbjudet att spotta, slå eller hugga med något i
elden.213
Enligt de uttalanden från nganasaner som Dolgich citerar ansågs
Kou-n’emy, ’Solens moder’, vara bland annat smältvattnets och de om
våren anländande gässens moder. Hon är den som skänker livet till
allting – värmen och all den grönska som spirar under våren och
sommaren är hennes barn. Med människorna har hon medlidande och
hon berövar aldrig en människa hennes liv. Till utseendet beskrivs solmodern som en höggravid kvinna i nganasanska kläder. Hon färdas över
himlen men har sin bostad i form av en sovsäck på solen. Dolgich ger i
sin beskrivning också intrycket av att nganasanerna tänkte sig Koun’emy som synonym med solen på himlavalvet när han till exempel
skriver att man förde sjuka personer ut i solljuset och att den sjuke bad
solen att lyfta bort sjukdomen. Precis som i fallet med MΩu-n’emy ovan
återfinns både beskrivningen av Kou-n’emy som å ena sidan synonym
med själva solen, och å den andra som en självständig antropomorf
gestalt med boplats på solen. Om man ser till de citat från informanter
som Dolgich återger tycks inte nganasanerna ha gjort någon egentlig
distinktion mellan dessa två varianter.214
I Dolgichs beskrivning av Månens moder, KiþΩðΩΩ-n’emy, finns på
samma vis både bilden av henne som månen och som ett separat väsen
med endast association till himlakroppen. KiþΩðΩΩ-n’emy är barnafödslarnas beskyddarinna. Utan henne kan varken människor eller renar
213

Dolgich 1968: 223 f. , Trots detta förbud såg Dolgich själv hur nganasaner – även
ur den äldre generationen – spottade och slängde fimpar i eldstaden.
214
Dolgich 1968: 219 f.
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komma till världen. Man ber därför till henne om att graviditeter och
förlossningar ska avlöpa väl. Hon är också den som talar om när förlossningarna ska ske – människan håller räkningen genom att studera
månens faser. Från månen utgick byny’’ (bini), ’trådar’, i form av
diðarΩ’’ (didar), ’strålar’ som knyter samman en individs ”själ” med
”stammens själ”.215 Om en kvinna ser en sådan tråd i en dröm och om
hon lyckas fånga den betyder det att månen har gett henne den och att
hon blivit gravid. Enligt andra versioner är det D’aly-n’emy eller
D’ojba-ƾuΩ som håller i dessa trådar. (D’aly-n’emy var, uppger Dolgich,
liksom KiþΩðΩΩ-n’emy, maka till D’ojba-ƾuΩ.) Till D’aly-n’emys uppgift
hör att se till att dessa livets trådar inte går av. Om de gör det dör den
människa som tråden är fäst vid.216
Enligt Tret’jakovs äldre uppgifter var D’aly-n’emy ett annat namn för
Kou-n’emy, men Dolgich menar att efter de uppgifter som han fått från
nganasanerna är D’aly-n’emy en självständig ”gudom”. Hennes föräldrar är dock Kou-n’emy och en av SyrΩðΩ-pojkarna. När hon går sin
moders väg är det vackert väder och när hon går sin faders är det dåligt.
Ett annat namn på henne är enligt Dolgich ƽuΩ-n’emy, ’Himlens
moder’. Det finns alltså, enligt Dolgich, flera exempel på överlappningar mellan KiþΩðΩΩ-n’emy, Kou-n’emy och D’aly n’emy i nganasanernas världsåskådning.217

215

Dolgich (1968: 222) räknar upp de ”folkslag” som nganasanerna vid tiden för hans
besök räknade med. En intressant detalj är att han listar elva nganasanska etnonymer,
men skriver att de räknade med sju eller nio olika folk. De elva folken är: dolganer,
chanter, nganasaner, ryssar, nentser, tjuktjer, evenker, vadeevnganasaner, tundraentser
(ngan. somatu), baj-entser (ngan. baj) eller skogs-baj (ngan. fa-baj), och komi. Om
man, som Dolgich i övrigt gör, betraktar vadeev- och avamnganasaner som ett folk,
nganasaner, och somatu och baj som ett folk, entser, så utgörs listan av nio folk. Det
framgår dock inte helt klart om antalet nio (eller sju) är den begränsning som Dolgich
gör eller om det är hans informanter som gör den. Är det ett försök från Dolgichs sida
att vaska fram ett konstant tal – sju eller nio – som han anser går igen i nganasanernas
världsåskådning? En annan möjlig förklaring kan vara att talet sju eller nio står för
begreppet ”alla” snarare än för ett bestämt antal. Exempelvis i selkupiskan är det så,
enligt Prokofjeva (1961: 66). Där betyder sju ’alla’ eller ’ett oräkneligt antal’, och just
uttrycket ”sju folk/släkter” (selkup. sel’þi tamtyr) avser ”alla folk/släkter”. Huruvida
ett dylikt uttryck har samma innebörd på nganasanska vet jag dock inte.
216
Dolgich 1968: 221 ff.
217
Dolgich 1968: 221.

252

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

DOLGICH OM D’OJBA-ƽUΨ

Dolgich tillbakavisar Popovs uppgift om att N’ilytyΩ-ƾuΩ skulle utgöra
en skapar- och höggud – liksom han tillbakavisar Tret’jakovs uppgift
från 1869 om att nganasanernas ”främste gudom” var Nua i himlen.218
Det finns överhuvudtaget inte någon maskulin ”gudom” som av
nganasanerna räknas som den högste. Beteckningen N’ilytyΩ-ƾuΩ (’den
levande ƾuΩ’ – ”guden”, enligt Dolgich) är istället en av de alternativa
beteckningarna på D’ojba-ƾuΩ – ’den föräldralöse guden’ – nganasanernas beskyddare och, enligt Dolgich, ”eventuellt kulturhero”.219
D’ojba-ƾuΩ är make till D’aly-n’emy och KiþΩðΩΩ-n’emy220 och håller
tillsammans med dem livstrådarna (ngan. byny’’) för alla enskilda människor och folk. Tillsammans med ”moder-gudinnorna” – det vill säga
alla de som Dolgich menar är de främsta i nganasanernas panteon –
verkar han för nganasanernas välgång. Han har skänkt människorna
(nganasanerna) livsviktiga företeelser såsom elden, tamrenen och bostäderna, och han kämpar ständigt mot onda krafter för människornas
väl. Därmed utsätter han sig själv för fara och på grund av dessa ständiga kamper mot det onda är hans kropp alldeles ärrad. Han besöker olika
”gudar” – By’’-n’emy (’Vattnets moder’), N’ilu-ƾuΩ (’Liv-ƾuΩ’) och
Taa-n’emy (’Tamrenens moder’) – för att förmå dem att bistå människorna, något de emellertid endast motvilligt gör. Men enligt Dolgichs
informanter har D’ojba-ƾuΩ en ”större tunga” (ry. jazyk bol’sje) än alla
andra ”gudar” och han lyckas därför utverka allt som människorna
behöver.221 D’ojba-ƾuΩ besöker även de olika ”modergudinnorna” i
smyg för att ha sexuellt umgänge med dem. När han exempelvis är
tillsammans med Solens moder eller med Jordens moder resulterar detta
i omslag till bättre väder. Om istället SyrΩðΩ-ƾjanty’’, ”is-pojkarna”, har
umgänge med dessa mödrar blir det dåligt väder.222 Tillsammans med
MΩu-n’emy skapar D’ojba-ƾuΩ ”själarna” till de barn som ska födas och
är därmed också upphovet till människornas förökning.223 Enligt
Dolgich menade nganasanerna att D’ojba-ƾuΩ är ”vår nganasanska gud,
218

Se Tret’jakov 1869: 414.
Dolgich 1968: 214.
220
KiþΩðΩΩ-n’emy nämns även ibland som D’ojba-ƾuΩs mor.
221
Dolgich 1968: 224 f.; Dolgich 1976: 21.
222
Dolgich 1960: 74.
223
Dolgich 1968: 216.
219
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han hjälper oss”; ”det är den gud, som beskyddar nganasanerna”. Något
”offer” – i betydelsen slaktoffer – ges inte till D’ojba-ƾuΩ. Däremot
ägnar man honom en renkalv, märkt med kirbir och smyckad med glaspärlor, för att visa sin tacksamhet. Dolgich konkluderar att D’ojba-ƾuΩ
för nganasanerna ”är den maskulina princip, utan vilken livet på jorden
inte skulle kunna reproduceras”.224
D’ojba-ƾuΩ är – i ett flertal olika varianter av myter – bortjagad av
”gudarna” trots att han är barn till dessa.225 Till detta tema finns det en
rad paralleller i många andra cirkumpolära folks mytologier, menar
Dolgich. Hos de nganasanerna närstående entsernas finns det en motsvarighet i myterna om Djuba-ƾa (eller Badasi), men liknande exempel
finns även hos paleoasiatiska folk, eskimåer och nordamerikanska
indianer. Enligt den sovjetiske filologen och mytforskaren E. M. Meletinskij (1958) – refererad av Dolgich – var den entsiska Djuba-ƾa en
mytologisk urfader (ry. pervopredok) som hade omtolkats till en föräldralös gestalt. De olika föräldralösa protagonisterna i nordliga folks
mytologier tolkas av Meletinskij som uttryck för sönderfallet av det
”ursprungliga samhällssystemet”. Detta sönderfall innebar att den lilla
kärnfamiljen blev den grundläggande enheten i samhället, vilket i sin tur
medförde ett sammanbrott för den ursprungliga principen för fördelning
av jaktbyte. Det särskilda med D’ojba-ƾuΩ hos nganasanerna och
Djuba-ƾa hos entserna är, enligt Dolgich, att dessa har en sådan framskjuten plats i panteon. De drag som D’ojba-ƾuΩ uppvisar brukar förknippas med så kallade ”kulturheroer”, men hos nganasanerna intar han
en position som ”gudom”.226

224

Dolgich 1968: 224 f.
Olika väsen nämns i olika myter som föräldrar eller uppfostrare av D’ojba-ƾuΩ:
Kou-n’emy (’Solens moder’), KiþΩðΩΩ-n’emy (’Månens moder’), MΩu-n’emys
(’Jordens moders’) dotter m. fl.
226
Dolgich 1968: 225.
225
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Ett epitet för D’ojba-ƾuΩ är, enligt
Dolgich, N’ilytyΩ-ƾuΩ, ’Den levande
guden’. Detta epitet ligger betydelsemässigt
nära beteckningen N’ilu-ƾuΩ, ’Livets gud’.
Därför menar han att båda dessa termer förr
användes om D’ojba-ƾuΩ. Han understryker
dock att N’ilu-ƾuΩ – en beteckning som kan
användas även om andra väsen – är ett
komplext och svårutrett epitet. I sentida
uppteckningar figurerar N’ilu-ƾuΩ exempelvis som en alternativ beteckning på
Bild 16. D’ojba-ƾuΩ i ”Vildrenarnas gud”, Bachi- eller Babi’’antropomorf gestalt med ƾuΩ. Denna omnämns då ofta utan angivrenhorn, tecknad 1957 ande av genus. Men samma gestalt föreav nganasanen Atakaj kommer ibland under namnet N’ilu-d’esy,
Turdagin (född 1910). ’Livets fader’, eller Babi’’-d’esy, ’VildrenTeckningen finns åter- arnas fader’, och ibland som Bachi-/Babi’’given av Dolgich (1968:
n’emy. Nganasanerna menar att Babi’’225).
n’emy ser ut både som en ren och som en
människa. Hon går endast på frambenen och släpar bakbenen efter sig.
Emellanåt kan Vildrenarnas moder – eller fader om det är en rentjur –
visa sig i en faktisk renhjord i form av en ren med atrofierade
(förtvinade) bakben. Dolgich föreslår att föreställningen om
Vildrenarnas moder som en konkret vaja med atrofierade bakben är den
ursprungliga och att hon senare kommit att ges antropomorfa drag i
myterna, antingen som Vildrenarnas moder eller fader. Eftersom nganasanerna förr var helt beroende av renen för sitt uppehälle menar Dolgich
att beteckningen N’ilu-ƾuΩ för Vildrenarnas moder/fader/gud är helt
följdriktig – eller som en av hans informanter uttryckte det: ”vildrenens
skinn och kött gav man inte [såsom ”offer”] till gudarna, därför att
vildrenen är själv detsamma som en gud”.227 Nganasanerna betecknar
sig själva ”vildrenens folk” och menar bland annat att man
ursprungligen uppstått ur MΩu-n’emys (Jordens moders) päls. MΩun’emy framställs i dessa berättelser som en vaja.
227

Ry. dikogo olenja sjkuru i mjaso ne davali bogam, potomu tjto dikij olen’ sam vse
ravno tjto bog (Dolgich 1968: 226).
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Alla dessa uppgifter kopplar Dolgich till förekomsten av vad han
kallar ”totemism” hos nganasanerna – en totemism som han uppenbarligen inte menar vara förhanden under den studerade perioden.228 Men
tidigare utvecklingsstadier har, anser han, präglats av totemism och
lämnat spår i nganasanernas religion. Han skisserar därvid två olika
stadier inom totemismen. Det första av dessa karaktäriseras av att
människor identifierar sig helt och hållet med de djur av vilka de är
beroende för sitt livsuppehälle – för nganasanernas del alltså vildrenen.
Även det andra totemistiska stadiet, som Dolgich betecknar som det
”klassiska”, har lämnat spår i nganasansk religion. Utmärkande för detta
stadium är att totemet används som ett emblem för en klan eller ett
brödraskap. Samtidigt råder förbud mot att döda och förtära den art som
utgör totemet. Stadiet uppkommer först när djurarten ifråga inte längre
utgör det viktigaste för upprätthållandet av livet. Det förutsätts dock
fortfarande någon form av intim association mellan gruppens medlemmar och totemet.229
Utifrån alla dessa uppgifter skisserar Dolgich tre utvecklingsstadier i
nganasanernas, och deras förföräldrars, förhållande till vildrenen. (1)
Under det första identifierade sig nganasanernas förföräldrar med vildrenen, ansåg sig vara vildrenens folk, som hade sitt ursprung i Jordens
moder. (2) Under det andra stadiet räknade man fortfarande vildrenen
som källan till livet, även om man inte längre identifierade sig med den.
Vildrenarnas moder uppfattades som en livets moder, och kunde måhända, menar Dolgich, utgöras av en fullt konkret vildrensmoder, i form
av en vanskapt vaja, emellanåt synlig i hjordarna. (3) Det sista av de av
Dolgich skisserade stadierna utgörs av den begynnande patriarkala
klanstrukturen. Då uppkom föreställningarna om Vildrenarnas fader.
Vildrenarnas moder levde i föreställningsvärlden vidare endast i egen228

I den genomgång av nganasanska släktnamn med eventuell koppling till totemism
som Dolgich tillsammans med P. T. Vasjtjenko gör finner de bland 12 släktnamn
endast ett nuvarande och två före detta släktnamn som kan härledas till ord för olika
djurarter. Beläggen för att detta skulle innebära några föreställningar om intima samband mellan dessa djurarter och medlemmarna i släkten är dock i mitt tycke mycket
vaga. Djurarterna (trana, örn och korp) fungerar däremot som symboler för släkterna i
fråga. De förekommer bl.a. i släkternas bomärke (se Vasjtjenko & Dolgich 1962: 178–
182).
229
Dolgich 1968: 226.
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skap av maka till denne. Vildrenarnas fader, Babi’’-d’esy, är enligt
Dolgich densamma som N’ilu-ƾuΩ, ’Livets gud’, och uppträder i vissa
myter även som andra jaktbytens rådare.230 N’ilu-ƾuΩ framstår emellertid inte, tycker han, som någon ”upphöjd filosofisk tanke”, utan som
givare av den dagliga födan och andra materiella livsnödvändigheter.231
Eftersom D’ojba-ƾuΩ avbildas som en människa med renhorn – horn
som han använder i sin kamp mot människofientliga väsen – och eftersom han tidigare var förknippad med beteckningen N’ilu-ƾuΩ, menar
Dolgich att föreställningarna om honom kan ha uppstått redan under det
första totemistiska stadiet, när nganasanerna identifierade sig med vildrenarna. Han förmodar att detta väsen då uppfattats som antingen feminint eller neutralt. Vid patriarkatets uppkomst spjälkas dock detta väsen
upp i två väsen som dessutom tillskrivs maskulint genus: kulturheron,
tillika urfadern D’ojba-ƾuΩ respektive vildrenarnas ”rådare”, N’ilu-ƾuΩ.
Vid tiden för Dolgichs fältstudier menade nganasanerna att D’ojba-ƾuΩ
är nganasanernas ”gudom” på samma vis som N’ilu-ƾuΩ är vildrenarnas.232
DOLGICH OM BAARBΨ

Beträffande termen baarbΩ, som Dolgich översätter med ryskans
chozjain, ’rådare’, skriver han att denna inte används om några av de
viktigaste väsendena i nganasanernas ”panteon”. Om dessa används som
nämnts istället epitetet n’emy, ’moder’. Han anser det uppenbart att
n’emy är avsevärt mycket äldre än epitetet baarbΩ. Liksom Popov menar
Dolgich att beteckningen baarbΩ för vissa ”övernaturliga” väsen endast
kan ha uppkommit när motsvarande företeelse, och term, uppkommit i
samhället – det vill säga först när det i den mänskliga sociala strukturen
finns herrar (släktens eller familjens överhuvuden, ”hövdingar”) som
råder över något eller någon. Till skillnad från Popov menar dock
Dolgich att baarbΩ ersatt det äldre och ursprungliga epitetet n’emy.
På grund av det nganasanska språkets avsaknad av grammatiskt
genus går det inte att avgöra, enbart utifrån termen, om en baarbΩ är
230

Dolgich nämner några alternativa beteckningar för N’ilu-ƾuΩ: N’ilul’emy-ƾuΩ;
Talan-n’emy, Mantuda-ƾuΩ. Alla dessa förled har enligt honom betydelsen ’lycka,
framgång’.
231
Dolgich 1968: 226; Dolgich 1976: 22 f.
232
Dolgich 1968: 224 ff.
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maskulin eller feminin. Vissa väsen anges dock som antingen feminina
eller maskulina. Ett exempel på en feminin gestalt är Baƾu’’-ƾuΩ
(’Hundarnas ƾuΩ’), en ”ganska stor gud” som också kallas Baƾu’’baarbΩ – ’Hund-guden’ eller ’Hund-rådarinnan’ i Dolgichs översättning. Ett väsen som Ngoankary-baarbΩ, ’Tröskel-rådaren’, har däremot ett oklart genus. Dolgich listar det dock bland de nio ”Ispojkarna”, SyrΩðΩ-n’emys söner. Den tröskel som Ngoankary-baarbΩ
vakar över är ett av de hinder som ”schamanen” måste passera på sin
väg till MΩu-n’emy.233 Av detta drar Dolgich slutsatsen att föreställningarna kring denna tröskel-rådare har influerats av det han kallar den
”sentida schamanistiska [ry. Sjamanistitjeskaja] demonologin”.234
DOLGICH OM KOýΨ

KoþΩ’’ (ngan. sing. koþΩ) är enligt Dolgich i egentlig mening ”sjukdomsdemoner” (ry. demony boleznej). Men de flesta nganasaner kallar
även koþΩ’’ för ƾuΩ’’, ”gudar”. Det är i första hand de smärre, mindre
allvarliga, sjukdomarna som betecknas som koþΩ’’. Farligare sjukdomar
gavs oftare epitetet ƾuΩ. Den mest fruktade av alla gudomar var AnidjaƾuΩ, ’Den stora gudinnan’, smittkopporna. Hon kallades även Tuj-koþΩ,
’Eldsjukdomen’ eller S’üði-ƾuΩ, ’Monsterguden/-gudinnan’, och anses
ibland som jämställd med, eller ”högre” än, de sju främsta ”modergudarna”. En annan beteckning för personifikationen av smittkopporna
är enligt Dolgich BΩndubtΩΩ-ƾuΩ, ’Den övre guden’. Detta sistnämnda
epitet kan också ges till N’ilu-ƾuΩ, ’Livets gud’, men kan, menar han,
eventuellt vara ett samlingsnamn för ”övre gudar”, en kategori i vilken
även den kristne ”guden” skulle kunna inkluderas.235
DOLGICH OM BARUS’I

En barus’i är, till skillnad från en ƾuΩ, som regel inte en personifikation
av någon typ av ting eller fenomen, menar Dolgich. Det är ett övernaturligt väsen som ibland är skrämmande och grymt och ibland välvilligt och naivt. Undantagna från denna regel är de barus’i’’ som lever
233

Observera att Dolgich (1968: 217) uppger att ”schamaner” inte hade något med
MΩu-n’emy att göra. Hon var för stor och mäktig för dem. Det enda de kunde göra var
att ge råd om vilket offer som skulle ges henne.
234
Dolgich 1968: 215, 227.
235
Dolgich 1968: 227 f.
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i vattnet. Dessa har karaktären av ”rådarinnor” (ry. chozjajki) över de
vattendrag där de anses leva. Av nganasanerna beskrivs barus’i ibland
som en enbent, enögd och enarmad varelse att jämföras med den ryska
folktrons susedko,236 enligt Dolgich. Men ibland föreställs barus’i’’ som
varelser med en vanlig människas – oftast en kvinnas – yttre. Dolgich
menar att en viktig skillnad mellan kategorierna barus’i och ƾuΩ är att
den förstnämnda inte har någon som helst koppling till ”schamaner”,
medan den sistnämnda ständigt figurerar i ”schamanernas” verksamhet.237 Nganasanerna översatte enligt Dolgich termen barus’i till
ryska med antingen d’javol, ’djävul’ eller tjudo, ’vidunder, monster’.238
DOLGICH OM D’AMΨÐΨ
D’amΩðΩ’’ är, enligt Dolgich, ”demoner” och ”schamanens hjälpare”.
De är företrädesvis zoomorfa men de kan, tycks det, även vara antropomorfa.239 Han förmodar att deras zoomorfa karaktär har sin bakgrund i
att de i äldre tider var totemistiska väsen.240 Ordet d’amΩðΩ betyder
enligt Dolgich ’levande’ eller ordagrant ’som har strupe’. Han anger
även att ordet översätts till ryska av nganasanerna med varag – ryskans
vorog – ’fiende’.241 D’amΩðΩ’’ är enligt Dolgichs uppgifter barn till
D’aly-n’emy, Ljusets/Dagens moder’, och D’ojba-ƾuΩ.242

236

Susedko är, enligt Grusko (1996: 460), en ”ande” som bor på en liten stång i ugnen
i ryska bondstugor. Mycket liten till växten och knappt synlig, vanligen klädd i en
alltför stor, lurvig mössa, är han välvilligt inställd till människorna, och varnar dem för
annalkande faror. Namnet susedko har den, enligt Grusko, fått för att den anses så
gärna lever tillsammans med människor (jfr ry. sosed, ’granne’).
237
Dolgich 1976: 21.
238
Dolgich 1960: 73.
239
Dolgich 1976: 21; Dolgich 1978: 349. När Dolgich (1968: 221) ger exempel på
olika d’amΩðΩ’’ framstår de som övervägande ornitomorfa – gäss, svanar, örnar. Ordet
d’amΩðΩ har enligt Kosterkina et al. (2001: 55) betydelsen ’djur’ (såväl vilt som tamt).
Fågel heter på nganasanska d’amaku. D’amuo betyder ’strupe, hals; röst’. Enligt
samma ordbok anges ordet d’amaad’a’’a ha betydelsen ’storätare, frossare’ (ry.
obzjora).
240
Dolgich 1976: 26.
241
Dolgich 1976: 21 f.
242
Dolgich 1968: 221.
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DOLGICH OM KOJKΨ

KojkΩ är inte en kategori som Dolgich uppehåller sig särdeles mycket
vid. Enligt hans definition är en kojkΩ en ”amulett”, en ”fetisch”, en
”idol” eller varje föremål som förment är begåvat med ”övernaturliga”
egenskaper.243 Den som har givit kojkΩ’’ deras övernaturliga egenskaper, eller kraft, är enligt Dolgichs uppgifter D’ojba-ƾuΩ.244
Som slutsats av sin systematisering av nganasanernas panteon skriver
Dolgich att ”urmödrarna” inte bara var centrala i ”panteon” utan även
utgjorde ett sätt att systematisera naturföreteelser. Det var en ”naiv
naturalism” som också medförde att de förhållanden som rådde i det
mänskliga samhället överfördes på förhållandena mellan ”gudarna”.
Därför anser han att föreställningarna om ”urmödrarna” endast kan ha
uppkommit under den ”moderrättsliga klanstrukturen” (ry. materinskorodovoj stroj). Den nganasanska religionstypen var, vid tiden för
Dolgichs fältstudier enligt honom, en övergångsform mellan två epoker
i trosföreställningarnas utveckling – den äldre utgjordes av, vad han
kallar, ”den tidiga formen av totemism under matriarkatet” och den
senare av kulter typiska för den patriarkala klanstrukturen. De senare
formerna präglades av ”schamanismen” och inlånade element från
grannfolks religioner. Dolgich spårar i denna övergångsreligion utvecklingar av ”gudomarna”. Gestalten N’ilu-ƾuΩ övergick från att ha varit en
feminin gestalt till att bli en maskulin vid övergången från ett moderrättsligt samhälle till ett faderrättsligt. Även användningen av termen
ƾuΩ som beteckning för ”gudar” är, menar han, ett senare inslag som avspeglar denna utveckling. De äldre beteckningarna utgjordes av n’emy
och koþΩ.245
EXKURS: DOLGICH OCH POPOV OM NGANASANSKA OCH ENTSISKA ”OFFER”

Dolgich lade (1960) fram en teori om nganasanska och entsiska offerhandlingar – eller snarare om offerhandlingar i det ”ursprungliga samhället” med utgångspunkt i materialet från nganasaner och entser.
Eftersom teorin fått betydelse för efterkommande sovjetisk forskning

243

Dolgich 1968: 220.
Dolgich 1968: 224.
245
Dolgich 1968: 228 f.
244
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om nganasanerna, och eftersom Popov lämnade ett kritiskt sakkunnigutlåtande på artikeln före publicering (1956) är det av intresse att här
kort referera Dolgichs teori och Popovs reaktion på den. Dispyten
mellan Dolgich och Popov avspeglar också de båda forskarnas olika syn
på sitt material och kanske framför allt på den teori med vilken det
tolkas. De båda forskarna var ju verksamma vid samma tid och arbetade
med delvis samma material – eller åtminstone med samma folkgrupp
som studieobjekt.
Dolgich menar i sin artikel att det är allmänt känt att offrande i klasssamhället innebär att människan genom offrandet försöker blidka (ry.
umilostivit’) ”gudarna”. Tanken om blidkande vilar på samma princip
som råder i samspelet mellan människorna i samhället, där man också är
tvungen att beveka jordiska, mänskliga härskare. Det är helt naturligt,
menar Dolgich, att sådana föreställningar om förhållandet mellan människor och de ”imaginära övernaturliga makterna” uppstod just i klasssamhället eller alldeles i begynnelsen av dess framväxt. I det ursprungliga samhället bör dock förhållandet till de ”övernaturliga” makterna ha
uppfattats annorlunda. Samtidigt finns det många belägg för att även
”efterblivna” folk – sådana som helt eller delvis utgjorde kvarlevor av
ursprungliga kulturer – utför offer. Det är då naturligt, enligt Dolgich,
att anta att folk i det ursprungliga modersklansamhället föreställde sig
förhållandet till de ”övernaturliga” makterna på ett annat sätt än folk i
klassamhället. Och de uppfattade också själva offerhandlingen annorlunda.246
Nganasaner och entser vänder sig, enligt Dolgich, med offer till de
”imaginära övernaturliga makterna” av två anledningar: dels för att
förebygga sjukdomar och bota sjuka, dels för att säkerställa ”lyckan” i
näringarna (jakten, fisket och renskötseln), i synnerhet vid de tillfällen
då man har liten framgång. Utöver dessa två huvudorsaker till att anställa offer, utförs offerhandlingar dessutom regelbundet vid särskilda
”heliga platser”, samt vid vissa undantagstillfällen (såsom för att hejda
en snöstorm).247
Offermaterian hos dessa folk består av tamrenar eller hundar. De
senare används företrädesvis i offer som rör sjukdomar, men även
246
247

Dolgich 1960: 72.
Dolgich 1960: 75.
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exempelvis i ett särskilt offer vid islossningen på våren till de nio
SyrΩðΩ-pojkarna, för att säkerställa att ingen människa skulle drunkna
under kommande säsong. Offrade hundar ströps och grävdes ned i
jorden eller sänktes med en sten ned i en sjö eller ett vattendrag.248 Det
vanligare offerdjuret, under den tid då man etnografiskt har studerat
nganasaner (och entser), var dock tamrenen. Om nganasanerna talar om
att ett offer måste ske säger de kort och gott: ”En ren måste dödas. ” Om
ett offer är utfört säger de: ”Man har dödat en ren.” Vid offer av tamren
tas huden med hovarna samt skallen med hornen bort och hängs upp på
en stör eller sänks ned i vatten, beroende på vem offret är ämnat för.
Köttet och allt övrigt ätbart förtärs av deltagarna i offerritualen.249
Tamrenar kan även användas som offerdjur genom ”vigning” till ett
eller annat väsen, då man inte avlivar djuret.250
Dolgich menar att den typ av offer som man känner till från nganasaner och entser har uppkommit i samband med tamrensskötseln, detta
för att tamrenen är ett så framträdande offerdjur. Samtidigt antar han att
det främsta offerdjuret i äldre tider, det vill säga före renskötselns inträde, var hunden.251
När man bär fram offret (av hund eller tamren) utropar nganasanerna,
om man vänder sig till Vattenmodern: ”Byðy’’-n’emy! Djadykjuderou!”, ’Vattenmoder, din andel!’. Är offret ämnat till Vildrensmodern
säger nganasanerna: ”Babi-nemy! Djadykjuderou”, ’Vildrensmoder, din
andel!’ På samma vis uttryckte sig entserna vid offer till Vildrensmodern: ”Kede e’j! Diorou!”. ’Vildrensmoder, din andel!’252
Det nganasanska ordet djadykjude, liksom det entsiska dio, betyder
”andel, tilldelad del” (ry. paj eller dolja), enligt Dolgich. Det är till och
med så, menar han, att nganasanerna, istället för det inhemska djadykjude emellanåt använder det ryska ordet paj som ett lånord, då i
uttalsformen faj. Termen djadykjude används om den andel av jaktbytet
som var och en i samfälligheten får efter den kollektiva jakten på
vildren eller gås. Det är tillika ordet för den andel som exempelvis
248

Dolgich 1960: 77.
Dolgich 1960: 75 f.
250
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änkor, äldre, föräldralösa och invalider i samfundet får sig tilldelad efter
jakten, liksom det man ger till gäster och främlingar som besöker lägret.
Även efter individuell jakt fördelas bytet på liknande vis. Helt andra ord
används däremot för begreppet ”gåva (till en gäst)”: madase eller fano
hos nganasaner och medode’, medzubasi eller basito hos entser. Av
detta drar Dolgich slutsatsen att nganasaner och entser ger sina ”gudar”
i offer den andel av bytet som de, precis som var och en i det ”ursprungliga” mänskliga samhället, har rätt till. Idén om offret som en ”andel” är,
skriver han, något annat än de ”blidkande” offer som frambärs i klasssamhället.
Tanken om ”gudarnas” andel var helt i enlighet med den sociala
strukturen i det ursprungliga samhället och kunde sannolikt endast uppstå där, skriver Dolgich. Att den nganasanska termen fano, ’gåva’, är
etymologiskt besläktad med det nentsiska chan, ’offer’, visar dessutom,
enligt Dolgich, att ”offret hos nentserna inte längre är en andel, utan en
gåva”, det vill säga ett blidkande offer.253
Dolgich medger att nganasaner och entser även skänker individuella
offer till ”gudarna” för att ställa sig in (ry. zadobrit’) hos dem, eller för
att ersätta dem för att de givit människorna livsnödvändigheter. Men
formerna för offrandet visar ändå att deras förfäder gav till makterna
blott den ”andel” som tillkom alla och envar i det mänskliga kollektivet
(t.ex. klanen). Att bytet fördelades kollektivt visar också, menar han, att
det att offra individuellt är en senare företeelse. Ursprungligen frambar
man endast offer kollektivt, och förhållandet till de ”imaginära övernaturliga makterna” uppfattades som en relation mellan dessa makter
och hela det mänskliga kollektivet, inte mellan makterna och individen.254
I sitt sakkunnigutlåtande255 – vilket förmodligen bidrog till att Dolgich
ändrade somliga påståenden och formuleringar256 – skriver Popov att
253

Dolgich 1960: 80.
Dolgich 1960: 80 f.
255
MAE, fond 14, nr 181: 1–3.
256
Popov (MAE, fond 14, nr 181: 1 f.) kritiserar Dolgich bl.a. för att påstå att välbärgade renägare och ”schamaner” medvetet understödde den ”efterblivna formen av
ideologi” i syfte att exploatera sina stamfränder, samt hävda att det sista offret hos
entser och nganasaner utfördes 1937–1938. Själv bevittnade Popov flera offer254
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han helt håller med författaren om antagandet att det ”blidkande” offret
uppstått i klassamhället. När man studerar offrande måste man utgå
ifrån att det vilar på en projektion av mänskliga förhållanden på ”andarnas” och ”gudarnas” värld. Men man bör inte idyllisera det ursprungliga
samhället, varnar Popov. Även där förekom det sannolikt personer som
var egenmäktiga och som kränkte andra. Därför måste man anta att det
där, liksom i senare samhällsstrukturer, fanns anledning för den svage
att blidka den starke med gåvor. Rimligtvis bör därför också blidkande
offer till ”andar” och ”gudar” ha förekommit, något som förvisso inte
utesluter att den typ av offertanke som Dolgich beskriver fanns den
med.
Även om Popov finner artikelns huvudtes intressant, anser han inte
att den underbyggs av de fakta Dolgich själv uppger. Det som beskrivs
talar i själva verket mot den teori som läggs fram: renarna i exemplen
offras just för att blidka ”andarna” och ”gudarna”. Eftersom Dolgichs
egen empiri i detta fall inte stödjer hans tes kvarstår det andra huvudargument för att offret uppfattades, inte som en gåva eller ett blidkande,
utan som en rättmätig andel som tilldelades de ”övernaturliga
väsendena” – termen paj. Popov betvivlar starkt tolkningen av nganasanernas användning av denna term och han ifrågasätter Dolgichs kunskaper i entsiska och nganasanska, som såvitt han känner till är mycket
skrala. Kan man, frågar Popov, ”utan att tillräckligt behärska språket,257
tränga djupt in i ett sådant komplext område av ideologin som
religion?” I sina samtal med Dolgich har uppenbarligen informanterna
fått ta hjälp av ryskan och talat en sorts pidginspråk, något som enligt
Popov är vanligt förekommande på Tajmyr. I ett sådant samtal kan man
knappast förvänta sig att nganansanerna och entserna ska hitta igen de
fina nyanserna i ryskan, och därför betvivlar Popov översättningen av

handlingar under perioden 1946–1948 och har därtill hört talas om religionsutövning
så sent som 1950. Han kritiserar också artikelförfattaren för att denne använder termen
polyteism – ”en term som har ett specifikt innehåll och som används om högre former
av religiös världsåskådning” – i anslutning till nganasanska och entsiska föreställningar. Inget av dessa kritiserade påståenden står att finna i Dolgichs tryckta artikel.
Popov föreslår också att de nganasanska och entsiska ”texterna” som hänvisas till bör
skrivas ut, transkriberade, i artikeln, något som delvis gjorts i versionen från 1960.
257
Dvs. det inhemska språk som talas i den kultur man studerar.
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termen djadiku258 till ryskans paj, ’andel’. Som exempel på den
inexakthet med vilken nganasanerna i andra fall överför sina egna
termer till ryskan tar han det som nämnts i avsnittet ovan om Popovs
texter: ”Ofta kallar de inte enbart sina andar och gudar för gud, utan
även hus-idolerna, [vilka de] ibland kallar ikoner. Ofta kallar de, inte
bara illvilliga andar, utan även välvilliga gudomar och andar för
djävlar.” Dessa exempel visar, menar Popov, att man måste vara mycket
försiktig med inhemska översättningar.
Samtidigt förnekar inte Popov möjligheten att det kan ha förekommit
en tanke om att man gav en andel av bytet till ”gudarna”. Men ett sådant
påstående måste underbyggas av adekvata fakta. Han har själv inte
sysselsatt sig med frågan, men tar ändå ett exempel från sitt eget material som eventuellt kunde anföras: efter en lyckad jakt- eller fisketur
lägger nganasanerna ett stycke kött eller fisk på ”sjajtan-släden” (ry.
sjajtan’i narta).259 Detta gjordes dock utan att några ord uttalades.
Popov är heller inte övertygad om slutsatsen att offrandet hos de två
folken har samband med uppkomsten av renskötseln, och undrar vad
som egentligen talar emot att det förekom även före detta. Nganasanerna
offrar även hundar, mynt och tygbitar, skriver han.260 Möjligen har
Dolgich tagit till sig av den kritiken eftersom han i den publicerade
versionen faktiskt skriver att offer förekom innan renskötseln, men då
med annan offermateria (t.ex. hundar). Där talar han istället om att det
är den ”beskrivna formen av offer och vigning av djur” (dvs. tamrenar)
som uppstått i och med domesticeringen av renen (!).
DISKUSSION

Jag är helt enig med Popov i hans kritik av Dolgichs teori om offret.
Man skulle kunna tillägga att tanken om en ”andel” heller inte stöds av
exemplen med hundoffer. Avlivade hundar var inget som delades ut
som andelar mellan medlemmarna i kollektivet. Även om Dolgichs
argumentation hade varit sakligt korrekt, är det något förvånande att
258

I Kosterkina et al. 2001: 53 översätts djaði’’ku – det ord som det uppenbarligen är
frågan om – till ryskans dlja, radi (’för, för [någons] skull’). Kortt & Simtjenko (1985:
85) översätter det ’för någon/något, mot någon/något’.
259
Förmodligen avser Popov här en kojkΩ-kΩndΩ, en kojkΩ-släde i vilken man fraktade
kojkΩ’’.
260
MAE, fond 14, nr 181: 2.
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hans tes om offret fick efterföljare (se nedan om Simtjenkos författarskap). Poängen att samma term används för den del eller andel som var
och en i det mänskliga kollektivet får, som för det man skänker ett
”övernaturligt” väsen, är i mitt tycke tämligen svag, eftersom denna
term inte säger någonting om varför den ena eller den andra skulle ha en
andel. Av allt att döma innehöll Dolgichs artikel dock tillräckligt många
för tiden politiskt korrekta slutsatser för att leva vidare i den sovjetiska
forskningen.
I övrigt kan man konstatera att det inte är mycket som känns igen
från Popovs beskrivning av nganasanernas världsåskådning när man
läser Dolgich – detta trots att de gjorde sina fältstudier bland
nganasanerna under delvis samma tidsperiod. Med något enstaka
undantag nämns inget av de feminina väsen, som Dolgich menar är de
mest framträdande och betydelsefulla, av Popov. Föreställningen om en
maskulin ”högsta gudom” i himlen avfärdas av Dolgich. Den himmelsgud som Popov omnämner är istället, enligt Dolgich, ”kulturheron”
D’ojba-ƾuΩ, som fått en så betydelsefull position i mytologin att han
betraktar honom som en ”gud”. Inte heller de i Popovs beskrivningar så
viktiga ”platsrådarna” existerade i nganasanernas världsåskådning enligt
Dolgich. I den senares framställning är det istället MΩu-n’emy själv som
innehar deras funktion – detta för att hon är en personifikation av jorden
själv, liksom den som föder och när allting där. ”Rådare” i form av
baarbΩ’’ fanns emellertid även enligt Dolgich, och han instämmer helt i
Popovs förklaring av termen baarbΩ som ett utslag av framväxten av ett
patriarkalt samhälle. Men han tillägger att den äldre termen för dessa
baarbΩ’’ förmodligen var n’emy, ’moder’.
När det gäller Dolgichs terminologi kan man notera att han mer än
Popov använder sig av de inhemska termerna i sina beskrivningar och
resonemang. Det är alltså inte i första hand hans egna tekniska termer
såsom gud, gudinna och gudom som dryftas. Mycket betecknande är
också att Dolgich – som om han ville markera ett avståndstagande från
en animistisk förklaringsmodell – helt undviker termen ande. I vissa fall
(t.ex. när det gäller de nganasanska kategorierna d’amΩðΩ och koþΩ)
använder han termen demon istället för (som Popov) ande. Att han
menar att epitetet ƾuΩ är ekvivalent med termen gud utgör en viktig
poäng för honom. Det är först med övergången till ett patriarkalt sam-
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hälle som de äldre epiteten n’emy (’moder’) och koþΩ (’sjukdom’) sorteras in under en och samma kategori – en kategori som betecknas med
ordet för himmel oavsett var väsendet ifråga anses befinna sig. Det kan
påpekas att varken det nganasanska exemplet eller Dolgichs användning
av termen gud i detta sammanhang är unik. U. Holmberg-Harva exempelvis gör en liknande tolkning utifrån material från altaiska och
finsk-ugriska folk. Hos flera av dessa används, enligt Holmberg-Harva,
samma term för himlen som för ”himmelsguden”. Hos tjuvassjer, burjater och mongoler används samma term för himlen, ”himmelsguden” och
”gudar” i allmänhet: tura, tengeri respektive tengri.261 Holmberg-Harva
hänvisar i detta sammanhang till det latinska deus, ett ord som även det
har använts i betydelserna ’himmelsgud’ och ’gudar’ i allmänhet, och
som etymologiskt anses befinna sig inom betydelsefältet ’himmel, dag,
ljus’.262
I sina teoretiska utgångspunkter har dock Popov och Dolgich ett par
viktiga saker gemensamt: (1) det evolutionistiska perspektivet är helt
grundläggande för deras möjligheter att, med hjälp av ett synkront
material skåda långt tillbaka i nganasanernas och mänsklighetens förhistoria, och dra de slutsatser de drar. Även om de skisserar delvis olika
utvecklingar – och, tycks det, tämligen olika samtida världsåskådningar
hos nganasanerna – så är de överens om att denna utveckling går från
konkreta föreställningar till alltmer abstrakta. (2) Det andra de har
gemensamt är tanken att världsåskådningen och de väsen som föreställs
inom denna, utgör avspeglingar av det mänskliga samhället. Men det är
väldigt olika samhällsstrukturer som avspeglas i de båda forskarnas
tolkningar. Att Popov inte uppmärksammar de feminina väsendena i
nämnvärd grad kan ha att göra med att han mer än andra, mer marxistiskt influerade forskare, utgick ifrån att den ”officiella” mytologin
förmedlades av män, liksom den gjorde i hans egen kristet präglade
kontext. Han tycks heller inte ha intervjuat särskilt många, om ens
några, kvinnor under sina fältstudier. Gratjeva menar därtill att Popov
under sin första forskningsresa var mycket beroende av sin dolganska
tolk, Ekim Laptukov.263 Dolganerna uppges alltsedan 1800-talet ha varit
261

Harva 1938: 142.
Jfr t.ex. Watkins 1974: 101 f.
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Se Gratjevas förord i Popov 1984: 4, samt Popov 1936: 3.
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långt mer influerade av kristendomen än nganasanerna.264 Popov
hämtade också de flesta av sina uppgifter om nganasansk mytologi från
den ”store” nganasanske ƾΩ’’ på 1930-talet, Djuchadie Kosterkin. Allt
detta kan ha medfört att Popovs beskrivningar blev som de blev. Men
även Dolgichs framhävande av feminina väsen som de mest arkaiska
och mest överordnade i nganasansk världsåskådning har sin kontext.
Som jag nämnde i kommentarerna till Popovs beskrivningar, blev det
från 1950-talet vanligt inom sovjetisk etnografi att hävda, och försöka
finna spår av, det ursprungliga matriarkatet (”modersrättsliga” eller
”modersklansamhället”) i ”primitiva” kulturer. Det samhälle som möter
Dolgich under hans fältstudier hos nganasanerna är, enligt honom själv,
ett samhälle delvis präglat av patriarkala strukturer – något som
avspeglar sig i ”panteon” med maskulina baarbΩ’’ och ”gudar” som
N’ilu-ƾuΩ och D’ojba-ƾuΩ. Men där fanns även en rad feminina gestalter. För marxism-leninismen som världsåskådning och politisk ideologi
var det av stor vikt att hitta vad man ansåg vara rester av matriarkala
samhällen som kunde antas härröra från mänsklighetens urtid. Kunde
man belägga att detta en gång funnits fanns också möjligheten att förverkliga detta igen, i det kommunistiska samhället som skulle komma. I
den meningen är det lika mycket en sovjetisk framtid som en nganasansk dåtid Dolgich skisserar.

Simtjenkos beskrivningar av nganasanska väsen
Simtjenko gör i sina olika verk något varierande klassifikationer av
”övernaturliga” väsen i nganasansk världsåskådning. I en av sina allra
första artiklar (1963) delar han in dem i dels ”mödrar”, n’emy-ƾuΩ’’ –
personifikationer av naturföreteelser eller av olika delar av naturen –
dels ”schamanska andar”, djamady.265 Dessa två föreställningskomplex
264

Gratjeva 1979: 47.
Eftersom Simtjenko i ett senare verk (Kortt & Simtjenko 1990: 55, 56) gör skillnad
mellan d<amådå (uttalsmässigt motsvarande d’amΩðΩ), ’hjälp-ande (till schamanen)’
och d<amada, ’sådan som har strupe’, en typ av feminint väsen som är fött av MuΩn’emy i samband med den ursprungliga struktureringen av världen, och eftersom den
senare kategorin nämns som ”hjälpare till schamanen”, är det något oklart vilken av
dessa två kategorier djamady egentligen syftar på. Frågan är om det alls rör sig om två
separata nganasanska kategorier eller termer. Djamady är av allt att döma en plural265
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är tämligen oberoende av varandra, menar han.266. De ”schamanska
andarna” har inget med kulten av n’emy-ƾuΩ’’ att göra, och de utövar
heller inget påtagligt inflytande på (vanliga) människors liv.267
Det finns heller ingen ”huvudgud” (ry. glavnij bog) för
nganasanerna, hävdar Simtjenko. Termen ƾuΩ används om alla
”naturmödrarna”, och en enskild ƾuΩ är aldrig ”allsmäktig”. Var och en
har sin specifika funktion. Till sin betydelse och sitt inflytande är alla
ƾuΩ’’ jämbördiga, och deras påverkan på människornas liv visar sig
endast indirekt genom exempelvis tillgången på vilt och fisk.268
I sin sista, postumt utgivna, skrift (1996b) ger Simtjenko en något
annorlunda klassifikation av, som han skriver, ”heliga väsen i det
nganasanska panteon”. Han menar då att de kan indelas i tre olika kategorier: (1) N’emy-ƾuΩ’’, eller – som han också betecknar dem – ”de
Stora Mödrarna” (ry. Velikie Materi); (2) ƾuΩ’’ som är ”de Stora
Mödrarnas avkomma”; och (3) ƾuΩs avkomma, ”den tredje generationens övernaturliga väsen”, vilka utgörs av (för ”vanligt” folk) osynliga
djamada (d’amΩðΩ’’?) och synliga kojkΩ’’.269 I just denna klassifikation
nämner han inga andra väsen, men på ett annat ställe skriver han om en
rad andra (människoätande) väsen och menar att dessa är skapelser av
”schamansk folklor”: s’igi’’Ω270 (antropomorfa människoätande jättar),
koþΩ’’ (sjukdomar), SyrΩðΩs barn, med flera. Även barus’i’’, som inte
äter människor men som ändå ställer till med obehag, för han till ”de
schamanska djamadas värld”.271
Angående termen ƾuΩ skriver han (1963) att det ordagrant betyder
’himmel; himmelsk’ eller ’himlainvånare’ (ry. nebozjitel’) och att översättningen ’gud’ inte är helt korrekt.272 I den ordbok Simtjenko sammanställde tillsammans med I. R. Kortt definieras termen som ”himmel,
personifikation av himlen (gud); denna term fogas till namnen för alla
form, med rysk pluraländelse (-y), av djamada, en form han också använder. I alla
händelser återger jag här, för säkerhets skull, Simtjenkos skrivsätt.
266
Simtjenko 1963: 168.
267
Simtjenko 1963: 169.
268
Simtjenko 1963: 169 not 6.
269
Simtjenko 1996b: 28.
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Simtjenko: sige.
271
Simtjenko 1996a: 141.
272
Simtjenko 1963: 169 not 6.
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övernaturliga väsen som har anknytning till den himmelska (och
underjordiska?) världen”.273 De två författarna betecknar också ƾuΩ som
”odödligt väsen” och förklarar att det delvis har olika betydelser. Det
används dels om maskulina himmelsväsen som anses odödliga, dels om
himlen själv eller dess olika skikt. Ofta förekommer det som epitet på
bestämda ”mytiska väsen” (t.ex. D’ojba-ƾuΩ eller Koðu-ƾuΩ, ’SnöstormƾuΩ’). I berättelserna om skapelsen och om världens uppbyggnad används det i anslutning till jordiska och underjordiska feminina väsen
(t.ex. SyrΩðΩ-ƾuΩ, ’underjordiska, vita Is-ƾuΩ’). Ibland förekommer det i
namnen på vissa, synnerligen fruktade, ”sjukdomsandar” (t.ex. S’üðiƾuΩ. ’Pest-ƾuΩ’) eller människofientliga väsen (t.ex. Byðy’’-ƾuΩ,
’Vatten-ƾuΩ’ eller ChonΩ-ƾuΩ, ’Hunger-ƾuΩ’). Enligt deras uppgiftslämnare (nganasanen A. Momde) är det dock en vitt spridd uppfattning
att epitetet ursprungligen var avsett för väsen som befinner sig i den
övre, himmelska sfären, och som människor inte kan komma i direkt
kontakt med, utan endast vänder sig till genom kojkΩ’’.274 Användandet
av termen ƾuΩ i anslutning till jordiska eller underjordiska väsen ansågs
av alla deras informanter vara inkorrekt och en sentida missuppfattning.275
Simtjenko menar (1996a) därtill att ƾuΩ är etymologiskt besläktad
med termen ƾΩ’’ (”person med särskilda övernaturliga förmågor,
schaman”).276 Båda termerna avser, skriver han, ”allt irrationellt, övernaturligt”. ƽuΩ betecknar himlasfären, som utifrån de ”traditionella”
föreställningarna är ouppnåelig för vanliga människor. Endast ”schamanerna” kan resa dit, eftersom de genom sina särskilda förmågor är
delaktiga i den ”irrationella världen”. Denna delaktighet avspeglas i
släktskapen mellan de två orden (ƾuΩ och ƾΩ’’). Även ”naturmödrarna”
kan ges epitetet ƾuΩ, vid sidan om epitetet n’emy. Termen n’emy understryker, skriver han, ”demiurgernas kvinnliga princip [ry. natjalo]”,
273

Kortt & Simtjenko 1985: 178.
Kortt & Simtjenko 1990: 100 f.
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Kortt & Simtjenko 1990: 33 not 16.
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Simtjenko skriver de två termerna nguo resp. ngo i singular. Intressant att nämna är
också att Gratjeva (1984a: 88) menar att hennes nganasanska informanter i Ust’-Avam
på 1980-talet uttalade orden ƾuΩ och ƾΩ’’ identiskt. Likheten i uttal konstaterades med
viss förvåning även av informanterna själva, när hon spelade upp sina bandade
intervjuer för dem.
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medan termen ƾuΩ signalerar att de är ”övernaturliga väsen (i vissa fall
med nyansen ’himlainvånare’)”. Alla övriga ”övernaturliga väsen” kan
också kallas ƾuΩ.277
Trots sin tveksamhet inför att översätta ƾuΩ med ’gud’ menar han
alltså att det i betydelse ligger mycket nära begreppet ”övernaturligt
väsen” och att det i första hand innebär ”himlainvånare”. Därför översätter han exempelvis Kou-ƾuΩ, ’Sol-gud/-ande’ och MΩu-ƾuΩ, ’Jordgud/-ande’.278
SIMTJENKOS ANGREPPSSÄTT

För att förstå Simtjenkos beskrivningar av nganasansk världsåskådning
behöver man känna till hans utgångspunkter. Två bärande tankar
genomsyrar hans verk, från det första till det sista (även om en viss
modifiering av dem sker i det sista, postumt utgivna). Den ena är att han
strävar efter att rekonstruera en äldre föreställningsvärld, och den andra
att han ständigt gör en åtskillnad mellan å ena sidan ”vanligt” folks föreställningar och berättelser, och å den andra föreställningar hos ”schamaner” och dem som sätter sin tilltro till ”schamaners” berättelser. Den
världsbild som uppbärs av ”vanligt” folk kallar han den ”traditionella”
eller ”kanoniska” och det är den som han menar utgör den äldre. I själva
verket är den, enligt honom, representativ för den ursprungliga världsåskådningen bland vildrensjägare i hela det cirkumpolära området, och
kan dessutom, skriver han, möjligen ”projiceras på tidigare etapper av
mänsklighetens historia, då befolkningen levde i liknande naturomständigheter och hade jakten på en djurart som främsta sysselsättning”.279 Precis som i Popovs beskrivningar blir på så sätt (de ”vanliga”)
nganasanerna även i Simtjenkos liktydiga med den ”ursprungliga människan”. I sitt sista verk (1996a–b) har Simtjenko något mindre anspråk
på att beskriva generella mänskliga föreställningar med utgångspunkt i
det nganasanska materialet. Istället strävar han där efter att rekonstruera
en specifik nganasansk generations världsåskådning, den generation
som är född kring sekelskiftet 1900.280 Han menar dock alltjämt att
277

Simtjenko 1996a: 14.
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deras världsåskådning är mer eller mindre representativ för det förflutna, eftersom den formats under ”traditionella förhållanden”281 samt
att den ”kan användas för rekonstruktion av grunderna i världsåskådningar i samhällen med analog produktionsnivå och analog samhällelig
och kulturell livsföring”.282
”Schamanismen” framstår å andra sidan, för Simtjenko, särskilt tydligt som ett ”främmande och jämförelsevis sentida komplex av religiöstmagiska handlingar” och de ”heliga makter” som ”schamanerna” vänder
sig till är inte alltid kända eller erkända av andra nganasaner.283 De
”tämligen mekanistiska”284 eller ”naivt rationalistiska” föreställningarna
hos ”vanligt” folk undergick, menar han, endast obetydliga förändringar
i och med ”schamanismens” inträde.285 Den nganasanska ”schamanismen” (ry. sjamanizm) har dock inkorporerat somliga av de ”traditionella trosåskådningarna”.286
De två angreppssätten är alltså nära sammanflätade med varandra.
Eftersom Simtjenko i stora stycken strukturerar sin presentation av sitt
material enligt dessa två angreppssätt, är det rimligt att också här återge
hans beskrivningar i enlighet med dem. Jag återkommer nedan till hans
distinktion mellan de ”traditionella” och de ”schamanska” föreställningarna. Först ska jag återge hans sätt att rekonstruera en äldre tids världsåskådning.
REKONSTRUKTIONEN AV DEN URÅLDRIGA VILDRENSJÄGARKULTUREN

I sin doktorsavhandling från 1976 gör Simtjenko ett försök att rekonstruera den inhemska vildrensjägarkultur som han menar var gemensam
i hela det nordeurasiatiska tundraområdet, från Kolahalvön i väster till
Tjukotka i öster. Vad som är intressant i detta sammanhang är hans
metod att rekonstruera den, enligt honom, uråldriga och för de olika
folken gemensamma världsåskådningen.
Det är allmänt känt, skriver Simtjenko, att ”formerna för sakralt beteende” är mer konservativa och långlivade än de föreställningar och
281

Simtjenko 1996a: 7.
Simtjenko 1996a: 188.
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idéer som en gång gav upphov till dem. Riter och magiska handlingar
överlever därför sociala förändringar.287 Underförstått i hans resonemang här ligger den marxistiska tanken om att religionen eller världsåskådningen är en återspegling av ekonomiska och sociala förhållanden
i samhället.288 Genom att framför allt studera och analysera ”sakrala”
normer och beteenden i förhållande till det ”grundläggande objektet för
näringarna” – det vill säga vad som är av avgörande betydelse för livsuppehället – menar han att man kan rekonstruera äldre idékomplex.
Eftersom det ”objekt” som var av störst betydelse för vildrensjägarnas
livsuppehälle var vildrenen, är det normer och beteenden i samband med
jakten på denna han bygger sin rekonstruktion på. Han fokuserar där
framför allt på en rit som han menar har varit spridd bland alla
jägarfolken i hela det aktuella området, och som finns etnografiskt belagd hos de nordsamojediska folken. Riten hos nganasasanerna utgörs
av att jägaren, efter att ha nedlagt en vildren, skär ut djurets ögon och
lägger dem på marken, varvid han säger: ”Här, MΩu-n’emy, jag ger dig
tillbaka ögonen.” Skulle man undlåta att göra detta innebar det att ingen
föryngring av renstammen kom till stånd.289 Förklaringen till bruket
finner Simtjenko i föreställningarna om ögonen som inbegreppet för
livet. Ögon (ngan. sejmy’’) anses av nganasanerna vara det första
anlaget till ett foster hos djur eller människor. Den som ger dessa ögon
till dem som ska föda – människor likväl som alla djuren – är MΩun’emy, Jordmodern. Hon bär, enligt nganasanerna, på ögon på samma
vis som riphönan bär på sina ägg och fisken sin rom, och hon placerar
dem i de havandes livmödrar när deras könsorgan kommer i kontakt
med marken. Tanken är att om Jordmodern får vildrenens ögon tillbaka
kan hon återsätta dem i vajorna för kommande kalvningar. Om en
kalvning (eller en förlossning av ett barn) skett, säger man att ”det har
fötts ögon”. En annan tanke med seden att skära ut ögonen, och som

287

Simtjenko 1976: 239.
Se vidare om detta i Sundström 2007: 50 ff.
289
Simtjenko 1976: 239. Riten utfördes vid slakt av vildren, och inte av tamren, något
som Simtjenko (1976: 251) ser som ett tecken på ritens höga ålder samt på att tamrensskötelsen är ett sent inslag i de samojediska folkens näringsliv.
288
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somliga informanter gav uttryck för, är att man vill dölja sin skuld i att
ha tagit en rens liv.290
Enligt Simtjenko representerar föreställningarna om ögonen som
koncentrationen av livskraften ett tidigt stadium i utvecklingen av
tanken om det ”ideella” (i motsats till det materiella), om ”själar”. Som
exempel på dessa delvis idealistiska föreställningar tar han nganasanernas åsikt att vildrenens ögon, i det fall man inte lämnar dem tillbaka till jorden, kan skvallra till de andra renarna om människornas försummelse. Ögonen hos människor anses också kunna lämna kroppen
och förirra sig ned i dödsriket, något som tar sig uttryck i blindhet hos
personen. Försämring av synen på grund av ålder menar nganasanerna
vara ett tecken på att ögonen är på väg mot dödsriket, och personens
nära förestående frånfälle. Att människor förment kan sända iväg sina
ögon, exempelvis i drömmar eller i ett försjunket tillstånd, för att se hur
det är på andra platser, tolkar Simtjenko som ett belägg för att ögonen
uppfattas som ett självständigt väsen. Utifrån föreställningarna om
ögonen som helt materiella objekt, och samtidigt i besittning av en egen
vilja och förmåga till handling, drar han slutsatsen att idén om det
”övernaturliga”, om en ”ickemateriell princip”, är mycket rudimentär
hos ursprungsbefolkningarna i det yttersta Norr.291
De eurasiatiska vildrensjägarnas ”animistiska utgångspunkter” medför att de söker förklaringar till naturföreteelser och naturliga processer
i, i första hand, ”rationella analogier i den omgivande reella världen”.
Till grund för den forna vildrensjägarkulturen i Norr ligger också,
menar Simtjenko, idén om ”modersprincipen” (ry. materinskoe
natjalo).292 Föreställningarna om jorden som en moder är därför ”ytterst
realistiska och ensartade” hos alla folken. Hos nganasaner och entser
föreställs hon som ett levande väsen av enorma proportioner, en vaja
som bär människorna och djuren på sin rygg.293 ”Modersprincipen”
finner sitt främsta uttryck i föreställningarna om just Jordmodern, men
de överfördes även på andra naturföreteelser.294
290

Simtjenko 1976: 249 f. Se även Simtjenko 1963: 172; Kortt & Simtjenko 1990:
107; Simtjenko 1996a: 76 ff.
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I jämförelse med feminina ”gudomar” hos andra sibiriska folk menar
Simtjenko att de nordliga uraliska folkens föreställningar utmärker sig
genom att vara mycket homogena när det gäller tron på att ”livskraften”,
livet, har sitt ursprung i Jordmodern. Det förekommer en rad andra
”naturmödrar” förutom Jordmodern, men det finns en bestämd hierarki
mellan dem. Alla dessa ”mödrar” anges hos nganasanerna med släktskapstermer. MΩu-n’emy, ’Jordmodern’, kallas imidima, ’min mormor’
(ry. mat’ materi), medan ett väsen som Byðy’’-n’emy, ’Vattenmodern’,
kallas kotu-oma, ’min moster, min mors äldre syster’. Genom att betrakta hur dessa släktskapstermen används menar Simtjenko att man kan
identifiera en ”krets av demiurger”, vilken utgörs av de väsen som benämns imidima: Jordmodern, Solmodern och Eldmodern. Epitetet kotuoma ges till Vattenmodern, Stenmodern295 och Månmodern. De senare
uppfattas alltså, menar Simtjenko, som barn till de förstnämnda, något
som signalerar deras sekundära roll i ”panteon av demiurger”.296
”TRADITIONELL” KONTRA ”SCHAMANSK” VÄRLDSÅSKÅDNING
Genom hela sin produktion gör Simtjenko, som tidigare nämnts, en
distinktion mellan ”traditionell”/”kanonisk” respektive ”schamansk”
världsåskådning. Så även i doktorsavhandlingen från 1976, där han –
eftersom han vill rekonstruera den världsåskådning som var ursprunglig
och gemensam för hela det eurasiatiska tundraområdet – främst uppehåller sig vid den ”traditionella”. Eftersom han bygger mycket av sin
tolkning på en analys av nganasanska skapelseberättelser ska jag börja
med att redogöra för hur han menar att den ”traditionella” respektive
den ”schamanska” berättartraditionen skiljer sig åt när det gäller dessa.
Därefter kommer jag till hur han menar att de olika åskådningarnas syn
på ”heliga väsen” och ”fetischer” skiljer sig åt. Avslutningsvis kommer
295

ChualΩ-n’emy (Fala-n<amy), ’Sten- eller Bergmodern’ spelade, enligt Kortt &
Simtjenko (1990: 65), ingen som helst roll vare sig i skapelseberättelserna eller i den
religiösa praxisen.
296
Simtjenko 1976: 264 f., 267, 269. Kortt & Simtjenko (1985: 120, 136) skriver att
termen imidima är förbehållen Jordmodern, Solmodern och Eldmodern. Epitetet för en
mänsklig mormor resp. farmor är imi. På samma vis var det endast Vattenmodern,
Stenmodern och Månmodern som gavs epitetet kotu-oma. En mänsklig moster eller
faster (eg. faderns eller moderns äldre syster, liksom faderns eller moderns äldre brors
fru) tilltalades kotu (jfr Kosterkina et al. 2001: 70).
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jag att behandla några av de exempel han ger på skillnader i rituell
praxis i den ”kanoniska” och den ”schamanska” traditionen.
Skapelseberättelser
Nganasanernas olika skapelseberättelser beskriver olika etapper av tillblivelsen av universum, jorden och slutligen människorna och den mänskliga kulturen. Men de etapper Simtjenko delar in dem i är något olika
i hans tidigare verk och i hans allra sista. I de tidigare menar han att den
första etappen bestod i att det hos jorden, eller MΩu-n’emy, ’Jordmodern’, uppstod ett behov av att föda. Eftersom hon var helt täckt och
fången av is, av SyrΩðΩ-n’emy, ’Ismodern; underjordiska vita Ismodern’,
vände hon sig till Kou-n’emy, ’Solmodern’, som närmade sig jorden och
värmde henne. På så vis befriades hon från isen, och hennes möjligheter
att föda fram allt levande förlöstes. Simtjenko understryker att det är
Jordmodern själv som är initiativtagaren till denna skapelse samt att hon
föder fram livet helt utan någon annan makts medverkan, utan
exempelvis befruktning från någon manlig princip.297
I den ”schamanska” traditionen förekommer en helt annan berättelse
som beskriver skapelsens första etapp. Jorden spelar i den versionen en
helt passiv roll, och SyrΩðΩ-n’emy och Kou-n’emy är helt frånvarande.
Där berättas att jorden var täckt med vatten298 och att en eller flera sjöfåglar simmade på ytan. ƽuΩ – för mig oklart i vilken betydelse (himlen,
personifikationen av himlen eller något specifikt väsen)299 – uppmanar
fågeln eller fåglarna att hämta upp jorden från botten. Efter vanligtvis
tre försök lyckas lommen (alternativt någon art av dopping eller
dykand) få upp ett stycke jord som placeras på vattenytan och på vilket
marken så småningom växer fram. Jorden är därmed skapad liksom
297

Simtjenko 1976: 268; Kortt & Simtjenko 1990: 31; Simtjenko 1996a: 13.
Det kan nämnas att Simtjenko menar att vatten (ngan. byðy) i den nganasanska
mytologin anses vara isens (ngan. syr) motsats. Av den anledningen förknippas Byðyn’emy med MΩu-n’emy. När den senare befrias från SyrΩðΩ-n’emy, befrias också
vattnet från isen (se t.ex. Kortt & Simtjenko 1990: 31 f.).
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Popov (1984: 41 f.) återger en nganasansk variant av denna myt, vars tema han påpekar har stor spridning bland folk i norra Eurasien och Nordamerika. Enligt redaktörerna till denna skrift benämner Popov i sitt manuskript ƾuΩ däruppe kufuƾu,
något de tolkar som kuchu ƾuΩ, ’hud ƾuΩ’. Eventuellt alluderar det på den kåtaduk, i
form av en renfäll, som inom ”schamansk” tradition ansågs utgöra himlavalvet (se
Kortt & Simtjenko 1990: 33; Simtjenko 1996a: 59).
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möjligheterna till allt kommande liv. Den fågel (eller de fåglar) som
förekommer i myten förklaras av Simtjenko vara djamaku, ’fågel’ –
enligt Simtjenko en diminutiv av ordet djamada, ’som har strupe,
djur’.300
Lommen (doppingen eller dykanden) fungerar som en viktig symbol
inom nganasansk ”schamanism” och är ett oundgängligt attribut för
”schamaner”. Den förklaring Simtjenko ger till detta är att dykande
sjöfåglar, till skillnad från andra fåglar, kan röra sig i såväl luften, under
vattnet som på vattenytan. På liknande vis skiljer sig ”schamaner” från
andra människor. I ”schamanistiska” ritualer fungerar lommar som
hjälpare åt ”schamanen” i dennes försök att hitta igen ”andar” i olika
sfärer av universum. På det viset är deltagarna i skapelseakten – såsom
den framställs i den ”schamanska” mytologin – underkastade ”schamanernas” vilja, menar Simtjenko.301 Själva skapelseakten påminner också,
menar han, om den ”schamaniska”302 ritualen. När lommen i skapelseberättelsen hämtar upp jorden från världsoceanens botten, och på detta
sätt befriar Jordmodern, är det en ”rent magisk handling”. I den ”schamanska” mytologin personifieras Jordmodern, Solmodern och
Ismodern, efter skapelsen såsom djamada, ”andar” som ”schamanen”
umgås med när denne utför magiska handlingar. I och med denna
mytologi inskärps även de ”schamanska andarnas” (djamadas) ursprunglighet, skriver Simtjenko.303
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Kortt & Simtjenko 1990: 32 f.; Simtjenko 1996a: 13 f.
Simtjenko 1996a: 14.
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Simtjenko skriver sjamanitjeskij. Möjligen är det ett tryckfel. Man kan också observera att han i sitt sista tvåbandsverk (1996a och 1996b) omväxlande skriver ”schamanistisk ideologi” (ry. sjamanistitjeskij) och ”schamansk mytologi” (ry. sjamanskij). Han
ger ingen förklaring till den varierande terminologin och det är möjligt – och till och
med troligt – att han inte gör någon distinktion mellan sjamanistitjeskij och sjamanskij
(eller för den delen sjamanitjeskij). I detta verk använder han genomgående termen
sjamanizm istället för, som i sina tidigare texter, sjamanstvo. Det förefaller dock inte
som om han gör någon egentlig skillnad mellan de två begreppen.
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Simtjenko 1996a: 182 f. Det bör dock påpekas att i den version av ”dykandsmyten”
som Popov (se not ovan) återger vägrar just lommen, på grund av feghet, att utföra
dykningen och straffas för detta genom att berövas förmågan att röra sig på land och
smidigt kunna lyfta från vattenytan. Lommen spelar i den versionen alltså snarare
rollen som den som försvårar skapelsen av jorden, och som därför degraderas.
301
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Simtjenko återger ytterligare en typ av skapelseberättelser där temat
är kampen mellan MΩu-n’emy och SyrΩðΩ-n’emy – en variant som han
uppger tillhör den ”icke-schamanska” berättargenren djuromy. I denna
berättelse framställs de två kontrahenterna som två vildrensvajor, en
svart (MΩu-n’emy) och en vit (SyrΩðΩ-n’emy). Kampen mellan de två
renarna är tämligen jämn. Till slut vinner dock den svarta vajan över
den vita, utan att döda sin motståndare (precis såsom sker med ”verkliga” renar). Den vita vajan säger då att det tillkommer den svarta att ta
hand om och föda alla levande varelser. Men när dessa varelser har levt
ett tag hos den svarta vajan ska de komma till den vita. Från och med
den tiden uppkom företeelserna liv respektive död – eller snarare, från
ett nganasanskt perspektiv, liv i denna världen och liv i den andra
världen, bΩðürbüΩ-mΩu.304
I Simtjenkos allra sista skrift (1996b) fortfar han med distinktionen
mellan den ”folkliga” och den ”schamanska” berättartraditionen. Men
han för nu in en kategori av skapelseberättelser som beskriver en etapp
av skapelsen som han inte omtalat tidigare och som behandlar ett
stadium som föregår de andra skapeleseberättelserna: universums självgenerering eller självskapelse (ry. samosotvorenie Vselennoj). ”Att i
praktiken urskilja schamaners från andra människors idéer i denna kategori av myter är omöjligt”, skriver han. De olika berättelserna som hör
till denna kategori återfinns såväl i den ”schamanska” folkloren som i
den ”icke-schamanska”. Samtidigt menade majoriteten av Simtjenkos
informanter att kunskapen om världsalltets allra första början hörde till
”schamanernas” förborgade kunskaper, och att det inte kom an på
vanliga människor att bedöma den. Det är först när det kommer till berättelserna om världens fortsatta uppbyggnad, då den blir ordnad för
mänskligt liv som den ”folkliga” och den ”schamanska” berättartraditionen skiljer sig markant från varandra, enligt Simtjenko.305
Berättelserna om världsalltets tillkomst består av korta postulat i stil
med: ”Från början var de trenne tillsammans, sedan delade de sig” eller
304

Kortt & Simtjenko 1990: 31; Simtjenko 1996a: 17; Simtjenko 1996b: 12 f. För
andra skapelsemyter som beskriver samma ”etapp” men som (med ett undantag)
skiljer sig från dem som Simtjenko återger, se Dolgich 1976: 39 ff., 49 ff.; Popov
1984: 41 ff.
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”Från början liksom sov de trenne. När de delade sig kom deras namn
till dem: Kou-ƾuΩ och MΩu-ƾuΩ.” Vanligtvis används formuleringen
nagür ƾana’’sa, ’trenne väsen’ för att beskriva de tre. Att översätta
ordet ƾana’’sa med ’väsen’ (ry. susjtjestvo) är dock inte helt precist,
menar Simtjenko, eftersom ƾana’’sa inbegriper även begrepp som
”människa”, ”[handlande] subjekt i allmänhet”, ”enhetligt stycke”,
”någon” och ”företeelse”.306
Efter att den ursprungliga enheten spjälkats upp i två väcks MΩu-ƾuΩs
längtan efter att generera liv och hon befrias med Kou-ƾuΩs hjälp från
isen. Därmed skildes SyrΩðΩ-ƾuΩ ut som den tredje av de ursprungliga
entiteterna. Då fick de tre väsendena också epitetet n’emy – ett ord som
Simtjenko betonar betyder såväl ’moder’ som ’vaja’.307 Om i den första
etappen det ena av de två ”mäktiga elementen” i kosmologin, solen,
uppstod, innebar således den andra etappen uppkomsten av dess
motsats, isen och kölden. Med vart och ett av dessa element förknippades en rad grundläggande begrepp, en rad ”associativ”. Kou-ƾuΩ
associerades med ”värme”, ”ljus”, ”eld” och ”dag”, medan SyrΩðΩ-ƾuΩ
stod för ”kyla”, ”mörker” och ”natt”. Den grundläggande nganasanska
kosmologiska topografin, med en indelning i ”uppe”, ”mittemellan” och
”nere”, etablerades också i dessa berättelser. Mittemellan de två motsatta krafterna återfinns jorden, där allt liv föds och lever.308
Simtjenko menar att myternas utläggningar om den allra första etappen av skapelsen utgör grunden för de ”heliga begreppen” både i den
”schamanistiska” ideologin och i de kultbruk som är oberoende av
”schamanismen” (ry. sjamanizm). Den världsalltets topografi som skisseras i skapelsemyterna bestämmer hela den ”schamanistiska” synen på
världen.309
”Traditionella” respektive ”schamanska” väsen
På olika ställen räknar Simtjenko upp flera utmärkande drag för den
”traditionella” respektive den ”schamanska” berättartraditionen. Karaktäristiskt för den sistnämnda är, menar han, att persongalleriet utgörs av
306

Simtjenko 1996b: 5 f.
Simtjenko återger inte dessa myter i fullständiga citat och han anger heller inte
vilken informant som har uppgett vad om dessa berättelser.
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”andar”.310 Dessa ”andar” framställs i första hand zoomorft och de är i
de flesta fall maskulina. I den ”schamanska” berättargenren ƾotadamy’e, till skillnad från i ”icke-schamanska”, är kampen mellan mot
varandra stående krafter framträdande.311 De ”schamanska” berättelserna uppvisar också en stor individualism av vilken följer att myter förekommer i långt fler, och varandra motstridiga, versioner än i den ”kanoniska” traditionen.312
I den ”traditionella” världsåskådningen – vars berättelser är mer enhetliga och i vilka det ständigt förekommer samma väsen – betraktas
”naturmödrarna” som ”fullt reella levande väsen”. De skiljer sig från
alla andra levande väsen genom sin storlek och sina särskilda förmågor.
MΩu-n’emy är konkret för nganasanerna. Hon är en ”ƾuΩ synlig för
ögat”, även om man inte helt kan uttala sig om hennes utseende eftersom, enligt en av Simtjenkos informanter, ingen kan fjärma sig tillräckligt långt ifrån henne för att se henne i helfigur.313 Kou-n’emy och
KiþΩðΩΩ-n’emy (’Månmodern’) är även de synliga för ögat, liksom
Vattenmodern även om hon tillhörde en annan ”ordning” (dvs. hon
tillhörde inte de ”Stora Mödrarna”).314
Det är, enligt Simtjenko, ett vanligt misstag i etnografiska arbeten att
försöka kategorisera ”övernaturliga väsen” i nganasanernas ”panteon” i
onda respektive goda, negativa respektive positiva. Det råder istället en
jämbördighet mellan väsendena, och de förutsätter alla varandra.
Jordmodern innefattar både begreppen ont och gott. Detta gäller i samma grad de andra två väsendena i den ”stora triaden”, Kou-n’emy och
SyrΩðΩ-n’emy. Det senare kan i viss mån framstå som ont eller inverkande negativt på människors liv. Men hennes existens är en
förutsättning för balansen i världen, en balans som i sin tur är en
310

Simtjenko 1996a: 182.
Simtjenko 1976: 268. Rörande nganasanska folkloregenrer, se Kortt & Simtjenko
1990: 27 ff.; Simtjenko 1996a: 8 ff. Jfr även Dolgich 1976: 14 ff. som inte nämner lika
många genrer som Simtjenko (Dolgich utesluter framför allt de ”schamanska” genrer
som Simtjenko nämner).
312
Simtjenko 1996a: 181 f.
313
Simtjenko 1996a: 15, 182. Denna utsaga kommer uppenbarligen som svar på
direkta frågor från Simtjenko där han försöker utröna om hon tänktes ha antropomorfa
drag (huruvida hon har ögon, huvud osv.).
314
Simtjenko 1996a: 182.
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förutsättning för livet på jorden. Livet uppstår hos MΩu-n’emy, men
efter en tid flyttar de levande vidare ned till SyrΩðΩ-n’emy i den hinsides
världen. En utbredd förklaring bland nganasanerna är, menar Simtjenko,
att elden kan vara lika farlig som den dödliga kylan, samtidigt som
elden också skyddar mot kylan. Det är, återigen, jämvikten mellan
ytterligheterna, den omväxlande dominansen mellan olika väsen, som är
förutsättningen för livet och som skapar de ”kosmologiska principer”,
till exempel årstidsväxlingarna, som det nganasanska näringslivet är
beroende av.315
Precis som Dolgich menar Simtjenko att den enda manliga gestalten
som, enligt den ”folkliga” traditionen, är delaktig i ordnandet av världen
så att den blev möjlig för människor att leva i, är D’ojba- ƾuΩ, ’Den
föräldralöse ƾuΩ’. Han var född människa men blev, på grund av vissa
omständigheter, ”himlainvånare”.316 Att D’ojba-ƾuΩ är det enda maskulina väsendet i myterna om ordnandet av världen för människorna uttrycker, än en gång, den kvinnliga principens framträdande roll i kosmogonin, enligt Simtjenko.317 Myterna om honom hör främst till den
”folkliga”, ”kanoniska” traditionen, men förekommer också i den ”schamanska”. Samtidigt menar Simtjenko att berättelserna om D’ojba-ƾuΩ är
underkastade den ”schamanska omtolkningen”. Det finns så många
”rent schamanistiska drag” – exempelvis att D’ojba-ƾuΩ bekämpar
människofientliga ”andar” – att det är vanskligt att rekonstruera de forna
föreställningarna om honom såsom ”kulturhero”.318
D’ojba-ƾuΩ betraktas som nganasanernas – och i synnerhet jägarnas –
särskilde beskyddare. Man ger honom emellanåt mat genom elden i
eldstaden, något som enligt Simtjenko pekar på att han, i likhet med Tun’emy, ’Eldmodern’, anses stå väldigt nära människorna. Främst vänder

315

Simtjenko 1996b: 8 f.
Kortt & Simtjenko 1990: 50 f.; Simtjenko 1996a: 30. D’ojba-ƾuΩ kallades även
Djajku, som Simtjenko uttyder ’av människor född’, eller Syruny-ƾuΩ, ’Änkeson-ƾuΩ’
(dvs. son till en änka). Hans föräldralöshet bestod, enligt Simtjenkos beskrivning, i att
hans far var okänd, inte hans mor. Han hittas dock ensam och tas omhand av en
ensamt levande gumma, som Simtjenko uppger är MΩu-n’emy.
317
Simtjenko 1976: 289.
318
Simtjenko 1996a: 64, 183.
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man sig till D’ojba-ƾuΩ för att han ska avvärja hotande sjukdomar och
för att få jaktlycka.319
Generellt är maskulina väsen sekundära i den ”folkliga” traditionen,
enligt Simtjenko. Varje n’emy anses förvisso ha en partner, en d’esy,
’fader’. Dessa fäder spelar dock en marginell roll i berättartraditionen. I
kulten av ”fäderna” – till skillnad från i den av ”naturmödrarna” – förekommer vare sig slaktoffer eller ”vigda” levande tamrenar. Enligt
Simtjenkos informanter fanns ursprungligen inga ”fäder” överhuvudtaget i det nganasanska ”panteon”. De enda manliga väsendena var
sådana som gavs epitetet ƾuΩ, och dessa hörde till himlen och hade med
vinden och väderleken att göra, såsom Anidj’’a-ƾuΩ (’Den största/större
ƾuΩ’), Kadjua-ƾuΩ (’Åsk-/värme-ƾuΩ’) eller Koðu-ƾuΩ (’Snöstorm-ƾuΩ’).
Där förekom också sådana som konkurrerade med ”naturmödrarna”,
exempelvis Byðy’’-ƾuΩ och ChonΩ-ƾuΩ. I samtida religiös praxis vänder
sig dock såväl ”schamaner” som andra direkt till ”fäder” i fritt
formulerade ”besvärjelser” eller ”böner”, uppger Simtjenko.320
Det är intressant att uppmärksamma det enda ställe, som jag har återfunnit, där (Kortt och) Simtjenko beskriver ett väsen som ges epitetet
baarbΩ.321 Enligt deras uppteckningar är baƾ-baarbΩ, ’hund-ledaren’, en
anförare av en flock hundar som bevakar SyrΩðΩ-n’emys boning i
bΩðürbüΩ-mΩu, de dödas land. Vidare nämner de såväl baƾ-d’esy, ’hundfader’, som baƾ-n’emy, ’hund-moder’. Dessa är hundarnas beskyddare.
Om baƾ-d’esy sägs att han spelar en mycket marginell roll i den
muntliga traditionen och så gott som ingen i den religiösa praktiken.
Baƾ-n’emy däremot tycks spela en större roll, även om man inte offrar åt
henne. Hon skänker fruktbarhet till hundarna och ger människorna
tillåtelse att offra hundar till andra väsen. Människor som missköter och
plågar sina hundar bestraffar hon, bland annat genom att sprida sjukdomar bland hundarna och se till att tillväxten av flocken uteblir. Då
319

Simtjenko 1996a: 30, 64 f. När det gäller andra offer till D’ojba-ƾuΩ ger Simtjenko
något motstridiga uppgifter. På ett ställe (Simtjenko 1996a: 64) menar han att man
offrade varken tamrenar eller hundar till honom. På ett annat ställe (Kortt & Simtjenko
1990: 52) skriver han att man ”vigde” tamrenar, liksom att man offrade hundar till
honom.
320
Kortt & Simtjenko 1990: 32.
321
Simtjenko tar förvisso upp termen baarbΩ när den avser personer i det mänskliga
kollektivet, såsom ledaren eller anföraren för ett visst jaktföretag.

282

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

uppfattas det som att hund-modern ”håller tillbaka” eller ”återkallar”
hundarna, eller egentligen deras ”själar”, skriver Kortt och Simtjenko.322
Som exempel på manliga väsens position i nganasansk religion tar
Simtjenko Tu-d’esy, ’Eldfadern’. Det är ett ”amorft djurliknande väsen”
som, i en myt, var dottern till Jordmodern, men som förvandlats till en
d’esy. Simtjenkos informanter förklarar att myten härrör från den kände
”schamanen” Djuchadie Kosterkin (död 1936) som också hänvände sig
till elden och kallade den Tu-d’esy under en kamlanie. Åhörarna protesterade dock och menade att det innebar olycka om ”schamaner” hänvände sig till elden. Men Djuchadie hade hävdat att Tu-d’esy var hans
ƾuΩ-djamada, ”en schamansk zoomorf hjälpare” som kommit från ”den
jurakiska [dvs. nentsiska] sidan”. Andra ”schamaner” hade förnekat att
väsendet överhuvudtaget existerade och att det kunde väcka Tu-n’emys,
’Eldmoderns’, förtret om man vände sig till ett sådant icke-existerande
väsen. Av detta drar Simtjenko slutsatsen att det i Djuchadies agerande
kan skönjas den framväxande ”schamanismens” strävan att transformera
de urgamla ”förschamanska modersföreställningarna” (ry. materinskie
predstavlenija) till ”schamanska” fadersföreställningar.323
Ett utmärkande drag för den ”schamanska” traditionen är, enligt Simtjenko, just att där förekommer främst maskulina väsen, till skillnad från
den ”folkliga” där feminina dominerar. Ett väsen som Kou, ’Solen’, är
tveklöst feminint i den folkliga, men kan vara tvekönat i den ”schamanska”.324 Eftersom det är förbjudet för ”schamaner” att under ceremonier
direkt vända sig till de livsbefrämjande feminina väsendena (MΩun’emy, Kou-n’emy, KiþΩðΩΩ-n’emy eller Tu-n’emy) för bistånd, är han
tvungen att kontakta dem via deras döttrar, via kojkΩ’’ eller via ”vigda”
renar.325 Simtjenkos äldre informanter mindes hur man hårt bestraffat
”schamaner” som brutit mot denna regel.326 I den ”schamanska” traditionen anses Solen ha nio döttrar. En av dessa, Kou-kobtua, ’Soldottern/flickan’, är den enda som kan ha könsumgänge med D’ojba-ƾuΩ,
322

Kortt & Simtjenko 1990: 39 f. Jfr Dolgichs diskussion av väsendet Baƾu’’-baarbΩ
ovan.
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Simtjenko 1976: 268 f.
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Simtjenko 1996b: 32.
325
Som ”vanlig” person, dvs. inte i egenskap av ”schaman”, kan han dock åkalla
”naturmödrarna”.
326
Kortt & Simtjenko 1990: 32.
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vilken i sin tur är betraktad som människornas anfader. För att kontakta
Solen vänder sig så ”schamanen” till D’ojba-ƾuΩ som genom Koukobtua överlämnar bönerna till Solen.327
SIMTJENKO OM KOJKΨ

Simtjenko använder termer som fetisch, idol och avgud (ty. Götze) för
den nganasanska termen kojkΩ även om han ofta även använder den
inhemska termen i sina beskrivningar.328 En rad olika föremål, i praktiken allt som finns i naturomgivningarna – företrädesvis något som kan
sättas i förbindelse med någon ovanlig händelse – kan av nganasanerna
förklaras vara en kojkΩ. Det finns de som består av sten, trä eller metall
samt tygdockor stoppade med gräs, blad, örter, rötter och jord.329
Simtjenko gör tre olika klassificeringar av kojkΩ’’, i dels kollektiva
respektive individuella, dels icke-antropomorfa respektive antropomorfa, och dels de som hör ”enbart till den schamanska världen”
respektive de som skänker hjälp till alla människor.330
De, enligt Simtjenko, allra viktigaste331 utgjordes av stora stenar –
flyttblock eller klippor. Dessa var kollektiva, hörde inte till den ”schamanska” världen och var inte antropomorfa. De låg vid platser där
nganasanerna tidigare bedrev kollektiv vildrensjakt (s.k. pokolkajakt,
ngan. futuda)332 och ansågs vara genetiskt förbundna med MΩu-n’emy.
De är, enligt nganasanerna, hennes barn, födda direkt ur hennes kropp,
och kallades futuda-chualΩ-kojkΩ’’ (futuda-fala-kojka), ’futuda stenkojkΩ’’’. Stenarna ropade (ohörbart för människor) renarna till sig för att
också de behövde föda. För att få deras bistånd ”matade” nämligen
jägarna dem, såväl före jakten (med tamrenskött och -fett) som efter
(med en del av jaktbytet). Före jakten kunde de också tala om för män327

Simtjenko 1996b: 32. Just detta exempel som Simtjenko ger blir något motsägelsefullt eftersom han på annat ställe (Kortt & Simtjenko 1990: 32) hävdar att
”schamaner” inte direkt fick kontakta D’ojba-ƾuΩ, på samma vis som de var förbjudna
att vända sig till de främsta ”naturmödrarna”,.
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Se t.ex. Kortt & Simtjenko 1990: 76; Simtjenko 1996a: 187.
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Kortt & Simtjenko 1990: 76.
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Simtjenko 1996a: 187.
331
Simtjenko 1996a: 187.
332
Angående den nganasanska pokolkajakten, se vidare Popov 1966:35 ff.; Kortt &
Simtjenko 1990: 141 ff. Popov anger den nganasanska termen för den, sutuda.
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niskor (i drömmar) var och när jägarna kunde hitta renarna.333
Simtjenko menar att dylika ”stenfetischer” eller ”idoler” undantagslöst
ansågs ha feminint genus. Alltså, skriver han, utgjorde grunden för
vildrensjägarnas ”fetischism” föreställningen om ”modersprincipen”.334
Till individuella eller personligt ägda kojkΩ’’ hörde också en typ av
sten-kojkΩ’’ (chualΩ kojkΩ – fala-kojkΩ) som en ung jägare fick efter
deltagande i sin första framgångsrika vildrensjakt. Dessa utgjordes som
regel av en sten funnen under jakten eller av ett stycke som man huggit
från en futuda chualΩ kojkΩ. Dessa var också barn till MΩu-n’emy. Det
rådde ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan jägaren och hans
chualΩ kojkΩ. Jägaren genomförde inget viktigare företag utan att tillfråga sin kojkΩ, något som skedde genom att han talade för sig själv eller
satt i ”eftertänksamhet”. KojkΩ ”matades” i sin tur med gås- eller renfett
– eller med vildrensblod – för sina insatser. Skulle jägaren förlora sin
chualΩ kojkΩ innebar det hotande olycka eller till och med hans förestående död. Om en kojkΩ vägrade hjälpa eller om den förutspådda
framgången uteblev, kunde ägaren straffa den genom att förvägra den
föda. ChualΩ kojkΩ’’ förvarades tillsammans med andra kojkΩ’’ i
miniatyrbåtar och fraktades i för ändamålet tillverkade slädar (kojkΩkΩndΩ’’). Vid ägarens död ansågs en personlig kojkΩ följa med och leva
vidare med honom i eftervärlden.335
Det fanns ytterligare en form av sten-kojkΩ’’ som inte var personliga,
utan som hörde till en hel familj. Dessa betraktades och behandlades på
samma vis som personliga chualΩ-kojkΩ’’. I övrigt beskriver (Kortt och)
Simtjenko en annan typ av kojkΩ’’ som hörde till familjen, chuaakojkΩ’’ (fa-kojkΩ’’), trä-kojkΩ’’. Dessa var antropomorfa och utgjordes
av en hustru, en man, och så många barn av varje kön som fanns i den
familj de tillhörde. Därtill förekom svärsöner och understundom svärdöttrar om sådana fanns i familjen. Det var det manliga överhuvudet i
333

Simtjenko 1976: 254; Kortt & Simtjenko 1990: 62 f.; Simtjenko 1996a: 82 ff.
Simtjenko 1976: 261; Simtjenko 1996a: 187. Kortt & Simtjenko (1990: 62) skriver
att sten-kojkΩ’’ i allmänhet ansågs vara MΩu-n’emys barn, och att de benämndes
djamada, ’som har strupe’. I den muntliga traditionens berättelser om tiden för människans tillkomst sades det att de var människofientliga väsen som jagade människor,
precis som människor nu jagar renar. Men D’ojba-ƾuΩ, tillsammans med MΩu-n’emy
och Kou-n’emy förvandlade dem till stenar och satte dem i människornas tjänst.
335
Kortt & Simtjenko 1990: 63 f.
334

FORSKNINGEN OM NGANASANSKA VÄSEN

285

familjen som vid familjebildandet tillverkade chuaa-kojkΩ’’. Detta
såvida han inte fått ärva motsvarande kojkΩ’’ från sin egen far. Vid
faderns död gick nämligen chuaa-kojkΩ’’ i arv till äldste sonen. Varje år
syddes nya kläder av renskinn till familjens kojkΩ’’. Chuaa-kojkΩ’’
”matades” med renblod eller gås- eller renfett för att beskydda ägarfamiljen från olycka, faror och sjukdom, och de bistod med välstånd och
fertilitet.336
Den nygifta kvinnan tillverkade också vid familjebildandet en kojkΩ
– mΩu-kojkΩ, ’jord-kojkΩ’. Det var en antropomorf tygdocka stoppad
med gräs, blad, rötter, örter och jord (”dvs. mΩu-n’emys, Jordmoderns,
’päls’”, skriver Simtjenko). MΩu-kojkΩ beskyddade kåtans eldhärd och
befrämjade kvinnans (och ibland även mannens) sexuella lust och fruktsamhet. I övrigt beskyddade hon hela familjen från sjukdom och olycka.
Enligt liknande princip som med chuaa-kojkΩ’’ ärvdes mΩu-kojkΩ av
äldsta dottern. Den gavs nya kläder varje år och ”matades” med reneller hundblod, alternativt med fett från gås eller ren.337
Därutöver fanns en rad andra kojkΩ’’ med olika beskyddande eller
divinatoriska funktioner. Intressant att uppmärksamma är att Simtjenko
menar att alla antropomorfa kojkΩ’’ hörde till de ”sakrala föremål” som
hade med den ”schamanska” världen att göra, och att förklaringen till
deras existens gavs i ”schamanska” myter. De artificiella, antropomorfa,
föremålen ansågs vara ”magiska väsen” (ry. volsjebnye susjtjetva) som
kunde förvarna sina ägare om faror, liksom de kunde förvarna den
”schaman” som hade till uppgift att försvara ägaren.338
ANI’’Ψ-D’ALY – ’DEN STORA DAGEN’
I början av sin karriär publicerade Simtjenko en artikel (1963) i vilken
han redogör för en ritual, som han menar kan ses som en kvarleva av
urgamla nganasanska riter. Ritualen som kallas ani’’Ω-d’aly, ’den stora
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Kortt & Simtjenko 1990: 60 f.
Kortt & Simtjenko 1990: 84 f. Om någon son eller dotter inte fanns begravdes
chuaa-kojkΩ’’ eller mΩu-kojkΩ i en för ändamålet rest torvkåta, golomo. Familjens
kojkΩ’’ kunde i förekommande fall även ”adopteras” av en annan familj. Då var det
nödvändigt att utfordra dem och sy upp helt nya kläder till dem.
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dagen’, är enligt Simtjenko en årshögtid339 som firas under en natt ungefär vid midsommartid. Något fastställt datum för festen finns inte, utan
den firas någon gång i midnattssolens tid när snön har smält så pass att
fläckar av marken har börjat synas. Simtjenko anser att den hålls vid det
första tillfället efter vintern, då man samtidigt kan hänvända sig till Solmodern, Jordmodern och Vattenmodern. Själv bevittnade han (delar av)
festligheterna i juni 1961 då den hölls vid en liten sjö i utkanten av samhället Ust’-Avam.340
Ani’’Ω-d’aly är en högtid som, enligt Simtjenko, utmärker sig som en
”traditionell” ritual, i motsats till en ”schamansk”, och han ställer den i
kontrast till den andra av de inom etnografin kända stora nganasanska
årstidsritualerna, maðus’a, ’den rena kåtan’. Den senare beskrevs av
Popov på 1930-talet, och firades årligen under 3, 5, 7 eller 9 dagar vid
solens återkomst över horisontlinjen efter polarnatten (någon gång i
slutet av januari).341 Simtjenko menar att maðus’a är ett typexempel på
”schamanska religiöst-magiska handlingar hos nganasanerna”, även om
där även återfinns moment som inbegriper kulten av ”naturmödrarna”.342 I firandet av ani’’Ω-d’aly är däremot den ”icke-schamanska”
karaktären framträdande. Inga ”schamaner” ledde någon del av ritualen.
I den mån någon kamlanie av någon anledning behövde utföras, fick
den lov att hållas efter de offer till ”naturmödrarna” och övriga riter och
lekar som ingick i ani’’Ω-d’aly-firandet.343
”Schamaner” som deltog i ani’’Ω-d’aly, gjorde det inte i egenskap av
”schamaner”, utan på samma vis som vanliga människor. Även för övriga deltagare i festen gällde att den status och position man vanligtvis
hade i samfundet var åsidosatt under firandet. Ett tecken på denna
339

Lambert (2003: 94) menar att beteckningen ani’’Ω-d’aly användes av nganasanerna
om varje viktig fest och att det därför inte kan utgöra ett namn specifikt för det firande
som Simtjenko beskriver. Lambert, som är synnerligen kritisk till Simtjenkos forskning överlag, menar att det är omöjligt att urskilja vad som är sant i hans artikel, och
att det ”är absolut säkert att en sådan fest aldrig har existerat”.
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Simtjenko 1963: 169 f.
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Se Popov 1931: 61 ff.; Popov 1984: 76 ff. Popov bevittnade den beskrivna
högtiden – då ledd av Djuchadie Kosterkin – i januari 1931 i närheten av samhället
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avsaknad av status var att man inte bar de ornament (ngan. plur.
muli’’)344 i form av remsor av renskinn, vilka användes på vardagsdräkten och som markerade bärarens klantillhörighet och civilstånd.
Istället bar man sina ”dansdräkter” eller ”festdräkter”,345 plagg som
annars endast användes vid bröllop, begravning och vid firande av
maðus’a. Festdräkten var också den dräkt man klädde den avlidna i.
Enligt en av Simtjenkos informanter innebar avsaknaden av de särskilda
ornamenten att alla människor skulle vara lika under festligheterna. Han
drar slutsatsen att seden har sina rötter i svunna tiders äktenskapsformer
hos nganasanerna.346
Den fest Simtjenko övervarade inleddes med att de äldre deltagarna
offrade en (tam-)ren till MΩu-n’emy och Kou-n’emy. Vid slakten skar
man ut renens ögon och la dem på jorden, varvid man sa: ”MΩu-n’emy,
djadekuderou!”, ’MΩu-n’emy, din andel!’” Renens inälvor (sammanbundna i ett knyte), hud och skalle hängdes i ett träd, varefter man sade:
”Kou-n’emy, din andel!” Vidare offrades en hund genom att man nedsänkte den i en vak i isen på sjön. Denna hund gavs till Byðy’’-n’emy
för att hon skulle skänka rikligt med fisk. Även till KiþΩðΩΩ-n’emy
(’Månmodern’) utfördes offer, skriver Simtjenko även om han inte
nämner vad som offrades hur till henne. Offrandet ägnades åt alla n’ilulemy-ƾuΩ’’, ’livets gudar’, och hade, enligt Simtjenko, karaktären av att
man till var och en av ”mödrarna” gav en lika stor andel, som man gav
till de mänskliga medlemmarna av samfälligheten. Köttet från den
offrade renen delades nämligen lika mellan alla deltagare i ritualen.
Genom att offret under ani’’Ω-d’aly utfördes kollektivt, och genom att
man inte gjorde någon skillnad på vilka människor, från vilka klaner,
och heller inte på hur många från respektive klan som deltog hade det,
menar han, en helt annan karaktär än andra offerriter. Hans slutsats är
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För en utförlig genomgång och förklaring av olika nganasanska ornament för
kläder och vissa föremål, se Kortt & Simtjenko 1990: 193 ff.
345
För avbildningar av nganasanska ”festdräkter”, se Simtjenko 1963: 171, 172;
Popov 1966: appendix. På ”festdräkterna” bars förvisso även ornament, men (åtminstone enligt Simtjenkos uppgifter) enbart sådana som ansågs skydda bäraren från
sjukdomar och illvilliga ”andar”.
346
Simtjenko 1963: 171 f.
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därför att ”det kollektiva offrandet är ett uttryck för den ursprungliga
strukturen i det forna nganasanska samhället.”347
Efter offrandet följde en kollektiv ringdans. Den äldsta kvinnan i församlingen ledde dansen under det att hon satt i mitten av cirkeln och
sjöng. Sången handlade om att hon var den äldsta bland sitt folk och att
hon var mor till alla närvarande. Hon lovsjöng barnafödandet samtidigt
som hon beklagade att hon var så gammal och inte längre kunde föda
fler barn. I övrigt innehöll sången även en hel del ”oanständigheter”
som Simtjenkos tolk avböjde att översätta.348
Även ungdomarnas, eller de yngre vuxnas, lek som följde den kollektiva ringdansen, leddes av en kvinna, denna gång en ung kvinna. Leken
liksom lekledaren kallades ini’’ia’’ku (injaku), ’gumma, äldre kvinna’.
Simtjenkos informanter menade att lekledarens roll förr togs av en äldre
kvinna. Leken var en sorts frågesport som kretsade kring ungdomarnas
förberedelse för familjeliv – huruvida flickorna kunde sy barnkläder
eller pojkarna kunde tillverka pilbågar, slädar eller barnvaggor. I lekens
avslutande del jagas lekledaren, ini’’ia’’ku, av en av flickorna som är
utsedd till ”mor” åt de andra deltagarna. Om ”modern” fångar ”gumman” tar hon i nästa omgång av leken över platsen som lekledare. Simtjenko tolkar detta som att det symboliserar det återkommande övertagandet av ledarskapet i den modersrättsliga ättelinjen. Det faktum att de
ledande rollerna såväl i de äldre vuxnas dans som i de yngres lekar
innehas av kvinnor (förment de äldsta) bekräftar också, enligt honom,
”förekomsten av matriarkala element i den nganasanska samhällsorganisationen”.349
Simtjenko summerar uppgifterna om ”den stora dagen” med att den
består av två ömsesidigt sammanlänkade delar: det gemensamma offrandet till ”livets gudar” (n’ilulemy-ƾuΩ’’) och en initiationsrit för ungdomar. Det symboliska avlägsnandet av markörer för klantillhörighet
och civilstånd vittnar, menar han, om att de beskrivna riterna uppstått
347

Simtjenko 1963: 172 f. Kollektivnoe zjertvoprinosjenie javljaetsja otrazjeniem
pervobytnoj struktury nganasanskogo obsjtjestvo v prosjlom.
348
Simtjenko 1963: 174. Simtjenko jämför den nganasanska sången med en som V. I.
Anutjin upptecknade hos keterna (år 1907), också den sjungen av den äldsta närvarande kvinnan under ett nattligt firande i juni månad. Den ketiska sångerskan tillskrev sig också moderskap till alla församlade, liksom hon sjöng samlagets lov.
349
Simtjenko 1963: 175 f.
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före stadfästandet av dagens klanstruktur och giftermålsnormer. Initiationsriten uppfattar han också som utomordentligt arkaisk, vilket gör att
den kan kasta ljus över polarfolkens historia.350
DISKUSSION

Det är inte att ta miste på att Simtjenko är Dolgichs lärjunge. Han följer
troget sin föregångares indelning i en (delvis svunnen) matriarkal eller
modersrättslig epok som lämnat avtryck i nganasanernas ”traditionella”
världsåskådning, och en patriarkal som avspeglar sig i den ”schamanska” föreställningsvärlden.351 Liksom Dolgich är Simtjenko noggrann
med att nämna de inhemska termerna för de väsen han beskriver, och
han vinnlägger sig också om att göra så ordagranna översättningar av
beteckningarna som möjligt. Han diskuterar också sina översättningar
och klassifikationer, vilket gör hans tankegångar mer transparenta. Samtidigt blir de då en aning svårbegripliga i förhållande till de empiriska
belägg han presenterar, något jag strax återkommer till.
Det är värt att notera att Simtjenko inte använder sig av termen
rådare (ry. chozjain). När han behandlar den nganasanska termen
baarbΩ – en term som både Popov och Dolgich menar avser ”rådare” –
översätter han det till ’ledare’ (baƾ-baarbΩ, ’hund-ledare’). Möjligen
skulle avsaknaden av termen rådare kunna bero på att han i högre grad
än exempelvis Popov förlitar sig på mytmaterial, snarare än att han
studerar vardagens riter och föreställningar – i sin tur möjligen en konsekvens av att många av de riter och föreställningar som Popov och
Dolgich mötte hade gått ur tiden när Simtjenko gjorde sina fältstudier.
Men förklaringen kan också ligga i hans teoretiska utgångspunkter. För
även om han inte använder termen rådare för något väsen, beskriver
han väsen som innehar de funktioner som Popov och Dolgich menar att
”rådare” fyller. Den som styr över hundarnas fertilitet och som tillåter
människorna att exempelvis använda hundar som offerdjur är, enligt
Simtjenko, inte baƾ-baarbΩ (eller baƾu’’-baarbΩ såsom Dolgich upp350

Simtjenko 1963: 179.
Lambert (2003: 93 f.) menar att Simtjenko tog upp Dolgichs ”försiktigtvis
lanserade hypotes” och gjorde den än mer rigid. Jag vet inte om man kan säga att
Dolgich var mer försiktig än sin efterträdare i detta avseende. Men det är klart att
Simtjenko helt okritiskt anammade Dolgichs teori, och att han dessutom byggde större
delen av sin forskning på den.
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gav), utan baƾ-n’emy, ’hund-modern’. Vid sidan om henne fanns tillika
en baƾ-d’esy, en hund-fader, men denne hade, enligt Simtjenko, en
mycket marginell betydelse i jämförelse med modern. Möjligen har
Simtjenko här tagit fasta på Dolgichs påstående att funktionerna hos de
väsen som kallas baarbΩ’’, tidigare (före patriarkatets inträde) kallades
för och uppfattades som ”mödrar”, n’emy’’. Eftersom Simtjenko konsekvent söker rekonstruera ett äldre stadium i världsåskådningens utveckling är det helt följdriktigt att han tar fasta på den (rekonstruerade)
äldre formen och bortser ifrån uppgifter som gäller förment senare religionsformer.
Till skillnad från Dolgich använder Simtjenko termen ande (ry. duch,
ty. Geist) tämligen flitigt, dock inte i samma generella betydelse som
Popov. Det är i första hand ”schamanska” väsen (ƾuΩ’’ och djamada)
som Simtjenko ger den beteckningen. De väsen – främst n’emy’’ – som
hör till den ”traditionella” världsåskådningen menar han uppfattas mer
konkret, påtagligt, av nganasanerna. Föreställningarna om dessa ”påtagliga” väsen, som är ”synliga för ögat”, menar han också är ”naivt
realistiska” eller ”mekanistiska” i motsats till de ”schamanska” som avser det ”övernaturliga” och det ”irrationella”. När han beskriver ”schamanismen”, och föreställningar kopplade till den, använder han också
beteckningar som ”religiöst-magiska”, ”magiska” och ”trolldoms”-föreställningar (ry. volsjebnye). De blandformer mellan dessa två system
som återfinns i hans material, tolkar han som övergångsformer mellan
olika utvecklingsstadier.
Formuleringen ”det kollektiva offrandet [under ani’’Ω-d’aly] är ett
uttryck för den ursprungliga strukturen i det forna nganasanska samhället”, som citerades ovan, är något egendomlig. Meningen avspeglar
emellertid på ett bra sätt Simtjenkos metod och teoretiska utgångspunkter. När han bevittnar ”den stora dagen” hos nganasanerna består
denna fest, enligt honom, blott av kvarlevor från forna dagars högtid.
Det som på 1960-talet hade förvandlats till lekar för ungdomarna var,
menar han, i äldre tider betydelsetyngda initiationsriter genom vilka
unga vuxna fördes över till statusen som fullvärdiga vuxna. De, av
honom rekonstruerade, forna riterna och föreställningarna är i sin tur,
menar han, representativa för ursprungliga ”sakrala normer och beteenden” hos vildrensjägare i nordliga tundraområden (och eventuellt
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jägarfolk i andra geografiska miljöer). I den mån festen avspeglar sin
egen samtid, tycks det, utifrån Simtjenkos tolkning, endast handla om
ett förfall och en fragmentering av dess ursprungliga, egentliga,
funktioner.
Det är tydligt att Simtjenko strävar efter att kontrastera en
ursprunglig materialistisk världsåskådning, knuten till moderlighetens
prioritet, och som omfattas av kollektivet, mot en sentida idealistisk,
knuten till det maskulina herraväldet, som är individualistiskt utformad
och därför mer svårfångad. Termen den kanoniska traditionen för den
förstnämnda är i det sammanhanget signifikant. Den ”kanoniska” traditionen är den primära, normgivande, stabila, gemensamt skapade och
omhuldade.
Simtjenko framställer sin indelning mellan den ”traditionella”/
”kanoniska” och den ”schamanska” som ett empiriskt faktum, som om
det är en indelning som nganasanerna själva gör och som är uppenbar
för dem. Han anför också flera belägg för att det är så: de inhemska
kategoriindelningar av folkloregenrer som avspeglar denna distinktion;
den tämligen logiska uppdelning som låter sig göras mellan olika typer
av väsen som (förment) hör till den ena eller den andra världsåskådningen; informanternas hänvisningar till samma indelning; tidigare
forskares bekräftelser på att ”schamaners” berättelser och världsbilder
skiljer sig kraftigt från varandras liksom från ”vanligt” folks. Samtidigt
finns det ett par viktiga kritiska invändningar mot dessa stöd för Simtjenkos klassificering.
Min första invändning är att man kan hitta en del inkonsekvenser i
Simtjenkos egna återgivningar och klassificeringar av nganasanska
skapelseberättelser. Visserligen understryker han och visar därtill konkret, mer än de andra här refererade forskarna, att det förekommer olika
varianter av föreställningar och myter. Inte minst återfinns det en skillnad mellan olika ”schamaner” vars versioner av berättelser eller omnämnande av vissa ”övernaturliga” väsen ibland av andra nganasaner
förklaras vara ett utslag av berättarnas livliga fantasi. Simtjenko har
också i sina publicerade verk vinnlagt sig om att notera vem som säger
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vad och vilka hans respektive informanter är.352 Men kanske just på
grund av detta blir hans egna försök till kategoriseringar svårbegripliga
och (åtminstone till synes) motsägelsefulla. Ett exempel är berättelsen
om de två vajorna, den svarta och den vita, som Simtjenko tillskriver
den ”icke-schamanska” berättartraditionen, något som han menar bland
annat visas av att MΩu-n’emy och SyrΩðΩ-n’emy uppträder zoomorft. I
den ”schamanska” berättartraditionen framställs istället de två vanligtvis
antropomorft, menar han. Samtidigt uppger han att den version han
återger mest utförligt har berättats för honom av ”schamanen” Njulja
Turdagin,353 en informant som i ett annat verk uttryckligen omtalas som
”icke-schaman”.354 På ännu ett annat ställe hävdar Simtjenko dessutom
att två av de tre utmärkande dragen för den ”schamanska” berättargenren ƾotadamy’e är just att där ofta förekommer kamper mellan mot
varandra stående makter, och att ”andarna” framställs zoomorft.355 Allt
detta alltså i motsats till ”icke-schamanska” berättargenrer som
berättelsen om de två kämpande vajorna, enligt uppgift, tillhör.356
Min andra invändning är att det är svårt att helt godta hans sätt att
projicera det han avdelar som den ”traditionella”/”kanoniska” världsåskådningen tillbaka in i en svunnen urtid, samtidigt som han utpekar
den ”schamanska” åskådningen som något som inkommit senare, när
vildrensjägarna på tundran övergår till större beroende av renskötsel och
till en patriarkal samhällsstruktur. Om man prövar tanken att ett folks
världsåskådning (eller världsåskådningar) i första hand avspeglar den
samtid då man möter den, framträder en annan bild än den Simtjenko
ger. Han gjorde sina fältarbeten under 1960- och 1970-talen, just i efterdyningarna av den ”kamp mot schamanismen” som sovjetmakten drog
igång i början av 1930-talet. Åtminstone två av Simtjenkos informanter
– de två tongivande bröderna, tillika ”schamanerna”, Tubjaku och
Demnimie Kosterkin – hade suttit fängslade i slutet av 1940- och början
352

Se t.ex. Kortt & Simtjenko 1990. Han visar också på sina håll hur informanter är
oense om föreställningar och versioner av traditionella berättelser (se t.ex. Simtjenko
1996a: 61 f.).
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Simtjenko 1996b: 12.
354
Kortt & Simtjenko 1990: 23.
355
Det tredje utmärkande draget för ”schamanska” berättelser är att det där främst
förekommer maskulina ”andar”.
356
Simtjenko 1976: 268.
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av 1950-talet för ”schamansk” verksamhet. Även om ”kampen mot
schamanismen” inte var särskilt intensiv vid tiden för Simtjenkos besök
på Tajmyr – mycket på grund av att den från myndigheternas håll
ansågs vunnen – hade den bland annat medfört att det var synnerligen
socialt och politiskt inopportunt att omhulda ”schamaner”. Det var
fortfarande förenat med risk – för såväl nganansaner som utomstående
forskare (som till exempel Simtjenko själv) – att överhuvudtaget omtala
”schamanism” i positiva ordalag. Detta kan förklara att endast en tredjedel av Simtjenkos hundra informanter sade sig ha tilltro till den nganasanska ”schamanismen”. De övriga två tredjedelarna menade att de
”schamaner” som de kände till var ”lögnare” och att den ”schamanska
akten” var ett ”elementärt bedrägeri” som utfördes av ”schamaner” i
syfte att skaffa sig privilegier.357 Denna negativa attityd ”återspeglar”,
mycket troget, den officiella sovjetiska religionspolitikens uppfattning
om ”schamaner” och ”schamanism”. Det är därför inte orimligt att tänka
sig att den uppdelning som görs – såväl av informanter som av Simtjenko – har sin grund i den ansträngda religionspolitiska situation som
rådde på tundran från 1930-talet fram till slutet av 1970-talet. Genom att
avspjälka en ”traditionell” (delvis materialistisk och ”realistisk”) världsåskådning, som inte hade något med de påstått ”exploaterande elementens”, ”schamanernas”, irrationella världsbild att göra, försökte eventuellt informanterna och etnografen, i rådande samhällsklimat, rättfärdiga
en del av den nganasanska kulturen och identiteten. Först vid sitt besök
bland nganasanerna 1978 lyckas Simtjenko nedteckna sådana uppgifter
om ”schamanismen” som han länge försökt få fram.358 Informanterna –
varav de viktigaste vid denna fältresa var Tubjaku och Demnimie
Kosterkin – tycks vid denna tidpunkt ha varit mer öppenhjärtliga om
detta tema. I den sista bok Simtjenko skriver (1996b) har han också
något tonat ned det tidigare påstådda motsatsförhållandet mellan ”schamanernas” och ”vanligt” folks föreställningsvärldar, och ”schamanismen” framställs i någon mån som auktoritativ för de nganasanska trosåskådningarna överlag.
Lambert, som själv ingående studerat nganasanska riter, myter och
föreställningar både genom det skriftliga materialet som efterlämnats av
357
358

Simtjenko 1996a: 141.
Detta enligt redaktörerna till Simtjenko 1996b: 2.
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de sovjetiska forskarna, och genom egna fältstudier (1991–1999),359
kritiserar Simtjenkos forskning mycket hårt. Han menar att Simtjenko
ingenting annat är än en ”produkt av sovjetsystemet”. Det är, skriver
Lambert, genomgående ”omöjligt att urskilja det sanna från det falska i
[Simtjenkos] misshandlade data” och därför väljer han själv att alls inte
använda dennes material i sin egen stora studie av nganasansk ”schamanism”.360 Lamberts främsta invänding mot Simtjenko gäller de versioner av myter som den senare presenterar. Enligt Lambert visar sig
nganasanernas myter vara mycket ”stabila”. Om man jämför de versioner av myter som Popov, Dolgich, Gratjeva och Lambert själv (dvs.
versioner från så skilda decennier som 1920- och 1990-talen) överensstämmer de mycket väl. Simtjenkos varianter är dock så annorlunda att
det blir uppenbart att de är omgestaltade för att passa det ena eller andra
syftet. De innehåller i övrigt så många fel att de blir svårbegripliga,
menar Lambert.361
Jag kan inte helt bedöma om Simtjenko har ”misshandlat sina data”
så som Lambert påstår. Men det är anmärkningsvärt att Simtjenkos egna
försök till systematiseringar och kategoriseringar, som nämnts, är så
motsägelsefulla och ibland svåra att passa ihop med de uppgifter han
själv anför. Bättre hade kanske varit om han låtit uppgifterna vara så
fragmentariska och motsägelsefulla som hans fältanteckningar tycks ha
varit. Den variationsrikedom och brist på överensstämmelse mellan
olika informanters uppgifter som han finner i den ”schamanska” traditionen kan, som sagt, ha sina tidsbundna orsaker. På samma sätt kan den
stabilitet och kontinuitet i den muntliga traditionen som Lambert menar
går att spåra i sina egna, Popovs, Dolgichs och Gratjevas uppteckningar,
vara ett uttryck för de omständigheter som rådde vid just deras fältstudier. Men eftersom lösningen på den frågan faller utanför ramen för
denna min studie, lämnar jag den därhän.
Det må vara så att Simtjenkos material är svåranvändbart för forskningen om nganasansk världsåskådning och ritual. I alla händelser utgör
hans alster en viktig länk i den sovjetiska forskningen om nganasanerna,
något som blir tydligt när vi nu vänder oss till Gratjevas produktion.
359

Lambert 2003: 76.
Lambert 2003: 94 f.
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Gratjevas beskrivningar av nganasanska väsen
I sitt magnum opus, Traditsionnoe mirovozzrenie ochotnikov Tajmyra
(’Den traditionella världsåskådningen hos Tajmyrs jägare’) från 1983,
säger sig Gratjeva vilja kartlägga det ”system” eller den ”struktur” som
hon menar utgör nyckeln till att förstå enskilda handlingar hos nganasanerna. Som alla världsåskådningar är nganasanernas, enligt henne,
ett system ”statt i utveckling” (ry. razvivajusjtjajasja). Att systemet är
statt i utveckling är en viktig poäng för henne. Hon har nämligen inte
enbart som mål att förstå nganasanernas, av världsåskådningen betingade, handlingar i samtiden, utan även (och kanske i högre grad) att förklara utvecklingen av såväl systemet som enskilda föreställningar. I förlängningen av detta vill hon visa hur människans världsåskådning har
uppstått och utvecklats.362
Utgångspunkten för att förklara det, som Gratjeva menar, grundläggande systemet i nganasanernas världsåskådning tar hon i deras föreställningar om naturens ”mödrar” och om ƾuΩ. Som kommer att framgå, är
hennes beskrivningar och analyser mycket beroende av Dolgichs och i
än högre grad Simtjenkos forskning. Men hon vidareutvecklar deras
tankegångar och förenar dem även med delar av Popovs forskning.
HYPOSTASERING – DEN SUCCESSIVA FÖDELSEN AV FÖRETEELSER
Enligt Gratjeva genomsyras hela den traditionella nganasanska världsåskådningen av ”idén om den successiva födelsen av den ena eller andra
kategorin av föremål, varelser eller företeelser av en bestämd moder”.
Det finns mängder av ”mödrar” i världsåskådningen, men de mest
grundläggande av de ”födande principerna” (ry. rozjdajusjtjie natjala)
begränsar sig till två eller tre: MΩu-n’emy (’Jordmodern’), Kou-n’emy
(’Solmodern’) och KiþΩðΩΩ-n’emy (’Månmodern’).363 Dessa tre är,
enligt Gratjeva, särskilda eftersom de är helt autonoma väsen. Hon återger ett citat från en av sina informanter och som avser var och en av de
tre ”kosmiska mödrarna”: ”Hon är inte beroende av någon, [hon är]
själv sin egen rådarinna [ry. chozjajka]”. ”Schamaner” hänvänder sig
362

Gratjeva 1983: 21, 155.
De två sistnämnda väsendenas funktioner är ofta sammanblandade och går inte
alltid att skilja åt, varför hon tvekar om de grundläggande ”mödrarna” bör räknas som
två eller tre.
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som regel aldrig direkt till vare sig Sol- eller Månmodern. Däremot kan
de tilltala Jordmodern och en ƽuΩ-n’emy, ’ƽuΩ-modern’, ett epitet
bakom vilket kan dölja sig såväl Jord-, Sol- som Månmodern, menar
Gratjeva. I princip hör alla ”naturmödrar” till kategorin ƾuΩ’’.364 När
”schamaner” vänder sig till naturmödrar använder de sig vanligtvis av
efterledet ƾuΩ, medan vanliga människor eller nomadgruppens ledare
(”äldsten”) företrädesvis använder sig av epiteten n’emy eller imidima
(’mormor’).365
Med hänvisning till Simtjenkos arbete (1976) menar Gratjeva att
Jordmodern av nganasanerna anses vara alltings urmoder (ry. praroditel’nitsa). Det finns även reminiscenser av tanken om att hon föder
fram allt som finns på jorden utan medverkan av någon manlig princip.
På samma vis som Simtjenko beskriver hon Jordmodern som den som
bär på ”ögonen”, vilka hon placerar i kvinnors och djurhonors livmödrar. Dessa människo- och djurmödrar föder sedan fram kroppar, vilka
Solmodern skänker liv och växtkraft.366
Jordmodern likställs med den faktiska jorden. Ibland beskrivs hon
som en gammal gumma, ibland som en ren- eller älgko som går efter
solen för att söka välgång för människorna. När man talar om henne
som ƽuΩ-n’emy,367 ’Himmelsmodern’, avslöjar detta, enligt Gratjeva, ett
senare utvecklingsstadium. Hon anför ett citat, från sina egna fältanteckningar, om henne:
ƽuΩ-n’emy föder allt, hon föder datumen, hon föder månaderna, alla djur.
Hon bor på jorden, men kan gå över himlen och där skaffa allt. Hon sätter
sig på Månen och tar från Månen allt [det som hon] bär till Jorden.368
Till beteckningen MΩu-n’emy fogas ibland även imidima (’mormor’),
MΩu-n’emy-imidima. Hon kan vidare kallas ”Sommarmoder”, ”Sommarmormor”, ”Sommar-ƾuΩ” eller ”Den ƾuΩ som får gräset att växa”
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Gratjeva 1983: 25.
Gratjeva 1983: 21, 24 f.; Gratjeva 1984b: 66.
366
Gratjeva 1983: 21. Jfr även Gratjeva 1984b.
367
Gratjeva skriver beteckningen ƽo-nΩmy och menar att ƾo är den nutida uttalsformen hos avamnganasanerna.
368
Gratjeva 1983: 22. Jfr även Gratjeva 1984b.
365
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(ry. ƽuΩ travu rastjasjtjij).369 Dessa namn kan tillika avse väsen som på
ett eller annat vis är associerade med jorden (eller Jordmodern), men
som uppfattas som separata väsen. De olika benämningarna hänvisar till
olika kvaliteter eller funktioner hos Jordmodern. Som MΩu-n’emy är hon
den faktiska jorden, en älgko eller vaja. Då kan hon även omtalas som
Niljana-mΩu, en beteckning som Gratjeva översätter till ’Den nedre
jorden’. Det avser dock inte underjorden eller de dödas värld, utan den
jord som vi går på. Som ƽuΩ-n’emy representerar hon å ena sidan den
faktiska jorden överförd till kategorin ƾuΩ, och å den andra jordens förmåga att föda fram andra mödrar och ƾuΩ, som är ”funktionellt knutna
till jorden”.370
Utöver Jordmodern och Solmodern finns det tre andra ”födande
principer” som Gratjeva benämner som ”viktigare”, därför att de är absolut nödvändiga för människans överlevnad: Byðy’’-n’emy (’Vattenmodern’), Chuaa-n’emy (Träd-/Trämodern) och Tuj-n’emy (’Eldmodern’). Dessa kan betraktas som härledda ur MΩu-n’emy – de är
”hypostaser” av henne, skriver Gratjeva. De utgör delar av Jordmodern,
men äger samtidigt sin självständighet. Älvarna anses vara jordens
vener, och vattnet i dem, jordens blod. Eftersom vattnet ”föder” och
”beskyddar” fiskarna (människors föda) är Vattenmodern i sin tur fiskarnas moder. Trädmodern anses av nganasanerna vara Jordmoderns
dotter, eftersom jorden indirekt föder fram träden. Därför kan även Jordmodern emellanåt (enligt Dolgichs uppteckningar) kallas för Chuaan’emy. På samma sätt förhåller det sig med Eldmodern. Enligt Gratjeva
menar nganasanerna att elden härrör från jorden. De stenar som används
för att slå eld med, liksom järnet i eldstålet, kommer direkt från jorden,
från Jordmoderns kropp, och utgör delar av henne själv. De är hennes
”barn”.371 Någon särskild ”stenmoder” i nganasanernas ”panteon” säger
sig Gratjeva däremot inte ha kunnat konstatera.372 Trädmodern bidrar
369

Gratjeva nämner inte de nganasanska benämningarna för dessa väsen, utan anger
dem endast i rysk översättning. Beteckningen ”Den ƾuΩ som får gräset att växa” kan
även användas om Solmodern.
370
Gratjeva 1984b: 66. Jfr även Gratjeva 1983: 22.
371
Gratjeva (1983: 22) kommenterar för övrigt att den av Tretjakov (1869) upptecknade föreställningen hos ”samojederna” att elden skulle härröra från en underjordisk eld, på så sätt kan bekräftas med ”reella fakta”.
372
Jfr ovan om Simtjenkos uppgifter om en sten-/bergmoder.
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också hon till skapandet av elden, genom att hon skänker föda åt elden.
Det behövs såväl flinta som eldstål, fnöske och ved för att åstadkomma
elden.373
Även SyrΩðΩ-n’emys funktioner flyter enligt Gratjeva samman med
MΩu-n’emys. Gratjeva hänvisar bland annat till en av Dolgichs uppteckningar av en myt där det sägs att ”SyrΩðΩ-n’emy är MΩu-n’emy”. Till
SyrΩðΩ-n’emys viktigaste funktioner hör att dra till sig och ta emot
avlidna människor. Då detta nämns även om MΩu-n’emy – ”vi lägger de
döda i Jordens moders mun” – liksom att man återbördar avlivade djurs
ögon till jorden, antar Gratjeva att SyrΩðΩ-n’emy även hon uppfattas
som en ”hypostas” av MΩu-n’emy. På samma sätt uppfattas en rad andra
”mödrar” vara födda av MΩu-n’emy och således, enligt Gratjeva, hennes
”hypostaser”. Det gäller exempelvis de olika djurarternas ”mödrar” såsom Vildrensmodern, Tamrensmodern, Vargmodern, Fjällrävsmodern,
Hermelinmodern. Även koþΩ’’, sjukdomar, betecknar hon som ”hypostaser” av Jordmodern.374
Med tanke på de vittgående funktioner nganasanerna tillskriver Jordmodern kan man, menar Gratjeva, ”rekonstruera även andra beteckningar för henne, vilka inte fixerats i fältuppteckningar: Den moder som
skänker ögonen; Den födande modern; Allt levandes moder o. dyl.”375
Kou-n’emy,376 ’Solmodern’, går även hon under alternativa beteckningar: D’aly-n’emy, ’Dag-’ eller ’Ljusmodern’; KatΩgΩΩ-ƾuΩ, ’Den
skinande ƾuΩ’, D’aly-ƾuΩ, ’Dag-’ eller ’Ljus-ƾuΩ’, ƽuΩ-n’emy, ’ƽuΩmodern’, N’ilu-ƾuΩ, ’Liv-ƾuΩ’.377 Solmodern och Dag-/Ljusmodern är
en och samma, eftersom de båda är ”hypostaser av Ljuset”, som
Gratjeva uttrycker det.378 Utifrån Dolgichs presentation av solens tillskrivna funktioner ”rekonstruerar” hon också ett antal ”möjliga” (märk
väl, ryska!) benämningar på henne: ”Det smältande vårvattnets moder”,
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Gratjeva 1983: 22; Gratjeva 1984b: 67.
Gratjeva 1983: 23.
375
Gratjeva 1984b: 67.
376
Kou kan enligt Gratjeva (1983: 23) betyda såväl ’sol’ som ’öra’ och ’älg’. I
Kosterkina et al. (2001: 71, 85, 283) anges dock endast betydelserna ’sol’ och ’öra,
hörsel’. Ordet för älg anges där som kΩukia, i sällsynta fall kΩu.
377
Gratjeva 1983: 23.
378
Gratjeva 1983: 24.
374
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”Värmens moder” och ”Solstrålarnas moder”.379 Samtidigt finns en
separat Dagmoder som är född av Solmodern och har en av SyrΩðΩn’emys söner som far.380
Nganasanerna tillskriver solen, såsom Solmodern, mänskliga egenskaper. Man kan vända sig direkt till solen och visa henne exempelvis
sina vårtor. Då blir solen avundsjuk och tar vårtorna. Hon är å ena sidan
den faktiska solen på himlen, men ibland kan hon beskrivas som en
kvinna som ska till att föda och som rör sig över himlen. På solen finns
hennes bostad och sovsäck.381 I den traditionella världsbilden ansågs
Solmodern, på samma vis som Jordmodern, föda fram allt liv på jorden.
Men hon har också den mer specialiserade funktionen att få allting –
människor, djur och växter – att växa, genom att dra dem till sig, uppåt.
Hon ger alla varelser på jorden tillväxten, livslängden och livet. Till
skillnad från jorden anses inte solen dra till sig de döda eller ”äta dem”,
utan såg hela tiden till att skydda människor från kyla och sjukdomar.382
Vidare menar Gratjeva att Kou-n’emys funktioner ofta sammanfaller
med KiþΩðΩΩ-n’emys, Månmoderns, bland annat när det gäller deras
funktioner som livgivare. Det att skicka ned de strålar (ngan. byny’’)
som gav livet till enskilda individer tillskrevs ömsom solen ömsom
månen.383
Gratjeva finner det vanskligt att skilja de tre ”kosmiska mödrarna” åt
när det gäller deras funktioner och ”professionalisering”. Vid exempelvis en förestående barnsbörd kunde man vända sig till vem som helst av
dem, något som visar på deras ömsesidiga beroende av varandra. Hon
hävdar dock att Jordmodern framstår som den främsta eftersom hon
föder fram allt levande och kan göra detta utan medverkan av solen och
månen. Samtidigt kan hon fylla alla de funktioner som Sol- och Månmodern fyller. Om någon tendens till specialisering kan skönjas så är
379

Taloj vesennej vody mat’, Tepla mat’, Solnetjnych lutjej mat’.
Gratjeva 1984b: 68.
381
Gratjeva 1984b: 68. Angående översättningen av Kou-n’emy, som enligt Gratjeva
kan översättas till antingen Sol-moder, Solens moder eller Sol-(ig) moder (ry. Solnetjnaja mat’), väljer hon det förstnämnda (Solntse-mat’) eftersom de andra två på ryska
antyder att solen i sin tur skulle ha en moder (?). Enligt nganasanerna var varken solen
eller Solmodern född av någon.
382
Gratjeva 1983: 23 f.
383
Gratjeva 1983: 24. Se vidare nedan angående ”skuggan” (ngan. syðΩƾkΩ).
380
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det den att Jordmodern föder ”kroppen” (och här innefattas inte bara
människor utan även djur, växter, och ting), Solmodern skänker själva
livet och Månmodern ger ”skuggan”, vilken i sig är bärare av livet, livskraften.384
Angående det ”panteon” med sju ”mödrar” i toppen som Dolgich
presenterade, kommenterar Gratjeva att om man betraktar dessa sju
mödrars funktioner går de att reducera till tre. Sol- och Dagmodern var
densamma och fyllde samma funktioner. Ismodern, Vattenmodern och
Eldmodern sprang ur Jordmodern och den sistnämnda kunde inneha
även deras funktioner.385
Som slutsats av denna beskrivning av sammanblandningen av de tre
mödrarnas funktioner skriver Gratjeva att hon inte menar att detta
system, som är beskrivet och nedtecknat i samtiden (dvs. 1900-talet)
skulle representera det ursprungliga systemet. Tvärtom frågar hon sig
om man inte i detta system, med sammanflätningen av mödrarnas funktioner, kan skönja ett uttryck för en utveckling från ett äldre system – en
utveckling som enligt henne går mot en allt högre grad av generalisering
av de beskrivna väsendenas funktioner. Hon förmodar att arbetsfördelningen mellan väsendena i äldre tider var mycket fastare och hade
tydligare gränser. Med utvecklingens gång har dock var och en av dem
fått vidare funktioner som kommit att överlappa varandra.386
Att de olika mödrarna både uppfattas som identiska med de faktiska
synliga företeelserna (Jordmodern är jorden), och ibland beskrivs som
separata från dessa företeelser (Solmodern är ett antropomorft väsen
som bor på solen) tolkar Gratjeva som uttryck för övergången mellan
två olika utvecklingsstadier: det äldre stadiet där reella objekt ges
mänskliga egenskaper (emotioner) men inte har antropomorf gestalt; det
yngre där väsendena är antropomorfa och därmed också har separerats
och delvis isolerats från det konkreta objekt som det representerar och
har sitt ursprung i.387 Denna sistnämnda utveckling exemplifierar hon
med synen på Renmodern. Innan jag återkommer till detta exempel ska
384

Gratjeva 1983: 25 f.
Gratjeva 1981: 180.
386
Gratjeva 1983: 26.
387
Gratjeva 1984b: 69.
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jag dock visa hur Gratjeva menar att även människan, precis som alla
väsen i världen, av nganasanerna uppfattades vara inflätat i detta system
av successiva födelser och hypostasering.
N’ILU OCH SAMMANFLÄTNINGEN AV ALLT LEVANDE
Det finns inget ord i det nganasanska språket som motsvarar det kristna
begreppet ”själ” (ry. dusja) – eller för den delen begreppet ”livsprincip”
(ry. zjiznennoe natjalo) som Popov föredrog – menar Gratjeva. Däremot
finns det ett flertal termer som nganasanerna själva vanligen översätter
till ryskans dusja: sΩΩ (’hjärta’); sejmy’’ (’ögon’); baþy’’ (’andning’);388
dia (’hjärna’); kam (’blod’); korsΩ (’det inre, väsen [ry. nutro]’,
förstånd, tanke’); ƾonda (’förstånd’), och tynse’a. Angående det
sistnämnda ordet menar hon att det har i stort sett samma innebörd som
baþy’’, men att det även ligger nära begreppet ”tanke” (ry. mysl’). Det
härstammar, menar hon, från det dolganska (eller jakutiska) tyn
(’andning, andas, liv, själ’). En persons tynse’a kan befinna sig ute med
renhjorden, samtidigt som personen sitter hemma i kåtan. Helt individuellt är det dock inte, eftersom det ibland även framstår som en sorts
”tråd” som sammanlänkar nära besläktade personer. Termen syðΩƾkΩ
(’skugga, gestalt’) hör till dessa termer som ibland betraktats som
nganasanska ”själsbegrepp”. Att nganasanerna själva kan använda den
ryska termen dusja för dem, menar hon har sin upprinnelse i att de först
lärde sig det ryska språket genom kristna missionärer. Alla de nämnda
företeelser uppfattas dock, menar Gratjeva, som materiella substanser,
om än i vissa fall osynliga, och somliga av dem kan också agera självständigt utanför individen, i exempelvis drömmar.389 Även i tidigare
forskning har de behandlats som själsbegrepp.390 Men med Popovs
388

I en nutida nganasansk-rysk ordbok (Kosterkina et al. 2001: 22) översätts ordet
baþy’’ med ’själ’ (ry. dusja) och ordet för ’andning’ anges som baþuo. Kortt & Simtjenko (1985: 69) menar att bat<ú är en av beteckningarna för ”själ”, men att nganasanernas föreställningar inte motsvarar de kristna själsföreställningarna. Bat<ú kommer
av ordet bat<út<u, ’andning, andedräkt’, och de anger betydelsen av termen bat<úo
till ’luft’. Se även Korrt & Simtjenko 1990: 42.
389
Gratjeva 1975: 53 f.; Gratjeva 1983: 57 f. Jfr även Gratjeva 1976b som är en
engelsk översättning av Gratjeva 1975.
390
Det kan nämnas att A. V. Smoljak ([1991] 1998: 98 f.), trots Gratjevas kritik av användningen av termen själ i anslutning till föreställningar hos folken i Norr – eller till
”primitiva” föreställningar överlag – menar att det inte finns någon lämpligare term än
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artikel om dolganernas förreligiösa föreställningar (se kapitel 3) öppnades en möjlighet att betrakta dem annorlunda.
Alla de ovan nämnda termerna avser olika livsnödvändiga funktioner, det som upprätthåller livet hos människan (och andra varelser och
växter). Gratjeva finner en väg till förståelse av nganasanernas syn på
människan och hennes plats i världen genom det nganasanska begreppet
n’ilu – ett begrepp som också knyter samman de ovan nämnda begreppen.
Termen n’ilu betyder ’liv, vitalitet’.391 Det avser inte någon generell
livskälla utan det liv som är knutet till varje varelse individuellt. Varje
del av individen genomsyras av n’ilu, och det följer med även det som
lämnar kroppen. En människas n’ilu finns i exempelvis naglarna, håret,
talet, sången, namnet, barnen, liksom i de ovannämnda företeelserna
(ögonen, blodet, tankarna, skuggan osv.). N’ilu överförs därtill till allting – platser, färdvägar, föremål – som en individ kommer i kontakt
med, bearbetar eller använder. Personen knyts samman med dessa företeelser liksom med osynliga trådar, menar Gratjeva. Trådarna var ”direkta materiella förbindelser” mellan företeelserna och människorna. På
så vis utgör ett tillverkat föremål, exempelvis en släde, ett kompilat av
trädets, verktygens och tillverkarens n’ilu. Det enskilda träd som används som material är en del av Trädmodern, som i sin tur betraktas som
en ”hypostas” eller en ”dotter” till Jordmodern. Verktygen är individuella levande väsen som har sin ”vilja”. Men de rymmer även n’ilu från
det material som de är gjorda av, och från den som tillverkat dem.
Släden blir, för att tala med Gratjeva, ”född” genom en sammanflätning
av en rad olika levande väsens liv, vitalitet, och därmed olika viljor.
Och förutom det liv som planteras i föremålet vid tillverkningen,
kommer det gradvis också att inrymma sin användares n’ilu. Kläder var
genomsyrade av bärarens liv och ”doft”, som Gratjeva uttrycker det.
Därför ansågs det bland nganasanerna, ända in på 1930-talet, som ett
just denna och att de inhemska föreställningarna faktiskt ligger tämligen nära de
kristna.
391
Vanligen används ordet, enligt Gratjeva (1975: 53 f.; 1983: 52), med suffix som anger begränsning (ry. predel’nost’) respektive tillblivelse (ry. stanovlenie), nilymyty/
nilymty. Den bästa ”etymologiska översättningen” av ordet finner hon därför vara ’pågående liv som vid någon tidpunkt uppkom’. För enkelhetens skull använder jag i
brödtexten här grundformen n’ilu, ’liv, vitalitet’.

FORSKNINGEN OM NGANASANSKA VÄSEN

303

brott (mordförsök) att förstöra en annans kläder – en handling som förr
var belagd med dödsstraff. Gamla utnötta kläder skulle av samma anledning hängas i ett träd. Om kläderna låg slängda och övergivna på marken kunde jorden annars dra till sig personens liv. När de upphängda
kläderna så småningom föll ned på marken hade bärarens doft, ”ande”
(ry. duch) skriver Gratjeva, hunnit dunsta.392
Hos nganasanerna fanns förr även tanken att varje del av en individ,
oavsett om den var fjärmad från kroppen eller inte, kunde representera
hela individen. Allt som bar på en individs n’ilu fungerade som en
”hypostas” av individen ifråga. Denna delen-för-helheten-tanke förklarar, enligt Gratjeva, hur man föreställde sig att mycket av det som
kallats (ursprunglig) magi var verkningsfullt.393 En syðΩƾkΩ (skugga) var
varje avbild eller gestalt av en människa. Det handlade inte enbart om
materialiserade avbilder utan även bilder av någon i tanken (t.ex. en
hågkomst, en drömbild, någons namn). Den var en ”hypostas” av personen och bärare av dess n’ilu, och eftersom delen representerade helheten kunde man genom att skada bilden, skada personens liv (genom
att hugga med en kniv i ett fotspår i marken, riva sönder någons kläder,
härma någons röst, sjunga någons personliga sång m.m.). Ordet syðΩƾkΩ
kommer, menar Gratjeva, av ordet siti, ’två’, och innebär en separation
eller tudelning (ry. razdel’nost’), snarare än en halva eller ett parförhållande. Hon föredrar översättningen ’gestalt, skepnad’ (ry. obraz),
men är heller inte främmande för att likna det vid en ”dubbelgångare”
eller Popovs ”gestaltföreställning” (se kapitel 3). En individs syðΩƾkΩ
anses sitta i huvudet, men den kan lämna kroppen under exempelvis
sömnen för att besöka andra platser och personer. Det är också mycket
betecknande, menar Gratjeva, att syðΩƾkΩ likställs med skuggan. Skuggan är oundgänglig för och ständigt knuten till ett materiellt föremål eller
varelse och dennes liv. När individen rör sig, rör sig också skuggan.
Ibland är den synlig, ibland osynlig. Den är lika omöjlig att fånga som
tanken, samtidigt som den, precis som tanken, alltid befinner sig invid
individen. Den går bara att fånga med tanken. Men den är också ett
392

Gratjeva 1983; 52 ff. Jfr även Gratjeva 1975.
Att magin faktiskt kunde få ”materiella resultat” går enligt Gratjeva (1983: 73) att
förklara med psykologisk stress, som bland annat skapas mot en ”social och världsåskådningsmässig fond”. Samma lagar gäller ”även i vår värld”, menar hon.
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materiellt objekt, en del av föremålet eller varelsen den har sitt ursprung
i.394
Efter döden går den avlidnes syðΩƾkΩ till den hinsides världen. Där
sönderfaller den gradvis, och efter en tid har den förvandlats till en
namtΩrü’’ (ngan. plur. namtΩrüðΩ’’), ’ett spöke’ – ”ett mycket ont
väsen”, enligt Gratjeva.395. Ytterligare någon tid efter detta har den
blivit halv, med bara en arm, ett ben och ett öga. Då har den avlidne förvandlats till en barus’i. Den senare kan äta människors hjärtan och
”gnager” på deras andning. Barus’i’’ återfinns ofta på övergivna lägerplatser och förknippas, liksom namtΩrüðΩ’’, med sjukdomar och sedan
länge avlidna förföräldrar.396
Under en livstid hinner en människa avlämna sin n’ilu på en mängd
håll. Detta gör att hon flätas samman med den omgivande världen med
oändligt många band. Denna tankegång uttrycks bland annat i föreställningen om att en människa även efter sin fysiska död är närvarande
i denna världen – i sin avkomma, i de föremål hon tillverkat och använt,
på platser där hon vistats, i medmänniskors minnen. Delar av henne liksom sprids ut i omgivningen efter hennes död. För nganasanerna innebar
alla sådana kvarvarande förbindelser ett hot, eftersom man ansåg att den
avlidna kunde dra någon levande (någon levandes syðΩƾkΩ) till sig till
den hinsides världen. Därför var det viktigt att samla ihop en persons
tillhörigheter vid platsen (”graven”) där man lämnade den avlidne. Av
den anledningen ansågs också ett litet barns död som ”lättare” än en
åldrad persons.397 En gammal människa, som dessutom avled hemma,
lämnade fler band till denna världen efter sig. Så länge man mindes en
avliden person, så länge var den avlidnes syðΩƾkΩ närvarande i denna
världen.398
Med hänvisning till Lenins kunskapsteori (den s.k. kopieteorin)399
menar Gratjeva att ngansanernas400 syn på människan och hennes

394

Gratjeva 1983: 65, 72.
Gratjeva: ngamtΩr’u.
396
Gratjeva 1976c: 52 f.; Gratjeva 1983: 65 f. Vissa grupper av nganasaner gjorde
ingen skillnad mellan namtΩrüðΩ’’ och barus’i’’.
397
För ett litet barn fanns också möjligheten att födas igen.
398
Gratjeva 1976c: 51, 58 f.; Gratjeva 1983: 65.
399
Se Sundström 2007: 28 f.
395
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relation till omgivningen har sitt ursprung i den vardagliga praktiken.
Den baserar sig på rationell kunskap som ”mer eller mindre korrekt”
återger yttre objekt i medvetandet. Det finns, enligt Gratjeva, inget
”övernaturligt” i deras föreställningar om syðΩƾkΩ. Det är en helt naturlig process där yttre objekt återspeglas i människans medvetande.
Gestalterna i medvetandet är, med Lenins ord, ”kopior eller återspeglingar av dessa objekt”; ”föreställningar är kopior av det verkliga.”
Alla fysiska kroppar har en skugga (och en yttre skepnad) och kan inte
existera utan den. Den är en del av en individs liv. Samtidigt har den en
viss självständighet eftersom den kan befinna sig i en annan persons
medvetande (i drömmar eller tankar), och den kan röra sig fritt utanför
kroppen (i drömmar eller tankar). Om den helt lämnar kroppen innebär
det att personen är död.401
Med den marxistiska materialistiska världåskådningen som utgångspunkt bör man, menar Gratjeva, såsom Marx och Engels uttryckte det,
inte förklara praktiken med idéerna, utan bildandet av idéer utifrån den
materiella praktiken. Med denna metod, skriver hon, visar det sig att
människan, på tidiga utvecklingsnivåer, ”avsåg med termen ’själ’ blott
det ur vilket den [termen] faktiskt utvecklats, nämligen ’andningen’,
’anden’,402 ’doften’”. På samma vis har föreställningarna kring de olika
”naturmödrarna” uppstått och utvecklats.
RENMODERN OCH UTVECKLINGEN AV FÖRESTÄLLNINGARNA

Gratjeva menar att de nganasanska beteckningarna för ”naturmödrarna”
kan översättas något olika till ryska. Sony-n’emy,403 exempelvis, kan
översättas till antingen Tjajka-mat’, ’Mås-moder’, Mat’-tjaek’, ’Måsar400

Eller snarare nganasanernas av Gratjeva rekonstruerade, ”traditionella”, syn på
människan.
401
Gratjeva 1983: 71, 73 f.
402
”dychanie”, ”duch”, ”zapach”. Vad exakt Gratjeva lägger in i termen duch här
skriver hon inte explicit. Men av hennes resonemang att döma avser hon ordet i vid
bemärkelse och det skulle då eventuellt kunna översättas till svenska snarare med ’det
andliga’, i motsats till det materiella. Men det finns också en möjlighet att hon här använder ordet i en betydelse som ligger nära dychanie, ’andning, andedräkt’.
403
Det bör nämnas att Gratjeva i detta avsnitt alls inte återger de nganasanska beteckningarna, utan helt och hållet håller sig till de ryska översättningarna. Jag har därför
fått anta att det är den nganasanska beteckningen Sony-n’emy (jfr Gratjeva 1983: 28)
som hon här diskuterar.
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nas moder’ eller (med substantivet som ett possessivt attribut/adjektiv)
Tjajats’ja mat’, ’”Måsig” moder’. Huruvida det förstås som det ena eller
det andra (Mås-, Måsarnas- eller ”Måsig” moder) saknar betydelse för
nganasanerna, enligt Gratjeva. Deras språk fungerar så att man kan
använda ett substantiv med ett adjektivs funktion, det vill säga som en
bestämning till ett annat substantiv.404 Gratjeva anser dock att det är av
betydelse för forskaren om dessa beteckningar ska översättas som Måsmoder, Måsarnas moder eller som ”Måsig” moder. Med den första översättningen framstår varelsen ifråga som en fullt reell måshona som har
fått ungar. I den andra översättningen har redan en möjlighet till
”antropomorfisering” inkluderats i beteckningen,405 skriver hon; en
måsarnas moder (eller måsars moder) som inte nödvändigtvis har någon
fysisk likhet med faktiska måsar, men som likafullt representerar alla
måsar. På Dolgichs fråga rörande den bästa översättningen av termen
MΩu-n’emy menade nganasanerna att översättningen ’Jordmodern’ var
likvärdig översättningen ’Jordens moder’. Gratjeva menar att det är
betecknande för nganasanerna och deras språk att alla betydelser samsas
i ett och samma begrepp. Och i varje översättning av ett sådant begrepp
återfinns olika abraktionsnivåer i begreppet, från det konkreta till allt
högre grader av generalisering.
Gratjeva exemplifierar detta ytterligare med beteckningen Renmoder
(ry. Olen’-mat’).406 Hon listar fem olika former av, eller fem olika sätt
404

Detta är alls inget som är utmärkande bara för det nganasanska språket. Det finns
även i svenska – och inte minst i t.ex. engelska – varför Gratjevas exempel blir något
svåröversatt till och alls inte lika slående på svenska eller engelska. En mås-moder
skulle på svenska kunna betyda såväl en måshona som fått ungar, en mänsklig mor
som har något karaktärsdrag som påminner om en mås, som är ”måsig”. Vad jag vet
förekommer inget sådant adjektiv som måsig i svenskan, även om det vore fullt
möjligt. Istället kan man använda substantivet mås som bestämning av ett annat
substantiv.
405
Hon förklarar inte varför, och jag kan dessvärre inte heller förklara varför detta är
en uppenbar möjlighet.
406
Gratjeva skriver här om Olen’-mat’ och nämner inte den nganasanska beteckningen
(vilket är något märkligt med tanke på den argumentation hon för om de olika översättningsmöjligheterna). Hos de andra författarna förekommer såväl beteckningen
Bachi- som Babi’’-n’emy för Vildrensmodern. Bachi är nom. sing. av ordet för vildren, och babi’’ är antingen nom. eller gen. plur. Gratjeva talar heller inte om huruvida
det rör sig om alla renars moder, Tamrensmodern eller Vildrensmodern. Enligt hennes
uppgifter (Gratjeva 1983: 31) menade en informant att vildrenarna och tamrenarna har
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att föreställa sig, en renmoder: (1) En ”konkret, reell och materiell”
vaja, som fött konkreta kalvar. (2) En faktisk vaja, som födde den allra
första kalven och från vilken alla renar härstammar – en ”alla renars
anmoder” (ry. pervopredka vsech olenej). Hon fortsätter dock alltjämt
att föda fram renar, och i och med det är hon, skriver Gratjeva, odödlig.
Ibland uppenbarar hon sig som en vaja i renhjorden och utmärks av
något särskiljande yttre drag. (3) Den tredje formen är ”fortfarande” en
vaja, men nu en osynlig sådan. Det är, enligt Gratjeva, något oklart om
hon föreställs som en föderska av renar, men hon ”råder” (ry. rasporjazaetsja) i alla händelser över samtliga renar – de är hennes ”barn”,
”barnbarn” och ”barnbarnsbarn”. (4) En renarnas moder som, med nganasanernas ord, har ”en människas och en rens utseende” (eller framställs som en gammal gumma på fyra ben med en hunds ansikte). I
denna föreställning har en ”antromorfiseringsprocess” inletts. (5) En
(antropomorf) kvinna, renarnas ”rådarinna” (ry. chozjajka), som råder
över alla renfödslar och alla renars liv på jorden. Utöver dessa betydelser finns det även andra möjliga övergångsformer, hävdar Gratjeva.407
Gratjeva ser de olika betydelserna av Renmoder som representerande
olika utvecklingsnivåer i en process som alltså leder mot en allt högre
grad av generalisering och abstraktion – och antropomorfisering. Alla
dessa nivåer föreställs i allmänhet samtidigt av nganasanerna. Men den
sista varianten är möjligen något ovanligare medan den tredje – en
osynlig vaja som råder över alla konkreta renar – är den vanligaste.408
Jag återkommer till de poänger Gratjeva i övrigt gör av detta utvecklingsschema för Renmodern. Men först måste här återges vad hon
skriver om ƾuΩ.
GRATJEVA OM ƽUΨ
Den nganasanska kategorin ƾuΩ är, enligt Gratjeva, förknippad med en
av de mest komplicerade aspekterna av nganasanernas andliga kultur. I
sin analys av begreppet menar hon att man kan spåra vissa utvecklingsprocesser: utvecklingen av den ”andliga erövringen av verkligheten”
en och samma moder. Samtidigt fanns det de som menade att tamrenarna hade en
särskild moder, Taa-n’emy.
407
Gratjeva 1983: 49 f.
408
Gratjeva 1983: 50.
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(ry. duchovnoe osvoenie dejstvitel’nosti) – utvecklingen av människans
förmåga att uppfatta såväl som att uttrycka verkligheten.409 Hennes
utgångspunkt är att man kan förklara de mycket varierande och (åtminstone till synes) motsägelsefulla föreställningarna hos nganasanerna
genom att förstå dem som uttryck för det samhälle som var förhanden
och de praktiska erfarenheter som människor hade, när enskilda föreställningar och begrepp uppstod. I det samtida materialet finner hon
rester från olika utvecklingsstadier och olika praktiska erfarenheter. Det
är dessa rester, lagrade på varandra, som har bidragit till den motsägelsefulla bilden.410
Angående själva termen ƾuΩ noterar Gratjeva att den används i
betydelsen ’himmel’, ’himlavalv’, ’luft’, ’väder’ samt om det som är ute
i förhållande till det som är inne (i bostaden).411 Som morfem i ordbildningar har stammen två i sammanhanget intressanta betydelsefält, menar
hon. Dels kan det ange något yttre – yttre rum eller utseende – dels kan
det ange samling, förening (ry. sobiratel’nost’, ob’edinenie). Hon ger
exempel på nganasanska ord där stammen ger dessa olika betydelser:
ƾon’di’’, ’gå ut’; ƾo~ƾua~ƾoa, ’dörr’; ƾotume, ’skymta fram, bli
synlig’; ƾanuða’’i’’, ’synligt, märkbart’; ƾonarani, ’på tu man hand’;
ƾuoþeny, ’tillsammans’, ƾua niide, ’i riktning mot [kåta-]dörröppningen,
söder, sydost’, och ƾonΩ- som hon översätter med ’igen, pånytt’.412 Men
ƾuΩ brukas också om vissa väsen i den nganasanska världsåskådningen
och morfemet har, menar Gratjeva, såväl ett ”profant” som ett ”sakralt”
plan. Övergången mellan de olika betydelserna ’yttre’, ’utseende’,
’förening’ och ’”sakralitet”’ kan emellertid vara svår att avgöra. Med
hänvisning till lingvisten och samojedologen N. M. Teresjtjenko – som
hon också hämtat ovanstående exempel på besläktade termer från –
menar Gratjeva att språket skapas utifrån den världsåskådning som det
folk som talar språket har. Språket avspeglar världsbilden och den
”praktiska erfarenheten” (ry. poznavatel’naja praktika). Den ”sammanflätning” (ry. perepletenie) av olika betydelser i termen ƾuΩ som hon
409

Gratjeva 1976: 172.
Gratjeva 1983: 14 f.
411
Gratjeva 1983: 27; Gratjeva 1984: 66.
412
I Kosterkina et al. (2001: 135) anges betydelsen av ƾonΩ- som ’själv-, ensam’.
Ordet för ’igen, pånytt’ anges där som ƾonΩi’’.
410
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finner anser hon därför vara utmärkande för den nganasanska världsåskådningen.413
Det kan, menar Gratjeva, ibland vara svårt att avgöra vilket genus ett
väsen som ges epitetet ƾuΩ uppfattas ha. En konstruktion som MΩu-ƾuΩ,
’jord-ƾuΩ’ kan avse antingen Jord-modern (MΩu-n’emy) eller en
maskulin ”hypostas” av henne, en ”fader”. Detsamma gäller SyrΩðΩ-ƾuΩ
som kan avse såväl SyrΩðΩ-n’emy som SyrΩðΩ-d’esy. Oftast avses
emellertid, enligt Gratjeva, ett maskulint väsen om man använder epitet
ƾuΩ414 – åtminstone när det används i ”schamanismens” sammanhang,
tillägger hon i en annan artikel.415
I de fall då ordet ƾuΩ står för sig själv eller i kombination med ett
annat substantiv översätter nganasanerna själva ordet till ryska med
antingen bog (’gud’) boginja (’gudinna’) eller d’javol (’djävul’). När
Gratjeva själv använder sig av termer som bog vid översättningar av ƾuΩ
sätter hon dock dessa genomgående inom citationstecken och menar att
användningen av termer som gud, gudinna eller gudom för ƾuΩ måste
göras med förbehåll (ry. uslovno).416 Samma förbehåll har hon när hon
väljer att översätta ƾuΩ med ’himmel’ även när det gäller beteckningar
för mytologiska väsen, exempelvis Kad’ua-ƾuΩ till ’Åsk-himlen’ (ry.
Grom-nebo) eller SyrΩðΩ-ƾuΩ till ’SyrΩðΩ-himlen’.417 Avsikten med att
använda termen himmel är att hon vill ge en så bokstavlig översättning
som möjligt, men med hänsyn tagen till epitetets mångtydighet.418 I en
tidigare artikel (1981) skriver hon dessutom att applicerandet av termen
ƾuΩ till beteckningen på ett väsen förefaller ange var väsendet ifråga
befinner sig.419

413

Gratjeva 1983: 27. Den etymologiska metod med vilken Teresjtjenko tagit fram de
ord som anges bygga på samma ordstam känner jag inte till. Men det är värt att uppmärksamma att i Gratjevas lista över termer besläktade med ƾuΩ saknas ett ord som
kunde ha passat in i hennes resonemang, ƾonda. Kosterkina et al. (2001: 134) översätter ƾonda till ryskans 1. um (’förstånd, förnuft, intellekt’) och 2. mysl’ (’tanke’),
sovet (’råd’), mnenie (’åsikt’).
414
Gratjeva 1983: 27.
415
Gratjeva 1981a: 178.
416
Gratjeva 1976: 172; 1984: 65 not 1.
417
Gratjeva 1983: 23, 27.
418
Gratjeva 1983: 27.
419
Gratjeva 1981a: 178.

310

”VILDRENEN ÄR SJÄLV DETSAMMA SOM EN GUD”

Som framgått ovan menar Gratjeva att alla ”naturmödrarna” hör till
kategorin ƾuΩ’’. Hon antar dock att dessa mödrar, dessa ”synliga och
konkreta ting”, hamnat i kategorin i ett senare utvecklingsstadium ”då
betydelsen av ƾuΩ började närma sig det ryska ’duch’ [’ande’], ’bog’
[’gud’]”. I äldre tider refererade termen ƾuΩ, skriver hon, till allt som var
osynligt, men som ansågs vara materiellt och som på ett eller annat vis
uppfattades av andra sinnesorgan. Alla ”folkloristiska gestalter” som
varken kan vidröras eller är synliga i verkligheten för en person som
befinner sig i ett normalt medvetandetillstånd (ry. najavu), men som
finns i människors tanke, uppfattas av nganasanerna existera i den yttre
världen, i ”ƾuΩ-världen”:
Varje gestalt som är skapad av den mänskliga fantasin, existerar potentiellt
i ngo-världen, i annat fall vore det svårt för den att uppkomma: ”Om jag
föreställer mig den, innebär det att den har trängt in i mig” eller ”mina ögon
såg den”.420

Att tillhöra det som Gratjeva kallar ”ƾuΩ-världen” är dock inte detsamma som att tillhöra kategorin ƾuΩ’’. Somliga väsen som återfinns där
påminner om ƾuΩ’’, men de ”tycks inte” (ry. kak budto ne) själva vara
ƾuΩ’’. Sådana typer av väsen är barus’i’’, namtΩrüðΩ’’ (’spöken’),
syðΩƾkΩ’’, (’skuggor, gestalter’), s’igi’’Ω (sige) och chorngy421 (folkloristiska gestalter, människoätare), lenchory ngangu’’tuo (människor
utan huvud med ögonen och munnen på bröstet). KoþΩ’’ (sjukdomar)
däremot menar hon vara ƾuΩ’’.422
Det är värt att nämna att Gratjeva återger citatet från en av Dolgichs
informanter om att ”vildrenen själv är detsamma som en gud”, vilket
nämndes i avsnittet om Dolgichs forskning. Gratjeva omformulerar
dock citatet och skriver att vildrenen är ”detsamma som en ƾuΩ”.423
420

Gratjeva 1983: 30.
Motsvarande de av Dolgich omnämnda fornge.
422
Gratjeva 1976: 174; Gratjeva 1983: 30. Till synes inkonsekvent skriver Gratjeva i
samma stycke att barus’i’’ inte hör till kategorin ƾuΩ och att en viss barus’i – ”den i
vars namn schamanen schamanerar och under vars påverkan han har fått sin gåva” –
räknades som en ƾuΩ. Jag antar dock att det döljer sig en felskrivning här och att hon
menar att barus’i’’ inte tillhörde kategorin ƾuΩ.
423
Gratjeva 1983: 31.
421
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Någon explicit förklaring till varför hon anger ordet ƾuΩ, och inte som
Dolgich bog, ger hon inte.
För att återknyta till exemplet som gavs ovan med Renmodern och
utvecklingen av föreställningarna om naturens mödrar menar Gratjeva
att på den första utvecklingsnivån, där Renmodern uppfattas som en
vanlig, konkret renvaja som har fött kalvar, är föreställningen rent
”profan”. De följande nivåerna innebär en allt ökande grad av ”sakralitet”. Redan på den andra nivån kan man, menar hon, skönja en antydan
till ”gudomliggörande” (ry. obozjestvlenie) och på den tredje nivån
uppfattas Renmodern som en ”gudinna” (ry. boginja). Då kan man ”med
full rätt måhända” lägga till epitetet ƾuΩ – Renmoder-ƾuΩ – som en
anvisning av väsendets ”hemvist” (ry. mestoobitanie) eller ”gudomlighet”, ”sakralitet”. Det finns också en tendens att ”sänka ned” (ry.
spustit’) ƾuΩ även till den andra nivån och använda det som epitet på en
missbildad vaja i renhjorden. Gratjeva menar att det är uppenbart att
termen genomgår en betydelseförändring från anvisning av hemvist och
samling/förening (ry. sobiratel’nost’) till ett ord ”identiskt med orden
’gud’, ’ande’”.424
Typer av ƾuΩ’’
Det finns, skriver Gratjeva, enligt den nganasanska världsåskådningen
ett otal ƾuΩ – i betydelsen ’väsen’ – som befolkar hela världen. De är
osynliga för vanliga människor under normala omständigheter, men
man kan ibland ändå uppfatta dem. Svårförklarade hörselförnimmelser,
en oförklarlig oro, att man råkar tappa en matbit ur munnen eller
liknande, kan förklaras med närvaron av någon ƾuΩ. Gratjeva menar att
man kan tala om två grupper av ƾuΩ: små och stora. När det gäller små
ƾuΩ’’ gör man inga försök att bestämma kön eller typ – man försöker
bara avvärja dem, såvida detta i sig inte innebär någon fara. Stora ƾuΩ’’
däremot försöker man dela upp efter genus – vid sidan om exempelvis
Eld-moder-ƾuΩ finns en Eld-fader-ƾuΩ, och vid sidan om Is-moder-ƾuΩ
finns en Is-fader-ƾuΩ och så vidare. Hon hävdar dock att modern, den
feminina ƾuΩ, i regel har något större betydelse.425

424
425

Gratjeva 1983: 50.
Gratjeva 1976: 172; Gratjeva 1983: 27 f.
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Gratjeva anför också ett citat (upptecknat 1974) från en av sina
informanter, vilket hon menar ger prov på medelålders nganasaners försök att systematisera olika möjliga ƾuΩ:
Allt som rör sig har sin ƾuΩ [ngo]. Det som inte rör sig har också en ƾuΩ, till
exempel faly (en sten). Stenar hör till Jorden, och varje [sten] har också sin
ƾuΩ. Träd, tal’niker (videbuskar), gräs, vatten, allt som finns på jorden har
sin ƾuΩ, som man inte får förarga. Varje art (tansa) har sin ngo. Och även
människor, enskilda människor kan ha sin ƾuΩ, som öppnat ögonen på
henne och ställt henne på fötter: varje tansa har sin ƾuΩ – tansa-ƾuΩ.
Momde-ƾuΩ, till exempel, tar hand om alla människor av [släkten] Momde.
Det måste finnas en släkt-kojkΩ, till vilken de vänder sig, men endast kojkΩn
vänder sig till den ƾuΩ, som har skapat denna släkt, till Momde-ƾuΩ. Alla
människor [av släkten] Momde är Momde-ƾuΩ batturu ([personer] som blir
utfordrade av, myndlingar, som blir försörjda av). Troligen har inte varje
enskild människa sin ƾuΩ, endast tansan har en. TΩibΩΩ-ƾuΩ är alla fåglars
ƾuΩ. Men varje fågelart har också sin ƾuΩ, till exempel Sony-ƾuΩ, MåsƾuΩ.426

Gratjeva tolkar detta som att den första indelningsprincipen av ƾuΩ
gäller för ting som rör sig och dem som inte rör sig. Därefter klassificeras rörliga respektive orörliga ting med hjälp av ƾuΩ-begreppet efter
art och slag (ry. poroda).427
Det ligger nära till hands att tolka ƾuΩ som ett artbegrepp, anser hon.
En konkret varg som vandrar på jorden har kommit till genom en moder
och en fader, vilka i sin tur har en moder och en fader. Alla vargar
härstammar från en varg-urmoder och en varg-urfader. De har sin ƾuΩ,
samtidigt som de själva är ƾuΩ’’. Varg-ƾuΩ betyder då snarast ’varg’ till
skillnad från en eller flera konkreta vargar. Detta artbegrepp antas av
nganasanerna, menar Gratjeva, vara helt materiellt. ƽuΩ i denna betydelse är obestämt, i avsaknad av genus och som regel osynligt. Det finns
dock en tendens till att ge företräde för att uppfatta det som feminint
eftersom modern är den som föder fram varje konkret varg – en ƾuΩ är
på samma vis en som föder fram varje konkret individ av arten. Jordmodern, Solmodern och Månmodern utgör i detta fall delvis undantag,
426

Gratjeva 1983: 28. I något förkortad och omstrukturerad form finns citatet även i
Gratjeva 1976: 173. Hon ger också exempel på att en viss typ av människor kan ha sin
ƾuΩ. Bl. a. nämner hon (och återger ett fotografi av dess kojkΩ) en MΩgaƾkΩ-ƾuΩ
(Maganka-ngo), Puckelrygg/-iga ƾuΩ, alla puckelryggigas och krummas beskyddare.
427
Gratjeva 1981: 178; Gratjeva 1983: 28 f.
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eftersom dessa begrepp helt sammanfaller med de konkreta fenomenen
jorden, solen och månen. De är ”ƾuΩ’’ synliga för ögat” menar Gratjeva
med hänvisning till Simtjenko. Detta talar för att de tillhör ett äldre utvecklingsstadium då världen uppfattades helt konkret och materiellt.428
I den traditionella nganasanska världsåskådningen – på den utvecklingsnivå som Gratjeva haft möjlighet att studera, eller åtminstone med
”tillräckligt stor sannolikhet” rekonstruera den – uppfattas världen ”materiellt” (ry. vesjtjno), som ”vardaglig” (ry. obydennyj) och ”reell”.
Begreppsparet ”konkret”–”abstrakt” saknas, liksom en åtskillnad mellan
det materiella och det ideella.429 Gratjeva menar dock att en tendens till
en sådan uppdelning kan spåras – det konkreta och det abstrakta uttrycks då istället med begreppen det ”synliga” respektive det ”osynliga”.
Det ”osynliga” är det som inte uppenbarar sig i sin helhet, med alla sina
materiella egenskaper. Men ett väsen som under normala omständigheter är osynligt, och lever i det osynliga, visar sig ständigt på ett eller
annat sätt materiellt. Det abstrakta (det ”osynliga”) framstår därmed
som konkret och materiellt (”synligt”). I uppgifterna om ƾuΩ kan man,
menar Gratjeva, tydligt se en världsåskådning som är i ett stadium då
människan formar föreställningen om det ”generella” eller ”kollektiva”
(ry. obsjtjij) respektive det ”partikulära” eller ”individuella” (ry.
otdel’nyj), och samtidigt försöker förklara och härleda dem: man uppfattar varje enskild företeelse som att den härrör ur något generellt, ur
”arten” som är det ”osynliga” – abstrakt men ändå närvarande i det
materiella. Den omvända ”processen” är också möjligt, enligt Gratjeva:
om det enskilda existerar måste också det generella, ”arten”, finnas.430
Den nganasanska världsbilden står mitt inne i en process av ”abstraherande” i begreppsbildningen, menar Gratjeva. Den processen är dock
oavslutad, eftersom tingens generella egenskaper inte tänks som existerande utanför de omedelbara bindningarna till det materiella. Begreppstänkandet hos nganasanerna vittnar snarare om ”sinnlig konkretion”. I
denna världsåskådning finns fundamentet till den kommande utvecklingen – en utveckling som kan gå antingen mot ”ursprunglig spontan
428

Gratjeva 1976: 174; Gratjeva 1983: 29.
Ett begreppspar som är liktydigt med begreppsparet ”naturligt”–”övernaturligt”
som hon använder i andra uppsatser.
430
Gratjeva 1976: 175.
429
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materialism” (ry. pervonatjal’nyj stichinyj materializm) eller mot
”idealism”.431
HIERARKISERING AV VÄSEN – TRE TENDENSER
Gratjeva tar upp frågan om huruvida det i den nganasanska världsåskådningen finns en särskild N’ilu-ƾuΩ (’Liv-ƾuΩ’) – alternativt
benämnd N’ilytyΩ- (’Levande-’) eller N’ilulemy-ƾuΩ (’Livs-ƾuΩ’). Hon
noterar att Dolgichs påpekade att N’ilu-ƾuΩ (eller N’ilulemy-ƾuΩ)432 var
ett epitet som kunde ges till såväl D’ojba-ƾuΩ som S’üði-ƾuΩ (’Smittkopporna’) och Vildrenens moder. Även Gratjeva menar att epiteten kan
användas om vilken ƾuΩ som helst som hade med livet att göra eller som
skänkte något livsviktigt. N’ilulemy-ƾuΩ var därtill ”potentiellt”, som
hon skriver, ett självständigt väsen vid sidan av andra väsen som livet
var beroende av. Precis som hon tidigare exemplifierade med de
alternativa beteckningarna för Solmodern, menar hon att olika namn
möjligen kan avse olika aspekter av ett och samma väsen. Men detta
röjer också en slags hierarki i systemet av mödrar och ƾuΩ’’ – samtidigt
som ett väsen kan ha självständig identitet kan det alltså ingå som en
aspekt av ett vidare begrepp, en klass eller en art.433
Det går, enligt Gratjeva, även att återfinna tre huvudsakliga tendenser
till skapandet av en annan typ av hierarkier i vilka något eller några
väsen framhålls som de viktigaste. Hon skisserar tre olika tendenser som
hon menar finns ”synkront” – det vill säga samtidigt i den nganasanska
kulturen under den studerade perioden.434 Den första tendensen består i
att man sätter någon av de huvudsakliga mödrarna (Jord-, Sol- eller
Månmodern) som den högsta i en hierarki, och betraktar henne som en
enda urmoder (ry. mat’ praroditel’nitsa). De tre huvudmödrarna vördas
i olika hög grad i olika nganasanska familjer. I en familj vänder man sig

431

Gratjeva 1976: 175 f.
Dolgich (1968: 227) översatte N’ilu-ƾuΩ till ’Livets gud’ (ry. Zjizni bog) och
N’ilulemy-ƾuΩ till ’Lyckans gud’ (ry. Stjast’ja bog).
433
Gratjeva 1983: 31.
434
Den studerade perioden utgör slutet av 1800- och början av 1900-talet. Det är
denna period som Gratjeva ”rekonstruerar” utifrån sitt källmaterial – skiftliga källor
från 1800- och 1900-talet, alltifrån Tret’jakov till Popov, Dolgich och Simtjenko, samt
hennes egna intervjuer med företrädesvis den äldre generationen som växte upp under
1900-talets första hälft.
432
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oftare till Jordmodern – och detta i synnerhet i ”schaman-familjer”. I en
annan familj är Solmodern den som aktas högst och i åter en annan
Månmodern. I de fall Jorden anses vara den mest centrala, räknas de
andra två som underordnade henne. På samma sätt förhåller det sig om
Solen är den mest respekterade. Eftersom alla mödrar och ƾuΩ’’ är
underställda den regel som säger att allt har en moder, blir denna den
högsta urmodern till alla andra. Som sådan återfinns hon, inom ”schamanismen” menar Gratjeva, som ƽuΩ-n’emy. Hon uppfattas där dessutom som alla ”schamaners” moder och förknippas oftast med jorden.435
En annan tendens är att man ställer N’ilytyΩ-ƾuΩ i toppen av ett
”panteon” där alla ”födande principer” är underkastade denne. Efter
Dolgichs uppgifter likställer Gratjeva denne N’ilytyΩ-ƾuΩ, med D’ojbaƾuΩ, ”kulturheron”.436
Den tredje av de skisserade tendenserna till hierarkisering är mest
framhävd inom ”schamanismen” och består i försök till skapandet av ett
högsta väsen, en fader i det översta lagret av himlen. Detta väsen kallas
då endast ƽuΩ men kan också ha en rad andra epitet såsom BΩndubtΩΩƾuΩ, ’Den högsta ƾuΩ’, BΩntuo-ƾuΩ, ’Höjd-ƾuΩ’437 eller, beroende på
vilket antal himlalager438 man räknar med, SjajbΩ-ƾuΩ – översatt av
Gratjeva till Sed’moj bog (’Sjunde guden’), Semibog (’Sjuguden’),
Seminebesnyj (’Sjundehimmelsk’) eller Sed’moe nebo (’Sjunde
himlen’).439 Alla andra väsen, inklusive D’ojba-ƾuΩ, anses då vara
underordnade ƽuΩ/BΩndubtΩΩ-ƾuΩ. Denne övre eller högsta ƾuΩ före435

Gratjeva 1983: 48. Jfr även Gratjeva 1981a.
Gratjeva härleder denna myt till Djuchadie Kosterkin, intervjuad av Popov. Hon
gör dock denna slutledning även med hjälp av Dolgichs uppgifter att N’ilytyΩ-ƾuΩ är
densamme som D’ojba-ƾuΩ, samt att D’ojba-ƾuΩ befruktar naturmödrarna. Popov nämner ingenting om att detta skulle höra till någon specifik ”schamansk” berättartradition, inte heller att uppgiften skulle komma från Djuchadie. Det är något besynnerligt att han inte gör detta – om det nu förhåller sig som Gratjeva menar – eftersom Popov så noggrant understryker att man inte kan ta ”schamanska” föreställningar
och myter till intäkt för andra nganasaners föreställningar.
437
Gratjeva: Bondupta- resp. Bantu’o-ƾuΩ. BΩndubtΩΩ är ett adjektiv och bΩntuo ett
substantiv.
438
De antal lager av himlar – med motsvarande lager i underjorden – som Gratjeva har
kunnat konstatera att man räknar med varierar mellan 3, 7, 9, 10, 13 och 32.
439
Gratjeva nämner också namn som ƽamijþumΩ-ƾuΩ, ’Nio-ƾuΩ’ eller BiimtiΩ-ƾuΩ,
’Tionde ƾuΩ’ (Njamamtjuma- resp. Bimte-ngo). Dessa beteckningar menar Gratjeva
(1983: 28) utgör ”hypostaser” av ƽuΩ.
436
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faller vara maskulin (eller möjligen utan genus) och mycket avlägsen.
Som regel åkallar endast ”schamaner” honom. Endast i vissa fall kan
desperata människor vända sig mot himlen och skrika ut sin förtvivlan:
”BΩntuo-ƾuΩ, hör min bön! Jag har det illa ställt! BΩntuo-ƾuΩ, hör du!”
Man trodde dock egentligen inte att han lyssnade till sådana böner,
eftersom han var så fjärran. I viss folklore flyter den högste ƾuΩ samman
med Åsk-ƾuΩ. Då framställs han som en antropomorf gestalt, men utan
vare sig ögon, öron, näsa eller ansikte.440 Huruvida Gratjeva menar att
denne ƽuΩ/BΩndubtΩΩ-ƾuΩ är liktydig med – eller en ”hypostas” av –
den ƽuΩ-d’esy, ’ƽuΩ-fader’ som hon också nämner är något oklart. Men
det tycks vara så eftersom hon även om denne nämner att han kan kallas
Nionde-guden (ry. Devjatibog) eller Tionde-guden (ry. Desjatibog) –
det vill säga tillhörande den högsta himlen. Som folkloristisk gestalt
ligger ƽuΩ-d’esy mycket nära Åsk-ƾuΩ och han flyter dessutom samman
med Snöstorms-ƾuΩ. Han framställs då som en stor säck som ligger inne
i kåtan, på snöstormens sida (sydsidan). Nganasanserna översätter
själva, enligt Gratjeva, ƽuΩ-d’esy till ’Gud fader’ eller ’Gudarnas fader’.
De berättar också att hans boning finns någonstans på jorden och att
Jorden ”håller” honom. Det frambärs inga offer till ƽuΩ-d’esy.441
Gratjeva menar att om man projicerar denna världsåskådning på det
samhälle som skapat den, framträder ett samhälle som präglas av
”moderskapets prioritet” (ry. prioritet materinstva). Men moderns makt
i det modersrättsliga samhället består inte i att hon är innehavare av
egendom, utan i hennes vittgående släktskapsband, att hon har en
mängd ”barn”. Dessa barn är mer eller mindre beroende av henne, även
om de har sin självständighet. Överhuvudet i ett sådant samhälle är
urmodern/anmodern, en gammal kvinna kring vilken hennes barn, i
första hand döttrarna, samlas. Döttrarnas män kommer in i kretsen från
sidan och är därmed sekundära. ”Rekonstruktionen av ett sådant samhälle med hjälp av materialet om världsåskådningen vittnar om dess
utomordentligt höga ålder [ry. archaika]”, skriver Gratjeva. Mot slutet
av 1800-talet formerades dock det nganasanska samhället på grundval
av renskötsel av den samojediska typen, fortsätter hon. I denna samhällsordning var husfadern ägare av renhjorden. Även om husfaderns
440
441

Gratjeva 1976: 173; Gratjeva 1981a: 182; Gratjeva 1983: 28, 48.
Gratjeva 1983: 44 f.
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position som överhuvud i familjen och i samhället inte hunnit avspegla
sig fullt ut i världsåskådningen, kan processen spåras – vissa tendenser
finns till att maskulina väsen intar en överordnad position i ett hierarkiskt panteon. Deras roll i fortplantningen och alltings successiva framfödande betonas också tydligare.442 I en tidigare artikel443 kommenterar
hon också att den första av de tre skisserade tendenserna – den där
någon av huvudmödrarna intog platsen som överordnad de andra –
aldrig ”materialiserades”, förmodligen beroende på att det nganasanska
samhället övergick från ett moderscentrerat till ett faderscentrerat samhälle och att betydelsen av herren, ägaren, fadern, därmed ökade. I
själva verket hann ingen av de tre tendenserna få fullt genomslag. Hon
hänvisar i artikeln också till ”schamanernas” ständiga strävan att monopolisera kommunikationen med ƾuΩ-världen som en förklaring till tendenserna att urskilja en högsta, manlig, omnipotent himmelsgud.444
BAARBΨ OCH ”HUSFÄDERNAS RELIGION”

När det gäller termen baarbΩ skriver Gratjeva att den kan användas om
alla mer eller mindre betydande ”kultobjekt”, men att den i praktiken
används ytterst sällan i det sammanhanget. I samband med ”kultobjekt”
använder man istället andra epitet såsom ƾuΩ, n’emy, d’esy eller kojkΩ.
BaarbΩ används främst om mänskliga ledare som nomadgruppens ledare, husfadern eller ”hövdingar”. Att Popov, till skillnad från Dolgich
och Simtjenko, så flitigt använder sig av termerna duch (’ande’) och
chozjain (’herre, rå, rådare’), och dessutom kopplar dem samman med
det nganasanska baarbΩ menar hon vara ett utslag av Popovs beroende
av de dolganska respektive sachanska världsåskådningarna, vilka han
var bättre förtrogen med. Nganasanernas världsåskådning har emellertid
ännu inte hunnit utvecklas till en ”herrarnas/husfädernas religion” (ry.
religija chozjaev) och därför används heller inte baarbΩ i någon större
utsträckning om osynliga väsen, menar Gratjeva.445

442

Gratjeva 1983: 48 f.
Gratjeva 1981a: 183.
444
Gratjeva 1981a: 182 f.
445
Gratjeva 1983: 32 f. Se vidare Meletinskij 1979: 17, vilken Gratjeva hänvisar till
när det gäller religija chozjaev.
443
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MÅNGFUNKTIONALITET, FLEXIBILITET OCH DET GODA VERSUS DET ONDA

De ovan återgivna tendenserna till trots ger Gratjeva bilden av en nganasansk världsåskådning där inget väsen är det mest överordnade. Det
är, menar hon, ett synnerligen flexibelt system, något som framgår av
den ”mångfunktionalitet” och ”mångsidighet” som mödrarna, fäderna,
ƾuΩ’’ och kojkΩ’’ anses besitta. Ett visst väsen kan av nganasanerna
tillskrivas en rad olika, och med andra väsen överlappande, funktioner.
Ett visst väsen kan också aktualiseras i en specifik situation och blir då
den mest överordnade och viktiga. Gratjeva exemplifierar med Hungersnödens ƾuΩ, Chuani-ƾuΩ,446 som under vårens svältperiod var det viktigaste väsendet. Under perioder när smittkopporna grasserade bland
nganasanerna ansågs S’üdi-ƾuΩ vara den ”största guden”.447
Själva världsåskådningen är, enligt Gratjeva, mycket anpassningsbar
till nya förhållanden och situationer och har därför stor potential att
överleva förändringar. Nya kultobjekt som exempelvis Kristus, kristna
ikoner och helgon inlemmas lätt i systemet.448
Gratjeva menar också att det inte, genom strukturell analys, går att
indela väsendena i odelat goda eller odelat onda. Det finns ingen sådan
dualism i den nganasanska världsåskådningen. Nganasanerna betraktar
alla väsen som lika människor i många avseenden. På samma sätt som
människor är de i behov av mat, bostad och ett gott bemötande. De uppträder också, på samma sätt som människor – de kan vara ”goda” eller
”onda” i olika situationer. Gratjeva tar, precis som Simtjenko,449 SyrΩðΩn’emy som exempel. Detta väsen kan tyckas vara av det onda slaget,
men även hon ger upphov till livsnödvändiga saker: vattnet som
kommer av den tinade isen ger livsrum åt fiskarna och skänker svalka
under den heta sommaren.450 Inte heller i den övriga nganasanska ord446

ChonΩ-ƾuΩ? Jfr chonΩ, ’hunger’. Gratjeva (1977: 224) nämner även beteckningen
Chonkuadaƾo för detta väsen.
447
Gratjeva 1983: 46. Till S’üdi-ƾuΩ offrades då sju tamrenar och sju hundar, vilka
efter strypning lades med nosarna mot söder. Offerdjuren lämnades, enligt nganasanernas uppgifter, i utbyte mot människoliv, som man ville skulle sparas.
448
Gratjeva 1983: 47.
449
Hon exemplifierar dock inte med samma ”funktion” hos SyrΩðΩ-n’emy som
Simtjenko gör.
450
Det bör nämnas att Gratjeva, för att bekräfta dessa uppgifter om nganasanernas syn
på väsendena, hänvisar till Ugrinovitjs artikel (Ugrinovitj 1980) i Sovetskaja etnografija, där han hävdar att den ursprungliga människan, i förklassamhället inte gjorde
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skatten återfinns ord som noga taget motsvarar ’gott’ och ’ont’, menar
Gratjeva. Där finns istället ord som njagΩΩ, ’bra, smaklig, vacker
(bekväm, lämplig)’,451 och nΩƾchuo eller bachia, ’dålig, osmaklig,
opassande, ful (obekväm, olämplig),452 eller nersΩgΩΩ, ’skadlig’,
’skada’.453 Dessa översättningar hämtar hon bland annat från Teresjtjenko. Det sistnämnda ordet (nersΩgΩΩ) kan enligt nganasanerna,
skriver Gratjeva, dessutom användas om en person som är ”hetlevrad”
(ry. bystro zagorajusjtjij; vspyl’tjivyj). Det faktum att nganasanerna
översätter termen ƾuΩ till ryska med såväl ’gud’ som ’djävul’ vittnar,
menar hon, om att de inte skiljer mellan det ”goda” och det ”onda” hos
väsendena.454
GRATJEVA OM KOJKΨ

”Nganasanerna hade inga gudar. Dem gjorde de själva av trä. Dessa
figurer bad de om allt.” Gratjeva tar detta citat från en äldre nganasan
som exempel på att nganasanerna traditionellt inte lade in samma sak i
begreppet ”gud” (eller för den delen ”djävul”) som ryssarna.455 Det
informanten avsåg med dessa ”gudar”, som inte var några ”gudar”, var
kojkΩ’’. Enligt Gratjeva betecknar ordet kojkΩ ”varje, för människan
synligt och påtagligt, föremål som tillskrivs förmåga till självständigt
handlande”.456 Ngansanerna riktar aldrig någon kult mot ƾuΩ’’ generellt,
utan alltid till någon konkret ƾuΩ. Oftast riktas dessutom kulten till en
kojkΩ, som utgör liksom en ”företrädare” (ry. predstavitel’) eller ”ersättnågon skarp åtskillnad mellan ont och gott. Den poäng som Ugrinovitj gör är att det
därför inte, som Tokarev hävdar i sin artikel från 1979 (se kapitel 3), kan utgöra
kärnan i religionen, att man skiljer ut det onda från det goda. Gratjevas poäng är
snarast att detta talar för att nganasanernas världsåskådning inte är en religion – eller
snarare inte ännu är en religion till alla delar. Märk väl att Ugrinovitj inte skriver om
nganasanerna, utan om människan i förklassamhället generellt.
451
NjagΩj, ’chorosjo’, ’chorosjij’, ’vkusnyj’, ’krasivyj’ (komfortnyj, podchodjasjtjij).
452
NΩƾcho/baȖja, ’plochoj’, ’nevkusnyj’, ’nesootvetsvujusjtjij’, ’nekrasivyj’ (nekomfortnyj, nepodchodjasjtjij).
453
NersΩgΩ, ’vrednyj’, ’vred’.
454
Gratjeva 1983: 47 f.
455
Gratjeva 1983: 45.
456
Gratjeva 1977: 218. Gratjeva (1977: 225) har dock även uppgifter från en nganasansk familj att inte alla dylika föremål kallades just kojkΩ. I den intervjuade familjens
släde fanns, enligt dem, endast två figurer som var kojkΩ’’, en uppstoppad hermelin
och en gädda. De övriga var ”träbarn som beskyddade kåtan”.
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are” (ry. zamenitel’) för en ƾuΩ (eller ”moder” som klassificeras som en
ƾuΩ). KojkΩ betraktas som en del av det väsen den representerar – ett
stycke jord eller trä är delar av Jordmodern respektive Trädmodern,
metall anses vara en del av solen/Solmodern, och kol från eldstaden en
del av Eldmodern. En kojkΩ kan också utgöras av en del av ett djur (ren,
varg, fjällräv, hermelin, björn). Till Jord-, Sol-, Mån- och Vattenmodern
kunde traditionellt viss kult – i form av exempelvis strypta renar eller
hundar457 – ske direkt. Men dessa är också synliga och konkreta väsen.
Att kulthandlingar riktas till synliga och påtagliga väsen, snarare än till
osynliga och abstrakta, menar Gratjeva vara ett utslag av att nganasanerna ännu inte utvecklat någon distinktion mellan det ”naturliga” och
det ”övernaturliga”.458
Etymologin till ordet kojkΩ finner Gratjeva bland annat i det
dolganska kujka (”den del av huvudet som är täckt av hår”), ketiska
k’ojgga, kojga, kojȖa (’huvud’, ’hår’). Med hänvisning till andra
forskare459 menar hon att ordstammen går att leda tillbaka till ett begrepp för ”ihålig”, ”behållare” (ry. pustoj, vmestilisjtje) eller ”ett hölje
utan innehåll”. I äldre tider refererade ordet kojkΩ till en djurhud eller en
figur (ry. izobrazjenie) som innehöll en del av ett djur.460
Vid enstaka tillfällen översätter Gratjeva kojkΩ med ’idol’,461 men i
övrigt undviker hon konsekvent att använda andra epitet om föremålen
än ”kultföremål”, ”företrädare” (för något väsen) eller i de flesta fall
kojkΩ’’.
I sina resonemang om kojkΩ’’ exemplifierar Gratjeva alla sina
huvudsakliga poänger om den traditionella nganasanska världsåskådningen – den successiva födelsen av företeelser och hypostasering; den
genomgripande sammanflätningen av allt och alla i världen; väsendenas
överlappande ansvarsområden och mångfunktionalitet. KojkΩ’’ kan
också vara såväl personliga som kollektivt462 ägda eller omhuldade,
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Att det helt saknas uppgifter om att man skulle offra hundar till Månen talar, enligt
Gratjeva (1977: 224), för att seden att offra djur till Månen är en relativt sen företeelse.
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Gratjeva 1976a: 175.
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Z. P. Dem’janenko, T. I. Porotovaja.
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Gratjeva 1983: 45.
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Se t.ex. Gratjeva 1983: 26, 32 f., 34, 40.
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Av en familj, en släkt, en jaktlagssammanslutning, alla nganasaner eller i vissa fall
flera olika etniska grupper i området.
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somliga kan kastas bort om de visar sig vara odugliga för sitt tilltänkta
ändamål, och de kan vara såväl behjälpliga som något hotfulla.
En mängd olika föremål kunde i den traditionella världsåskådningen
fungera som ”företrädare” för Jordmodern. Om våren hände det exempelvis att man plockade blommor och gräs, som man sedan gjorde ett
litet knyte av och ibland sydde upp kvinnokläder av tyg eller renskinn
åt. På knytet fäste man en rad hängen. Detta knyte utgjorde då en mΩukojkΩ, en ”jord-kojkΩ”. Där man hämtat gräset och blommorna avlivade
man en hund vars kropp man lämnade på platsen. Jord-kojkΩn förvarades i en särskild släde för kojkΩ’’ och ägaren (som regel en kvinna)
var tvungen att mata den minst tre gånger per år, förutom vid de tillfällen då man vände sig till den med böner om hjälp. Alla kojkΩ’’ ansågs
vara levande. Man talade till dem som till människor, och de var
tvungna att väckas genom att man slog på dem med en liten pinne där
de låg och sov i släden. Anledningen till att man gjorde sig en sådan
kojkΩ och till att man bad den om bistånd, kunde vara en förestående
barnsbörd. MΩu-kojkΩ var en del av Jordmodern, utgjorde en länk till
henne, och hon gladdes åt ett nytt barns födelse. Fem år efter att man
tillverkat en jord-kojkΩ skulle man byta ut gräset och blommorna som
fyllde den. Då avlivade man också en renkviga, vars hud med vidhängande skalle och klövar samt inälvor man vände åt väster – det håll
åt vilket man ansåg att Jordmoderns huvud befann sig. Man bad samtidigt Jordmodern om hälsa och att många barn och renkalvar skulle
födas.463
På samma sätt som blommorna och gräset utgjorde delar av Jordmodern, hennes ”barn”, var stenar (stora som små)464 delar av henne och
kunde fungera som kojkΩ’’ i olika sammanhang. Om man tog väl hand
om hennes ”barn” skulle det gå en väl – om inte kunde hon hämnas den
som försummat sina förpliktelser mot henne och hennes avkomma.
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Gratjeva 1977: 218; Gratjeva 1983: 32.
Gratjeva (1977: 219) har fått uppgifter om att varje (vadeevnganasansk) släkt hade
sin sten eller klippa, en kojkΩ, uppe i Byrranga-bergen på Tajmyrhalvön. Till denna
sten, vilken som regel inte var känd av andra släkter, offrade man för släktens välgång.
Om någon från en annan släkt skulle råka på stenen, var den personen tvungen att bära
fram offer och böner. I annat fall skulle kojkΩ hämnas denna försummelse. Sådana
stenar kallades också nydy, ett ord som motsvarar ƾΩðΩ, ”schamaner”, menar Gratjeva.

464
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KojkΩ’’ tillverkade av trä var också på ett eller annat vis kopplade till
Trädmodern, och genom henne till Jordmodern, skriver Gratjeva.465
För att skydda sin tamrenshjord från angrepp av vargar, kunde man
tillverka en varg-kojkΩ av trä. Då bad man först trädet, som man tog
materialet ur, om överseende med att man använde det, och man förklarade att det var för ett gott ändamål. Därefter täljde man ut en
vargfigur ur träet, varpå man valde ut en tamren som skulle dra släden
med kojkΩ. Denna ren försågs med en kirbir i form av en varg. Renen
blev då en ”varg-tamren”, en kojkΩ-ren. Redan vid sin tillblivelse var
varg-kojkΩ, trävargen, nära knuten till trädet, förklarar Gratjeva. Via
trädet fanns det också kopplingar mellan kojkΩ och jorden. Det fanns
därtill en nära relation mellan trävargen och vargarnas ”urmoder” (eftersom varg-kojkΩ utgjorde en avbild av henne), liksom det fanns en nära
relation mellan föremålet och den som tillverkat det. Snidaren hade lagt
ned en del av sitt liv – en ”hypostas” av sig själv – i trävargen. En
kojkΩs liv var på så sätt sammanflätat med sin ägares liv, och i den
muntliga traditionen förekommer berättelser som säger att om en
särskilt ”stark” kojkΩ dog, dog också dess ägare. Att ägarens eget liv
(tillsammans med någon eller några naturmödrars) var invävt i kojkΩ
medförde också att det var ytterst känsligt att göra sig av med en kojkΩ
som inte uppfyllde ens förväntningar. I somliga fall kunde man försöka
begrava den tillsammans med en avliden, men det bästa var om man
kunde överlåta en illa fungerande kojkΩ till någon annan levande person.
Exempelvis en varg-kojkΩ var heller inte ett entydigt ting, med en
självklar funktion. Det var ändamålet den tillverkats för som styrde dess
funktion. Man kunde även förfärdiga en varg-kojkΩ, i syfte att förmå
vargar att attackera sin fiendes renhjord.466
En enskild kojkΩ kunde också fylla många olika funktioner –
funktioner som den delade med andra typer av kojkΩ’’. Det var vanligt i
nganasanska hem med en särskild eld-kojkΩ, kallad satüΩ (’[brinnande]
vedträ’). Den kunde utgöras antingen av en träfigur,467 av kol eller aska
ur härden, eller av en metallplatta. I vissa fall kunde en sådan satüΩ
utgöra en ”moder-kojkΩ” och åtföljas av en hel familj av figurer (döttrar,
465

Gratjeva 1977: 219 ff.
Gratjeva 1977: 220, 225; Gratjeva 1983: 45, 54.
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En bild av en sådan finns återgiven i Gratjeva 1983: 39.
466
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make, svärsöner). Denna ”moder-kojkΩ” ansågs då vara en ”schamanka”
(ngan. ny ƾΩ’’), och hon hade en liten trumma. SatüΩ ansågs vara eldhärdens liksom hela kåtans och familjens beskyddarinna. Precis som
elden själv, eller Eldmodern, var hon också nära knuten till Jordmodern,
och kunde därför vara behjälplig även vid förlossningar. Men man
kunde likaledes be henne om bistånd vid jakten och om bot vid någons
sjukdom.468
Gratjeva får själv sammanfatta sin syn på nganasanernas uppfattning om
väsen i ”ƾuΩ-världen” och människans relation till dessa:
Det äldre skiktet av nganasanernas föreställningar om människan och
hennes materiella bindningar klarar sig helt utan upphöjda begrepp som
”själ”, ”ande” och ”gud”. Människans band till de naturprinciper som
hennes liv är beroende av – Jorden, Solen, Månen – kan stärkas eller försvagas genom förstärkning eller försvagning av vilken del som helst av
detta band. Allt det som enligt vår uppfattning hör till människans andliga
verksamhet, till det ideella, framstår för nganasanerna som materiella
kvaliteter, föremål, avbildningar, vilka man tillskriver varjehanda materiell
verkan.469
DISKUSSION

Det är påfallande att Gratjeva försöker sammansmälta alla de tre föregående sovjetiska nganasanforskarnas produktion. Hon är, kan man
säga, den som syntetiserar hela den sovjetiska etnografin kring nganasanernas världsåskådning. Eftersom hon återupprepar många av de
tidigare diskuterade forskarnas beskrivningar kan flera av de kommentarer jag har gett ovan angående deras texter även gälla Gratjevas.
I sin hantering av termer och begrepp är hon, tillsammans med Simtjenko, den av de här behandlade forskarna som strävar efter att så troget
som möjligt presentera den inhemska terminologin och klassifikationssystemet. Hon föredrar att i sina beskrivningar använda de inhemska termerna eller att ange dem i en så ordagrann översättning som
möjligt. Man bör dock alltid komma ihåg att även en ordagrann översättning, åtminstone av ett så komplext begrepp som ”ƾuԥ”, innebär att
468
469

Gratjeva 1977: 222, 227; Gratjeva 1983: 39.
Gratjeva 1983: 74.
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man gör ett val, en tolkning. Det kommer Gratjeva ihåg – och hon påminner sina läsare om det. När hon väljer översättningen ’himmel’ för
ƾuΩ, gör hon det bland många andra möjliga översättningar – och hon
tillstår att den är gjord ”med förbehåll”.
Det är intressant att notera att Gratjeva i många fall undviker termen
”rådare”. Den hade varit uppenbart tillämplig vid hennes analys av ƾuΩbegreppet som ett artbegrepp. Men om än den kunde vara tillämplig
finner hon den inte lämplig eftersom hon menar att den nganasanska
världsåskådningen ännu inte utvecklats till en ”herrarnas/husfädernas
religion”, såsom Popov skisserade den.
Samtidigt som hon har en ambition att återge nganasanska termer,
begrepp och föreställningar så troget som möjligt, söker hon bygga
större förklaringsmodeller av utvecklingen av mänsklighetens idévärld.
Dessa förklaringar är måhända mer trogna den marxist-leninistiska
världsbilden än den nganasanska. Det är, tror jag, mer än ett sammanträffande att hennes utläggning av de nganasanska föreställningarna
kring människans n’ilu och dess ”hypostasering” i föremål, platser och
medmänniskor som hon kommer i kontakt med och bearbetar, har stora
likheter med Marx alienationsteori.470 Om det betyder att nganasanernas
föreställningar bekräftar Marx teori eller att Gratjeva har tolkat sitt
material så att det passar in i teorin kan jag inte med säkerhet avgöra.
Med säkerhet kan man dock säga att hennes beskrivning och resonemang passar in i hennes världsåskådning, och att denna hennes världsåskådning föregår hennes möte med nganasanernas.
Gratjevas resonemang kring ursprunget och utvecklingen av föreställningarna om ”mödrarna”, ƾuΩ’’, n’ilu, ”gudar” och ”själar” är
synnerligen intressanta och alls inte orimliga. Men det finns å andra
sidan inget som talar för hennes teori, annat än dess inneboende logik.
Framför allt är det tveksamt om hennes eget empiriska material kan bekräfta den. I analysen av det empiriska materialet finns nämligen en del
oklarheter. Det som i förstone framstår som ingående redogörelser av
nganasanska begrepp och föreställningar blir vid närmare eftertanke
något tvetydigt.
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För en redogörelse (med hänvisningar) av Marx alienationsteori, se Sundström
2007: 45 ff.
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När Gratjeva lägger fram de olika abstraktionsnivåerna – representerande olika utvecklingsstadier för människan – som ryms inom
beteckningen Renmoder framgår det för det första inte hur hon har
kommit fram till dessa uppgifter. De olika förståelserna av Renmoder
återfinns alla samtidigt, menar hon. Men finns de samtidigt hos en och
samma individ/informant eller är det olika uppfattningar som finns hos
olika personer? Återger de fem skisserade förståelserna av Renmoder
överhuvudtaget enskilda förklaringar som hennes (eller andra forskares)
informanter har gett? I Gratjevas beskrivningar är ”rekonstruktionerna”
av äldre tiders (eller ursprungliga) föreställningar så sammanblandade
med de samtida föreställningar, som de nganasanska informanterna gett
uttryck för, att det inte går att avgöra vilket som är vilket. Vad som är
visst är i alla fall att Gratjeva själv (uppenbart inspirerad av Dolgichs
resonemang kring utvecklingen av Vildrenarnas moder/Vildrenarnas
gud) står för rekonstruktionerna och att de är gjorda utifrån den marxistleninistiska världsåskådningen. För det andra – när det gäller hennes
analys av Renmoder – är det för mig ovisst om det är olika betydelser av
termen Renmoder (Bachi-n’emy/Babi’’-n’emy?) som diskuteras, eller
om det är olika nganasanska föreställningar som skulle kunna ges epitetet Renmoder. Gratjeva rekonstruerar i andra fall möjliga, men inte
nödvändigtvis dokumenterade, beteckningar på föreställda väsen (t.ex.
Det smältande vårvattnets moder eller Värmens moder för Solmodern).
Det utvecklingsschema i fem olika abstraktionsnivåer, som Gratjeva ser
i Renmoder utgör alltså ett konstaterande som förefaller vara tämligen
frikopplat från hennes empiri.
Gratjevas kommentar om att den (i hennes uppräkning) tredje föreställningen om Renmoder – en osynlig vaja som råder över renarna – är
den vanligaste föreställningen, blir en anvisning om vilken utvecklingsnivå hon anser att nganasanerna befinner sig på. De har uppenbarligen,
enligt henne, även utvecklat föreställningar om Renmoder som en ”gudinna”. Men eftersom hon uppger att denna föreställning är ovanlig hos
dem förstår man att hon anser att de ännu inte har kommit så långt i
utvecklandet av ”religiösa” föreställningar. Att renjägare och renskötare
har en föreställning om att det finns vajor som föder renkalvar (den
första utvecklingsnivån i hennes uppräkning) kommer inte som någon
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överraskning.471 Förmodligen tänker sig Gratjeva att eftersom den föreställningen är självklar, eller så att säga naturlig, så bör den också vara
”ursprunglig”. Men som hon själv visar finns den även i samtiden och
man kan fråga sig om en sådan föreställning är mer typisk för det
ursprungliga samhället än för något annat. Den skulle kunna ha varit
den dominerande föreställningen i arkaisk tid. Men det vet vi inte –
åtminstone inte utifrån det material Gratjeva presenterar.
Det är anmärkningsvärt att Gratjeva, som gör en stor poäng av att det
i nganasanernas världsåskådning saknas en uppdelning mellan det
”naturliga” och det ”övernaturliga”, söker spåra just föreställningar om
eller frön till föreställningar om det naturliga respektive det övernaturliga i denna världsåskådning. Det blir därmed tydligt att hon ständigt betraktar deras världsåskådning utifrån sin egen (något hon förvisso
medger), där en sådan uppdelning finns. Att hon överhuvudtaget tycker
sig kunna tolka in denna dikotomi i deras världsåskådning beror på att
hon betraktar hela deras andliga kultur (liksom den materiella) som ett
förstadium till bland annat sin egen världsåskådning. Hon vill alltså i
den se ”fundamenten” till vad som finns i andra (utvecklingsmässigt
senare) världsåskådningar. Därmed läser hon in det som förment inte
finns i de nganasanska föreställningarna.
Eller är det så att det finns en uppdelning mellan ”naturligt” och
”övernaturligt” i den nganasanska världsåskådningen? Det är inte så lätt
att veta när man läser Gratjeva, eftersom hon (liksom Dolgich, Simtjenko och i någon mån även Popov) ständigt gör rekonstruktioner. De
presenterade föreställningarna kan antingen vara sådana som existerar
just i den tid då uppteckningarna gjordes, eller återskapade gamla eller
arkaiska föreställningar (som man inte med säkerhet kan säga om någon
informant själv har eller har haft). I vissa fall redogör hon dessutom för
något som skulle kunna kallas prognosticerade föreställningar. När hon
exempelvis skisserar de tre tendenserna till utveckling av ett ”högsta
väsen” är det, menar hon, tre processer som ännu inte hunnit avslutas.
Betyder det då att föreställningarna inte finns eller har funnits i den
form hon beskriver?
471

Men om en sådan renmoder kallades eller kallas Bachi-n’emy/Babi’’-n’emy, ’Ren/Renars moder’ eller enbart för t.ex. n’emiaƾku alt. n’emi’’Ω, ’vaja’ (Kosterkina et al.
2001: 110, 235), framgår alltså inte av Gratjevas redogörelse.
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Det något inkonsekventa påstående som Gratjeva återger från en av
sina informanter – ”Nganasanerna hade inga gudar. Dem gjorde de
själva av trä.” – skulle i ljuset av det ovan sagda kunna användas för att
karaktärisera hennes egna beskrivningar. Nganasanerna hade inga föreställningar om det ”övernaturliga”, eftersom det övernaturliga tog sig
helt materiella former; de hade inga föreställningar om ”själar”, eftersom de själar de trodde på var helt naturliga och materiella (andningen,
doften, ögonen, blodet osv.). Deras ”gudar” var heller inga gudar, men
de blev det efterhand – eller skulle de bli gudar?
En annan sak som kan noteras med anledning av citatet om att nganasanerna inte hade några ”gudar”, är att hennes intervjuer i många fall
tycks ha genomförts på ryska – Gratjevas till synes goda kunskaper i
nganasanska språket till trots.472 Att i formuleringar på (”pidgin”-) ryska
analysera detaljer och egenheter i det nganasanska språket framstår inte
som någon särskilt lätt uppgift. Å andra sidan handlar det i Gratjevas
fall om att översätta nganasanska föreställningar och begrepp till ryska.
De svårigheter som finns med att uttrycka det nganasanska tänkandet på
det ryska språket framkommer därmed redan i citaten från
informanterna.
Det är något förbryllande att Gratjeva anger termen ƾuΩ istället för
bog när hon återger Dolgichs citat om att vildrenen är ”detsamma som
en gud”. Hon skriver inte varför hon gör det, men som jag ser det finns
det tre möjliga förklaringar till hennes omformulering: (1) hon har haft
tillgång till Dolgichs fältanteckningar där citatet möjligen skulle kunna
innehålla termen ƾuΩ; (2) hon har antagit att informanten talade nganasanska och utgått ifrån att den term som då användes var ƾuΩ; (3) hon
har antagit att informanten med termen bog avsåg ƾuΩ och skulle ha
använt den i det fall han eller hon hade talat nganasanska. Eftersom
Gratjeva inte hänvisar till Dolgichs fältanteckningar, och eftersom
Dolgich genomgående översätter ƾuΩ till ’bog’, finner jag de två sista
alternativen mest sannolika. Skulle det vara så att hon endast har antagit
att det var ordet ƾuΩ som användes eller avsågs är detta alls inget orimligt antagande från hennes sida, även om det skulle kunna ha rört sig om
någon annan nganasansk term (t.ex. kojkΩ).
472

Samma sak gäller f.ö. även de tidigare refererade forskarna, möjligen med undantag
av Popov.
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Det är något oklart hur Gratjeva har kommit fram till att nganasanerna i sin traditionella världsåskådning inte gör någon entydig
distinktion mellan det ”onda” och det ”goda”. Något vidare belägg för
detta, annat än andra sovjetiska religionsvetares (Ugrinovitjs) teorier ger
hon inte. De nganasanska termer hon anför skulle, vad jag förstår, även
kunna översättas med ’gott’ och ’ont’. De ligger i betydelse så pass nära
att det mest är en fråga för översättaren (beroende på i vilket sammanhang de står, naturligtvis). Om man söker upp orden i den senaste
nganasansk-ryska ordboken (Kosterkina et al. 2001) finner man också
att betydelseangivelserna innehåller dessa översättningar. NjagΩΩ översätts där: 1. a) ’god, bra, angenäm’; b) ’vacker’; c) ’frisk’; 2. ’det
goda/gott’; 3 a) ’man måste, det är nödvändigt’; b) ’det är möjligt’.473
NΩƾchuo översätts: 1. ’dålig, ond’; 2. a) ’det onda/ont, skada’; b) ’orättvisa’.474 Betydelsen av bachia anges till a) ’ful’; b) ’dålig’ (om person
med dålig karaktär),475 och nersΩgΩΩ översätts till ’fientlig’. En fiende
kallas, enligt ordboken, nersΩgΩΩ ƾana’’sa eller nersΩði’’, och ordet
nersΩðir översätts till ’hat, illvilja’.476 Möjligen är Gratjevas poäng att
nganasanerna med dessa termer inte avser något som är intrinsikalt eller
absolut gott respektive ont. Hon preciserar inte vad hon lägger in i
begreppen ”gott” och ”ont”, men av sammanhanget att döma menar hon
att de inte motsvarar de ryska, kristna begreppen. Möjligen har också
betydelserna ’gott’ respektive ’ont’ blivit tydligare under de år som gått
sedan hon gjorde sina fältstudier.477 Men slutsatsen ligger nära till hands
att Gratjeva med Teresjtjenko – liksom förvisso Kosterkina et al. – har
använt sig av den översättarens frihet som innebär att man väljer den
term, med den innebörd, som bäst passar ens egna teoretiska utgångspunkter och syften.
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Kosterkina et al. 2001: 125. Ry. ’dobryj, chorosjij, prijatnyj’; ’krasivyj’;
’zdorovyj’; ’dobro’; ’nuzjno, nado’; ’mozjno’.
474
Kosterkina et al. 2001: 123. Ry. ’plochoj, zloj’; ’zlo, vred’; ’nespravedlivost’.
475
Kosterkina et al. 2001: 21. Ry. ’nekrasivyj’; ’plochoj’ (o tjeloveke s plochim
charakterom).
476
Kosterkina et al. 2001: 111. Ry. ’vrazjdebnyj’; ’vrag’; ’nenavist’’; ’zlost’’.
477
I alla händelser är de tydligare för författarna av ordboken, av vilka två (N. T.
Kosterkina och A. Tj. Momde) själva är nganasaner och fungerade som informanter
till Gratjeva.
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Lambert är mycket uppskattande när det gäller Gratjevas forskning.
Hon var, menar han, en ”begåvad etnograf” och han ställer henne i bjärt
kontrast till Simtjenko. Samtidigt skriver han att hennes slutsatser i
Traditsionnoe mirovozzrenie ochotnikov Tajmyra ”inte alltid är övertygande”.478
Jag vet dock inte om jag kan hålla med Lambert om att Gratjeva –
om jag bedömer henne utifrån hennes publicerade alster – skulle vara
mindre en ”produkt av sovjetsystemet” än Simtjenko. Möjligen är skillnaden mellan dem i detta avseende att Gratjeva framstår som en mer
kompetent etnograf, lingvist och marxist-leninistisk filosof. Det sistnämnda är måhända ett utslag av att hon började sin akademiska karriär
inte som etnograf, utan genom studier av kommunistpartiets historia och
flera års arbete vid det partihistoriska arkivet i Leningrad. Genomgående tillämpar hon ett marxist-leninistiskt perspektiv i sina analyser.
Men det är inte schablonmässigt tillämpat. Hon är trogen Marx, Engels
och Lenin, samtidigt som hon är befriad från den aggressiva antireligiösa jargong som präglade dessas, liksom många sovjetiska etnografers, texter. Man skulle kunna säga att hon i sina rekonstruktioner
och utvecklingsscheman agerar marxist-leninistisk teolog i den
meningen att hon argumenterar för vad gud egentligen är. Som
utläggning av den marxist-leninistiska teologin är den både sympatisk
(gentemot de ”troende”), intressant och klargörande. Hennes förklaringar av nganasanernas världsbild är därför en alldeles utmärkt källa till
kunskap om den marxist-leninistiska världsåskådningen. I vilken
utsträckning hennes produktion också är en utmärkt källa till kunskap
om nganasansk världsåskådning är svårare för mig att avgöra.
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KAPITEL 6

Avslutande diskussion

Eftersom jag redan har kommenterat och diskuterat de enskilda sovjetiska forskarnas terminologier och klassifikationer, ska jag här endast
återknyta till de frågor jag ställde i slutet av kapitel 2 och försöka dra de
generella slutsatserna av min genomgång av den sovjetiska forskningen
om ”övernaturliga väsen” i samojediska världsåskådningar.
I slutet av kapitel 2 ställde jag följande frågor:
x Vilken abstraktionsnivå lägger sig de olika forskarna på i sina
beskrivningar – det vill säga vilken ”skala” använder de och vilken
”logisk typ” (överordnad eller underordnad) väljer de att lyfta fram?
x Gör de någon skillnad mellan de olika logiska typer de laborerar
med?
x Diskuterar de i praktiken inhemska samojediska kategorier eller sina
egna kategorier?
x Hur är valet av kategorier och termer relaterat till de förklaringar och
resonemang varje forskare ger – det vill säga vilken teori lutar de sig
mot för att motivera den eventuella logiska klyfta som uppstår mellan
deras beskrivningar och det beskrivna?
x Hur är termer, klassificeringar och teorier relaterade till syftet med
framställningen?
När det gäller de tre första – om vilken ”logisk typ”, överordnad eller
underordnad, som de undersökta etnograferna laborerar med, samt om
de gör någon distinktion mellan olika logiska typer – kan det dels kon-
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stateras att de olika etnograferna hanterar sitt material något olika, dels
att det sker vissa förändringar över tid i sättet att hantera termer för och
klassifikationer av ”övernaturliga väsen” i samojediska världsåskådningar. Det sker en utveckling i den sovjetiska etnografin om samojediska folk i det avseendet.
I Popovs fall är det alldeles tydligt så att han lyfter fram överordnade
logiska typer i sina framställningar. Rent terminologiskt är det gudomar,
andar och rådare han beskriver. När han nämner de inhemska termerna
för dessa gör han ingen skillnad mellan sina egna och nganasanernas.
Ett exempel på detta är hans diskussion av det nganasanska ordet
baarbΩ och det ryska ordet chozjain. För Popov råder det en fullständig
ekvivalens mellan dessa två ord (eller begrepp/kategorier), en ekvivalens som tillåter honom att påstå att termen chozjain i det patriarkala
samhället överfördes till husbonden såsom en allsmäktig härskare och
att vi stöter på denna ”term” (sic!) hos nganasanerna som termen
baarbΩ, då överförd till ”andarna”. Vad Popov menar är att utvecklingen
av det ryska begreppet eller kategorin (knappast termen) är densamma
som utvecklingen av den nganansanska. Det vill säga att det ryssar förr
avsåg med termen chozjain anser Popov vara detsamma som nganasanerna avsåg med termen baarbΩ, och de ryska respektive de nganasanska
föreställningarna har uppkommit och utvecklats på samma vis. Men
trots att han behandlar sina och nganasanernas termer och begrepp som
ekvivalenta – och därmed helt blandar samman dem – är det uppenbart
att hans egna kategorier genomgående inte följer den kategoriindelning
som nganasanerna gör. Hans ”andar” motsvaras av flera olika nganasanska kategorier, och en och samma nganasanska kategori (t.ex. ”ƾuԥ’’”)
för han till olika av sina egna kategorier (”andar”, ”gudomar”, ”rådare”). Den kategori som framstår som den mest överordnade – i den
meningen att alla andra kategorier av väsen, liksom enskilda väsen, kan
sorteras in under den – är ”andar”. Därmed diskuterar Popov i praktiken
sina egna termer och begrepp, det vill säga termer som hör hemma i
hans eget språk och som refererar till kategorier i hans egen världsåskådning. Det har han för övrigt gemensamt med till exempel Schmidt
som sätter likhetstecken mellan sin åskådnings Gud och nentsernas
Num’, och förklarar den enas karaktär med den andras. Skillnaden
mellan Schmidt och Popov består möjligen i att Popov inte anser att de
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diskuterade ”gudomarna” har den ontologiska status som Schmidt
menar att Gud/Num’ har.
Om än Popov i sina texter om nganasanerna inte reflekterar över den
utsuddade distinktionen mellan sina egna och nganasanernas kategorier
(mellan olika logiska typer), initierade han, med sin artikel om dolganska förreligiösa föreställningar, reflektioner kring själsbegrepp som
skulle få betydelse för framför allt Gratjevas behandling både av tidigare så kallade själsföreställningar och av gudomsföreställningar.
Till skillnad från Popov dryftar Dolgich i sina texter främst de
inhemska termerna och kategorierna. Han antar att ƾuΩ’’ tidigare motsvarades av n’emy’’ (’mödrar’) och koþΩ’’ (’sjukdomar’) i den nganasanska världsåskådningen. Men när han hävdar att ƾuΩ’’ genom denna
utveckling blir ett epitet för ”gudar” och ”gudomar”, såsom ”övernaturliga väsen”, för han till sist ändå in sin egen världsåskådnings kategorier
i analysen. För att tala med Carter kan man säga att Dolgich övergår
från en ”beskrivande jämförelse”, där han tar fasta på det som särskiljer,
till en ”förklarande jämförelse”, där han kopplar samman de nganasanska föreställningarna med föreställningar hos andra folk. Eftersom
Dolgich betonar att de nganasanska föreställningarna om ƾuΩ och
barus’i’’ inte helt överensstämmer med kristna föreställningar om gud
och djävlar, skulle man kunna säga att han använder begreppet
”gud”/”gudom” som en ”loose heuristic or interpretative term” på det
sätt Pyysiäinen och Ketola föreslagit att man eventuellt kan göra. Han
ger i första hand akt på de inhemska föreställningarna och tar sedan
ställning till i vilken utsträckning de kan kategoriseras som ”gudar” eller
”gudomar”.
En än mer metodiskt genomtänkt försiktighet i närmandet till de inhemska nganasanska föreställningarna återfinns hos Dolgichs efterföljare, Simtjenko och Gratjeva. De sätter citationstecken kring översättningar av exempelvis ƾuΩ till ’gud’ eller ’ande’ och även kring att direkt
jämföra föreställningar om ƾuΩ’’ med kristna föreställningar. Men om
man tittar på hur de hanterar underordnade respektive överordnade
logiska typer – det vill säga de enskilda medlemmarna i olika kategorier
respektive de kategorier de ställer upp – framkommer några intressanta
saker. Simtjenko behandlar ”naturmödrarna” som inhemska nganasanska väsen utan att i förstone koppla dem till någon särskild kategori
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från sin egen begreppsvärld (”gud”, ”ande”, ”rådare” e. dyl.). Men när
han sedan använder ”naturmödrarna” i jämförande syfte intar de rollen
som en överordnad logisk typ, en kategori som betecknar föreställningar
inte bara hos nganasanerna utan även hos alla folk som har levt som
nganasanerna i det cirkumpolära området. Simtjenko antyder också att
de kan vara representativa för föreställningar mänskligheten som helhet
hade i forntiden.
Gratjeva som också hon kartlägger de inhemska föreställningarna
utan att blanda in förvirrande termer och kategorier från sin egen världsåskådning, hamnar i slutändan i ett resonemang där hon för in sådana
kategorier. Dessa kategorier förklarar hon sedan med hjälp av de (i
många fall av henne rekonstruerade) nganasanska föreställningarna och
de nganasanska föreställningarna förklarar hon med hjälp av sina egna
kategorier. I hennes rekonstruktion av Renmodern och dennas utveckling i nganasansk föreställningsvärld är enskilda nganasanska föreställningar – det vill säga av underordnad logisk typ – insatta i ett schema
där de (Renmoder som en ordinär vaja eller som ett osynligt antropomorft väsen) får förklara framväxten av en överordnad logisk typ (”ƾuԥ”
hos nganasanerna eller ”gudinna” i Gratjevas begreppsapparat) och vice
versa, den överordnade logiska typen förklarar de enskilda beskrivningarna av underordnad logisk typ. På så sätt placerar Dolgich, Simtjenko och Gratjeva in de nganasanska väsendena i utvecklingsscheman
där de så småningom blir ”andar” eller ”gudar”/”gudinnor”, i samband
med framväxande patriarkala samhällsstrukturer och ”schamanism”. Det
är viktigt att påpeka att de utvecklingsscheman som Simtjenko och
Gratjeva gör inte är resultatet av deras empiriska undersökningar, utan
föregår deras beskrivningar av nganasanernas världsåskådning. Även
om de gör en skillnad mellan de logiska typer de laborerar med –
”gudar” eller enskilda ƾuΩ’’ – så drar de ändå slutsatser om den ena utifrån den andra. De läser in sin egen tanke om utvecklingen av gudomsföreställningar i nganasanernas föreställningar om n’emy’’ och ƾuΩ, och
föreställningarna om n’emy’’ och ƾuΩ får förklara gudomsföreställningar
generellt – det vill säga i förlängningen även andra folks föreställningar
om gudomar (t.ex. kristna om Gud).
Trots att de sovjetiska etnograferna, i enlighet med marxismen, ansåg
att ett folks föreställningar var återspeglingar av samhälleliga ekonom-
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iska och sociala förhållanden – och därför bör ha menat att olika folks
föreställningar avsevärt varierade beroende på samhällstyp – så spårar
de en sorts konstant som uppkommer i det ursprungliga samhället och
som sedan lever vidare och utvecklas i efterföljande utvecklingsstadier
(möjligen med undantag av det förutspådda kommunistiska samhället).
Föreställningen om ”gudar” fanns inte, enligt exempelvis Simtjenko och
Gratjeva, i det ursprungliga samhället. Men fröet till föreställningar om
”gudar” som sedan växer fram fanns.
Hur är då valet av kategorier och termer relaterat till de förklaringar och
resonemang som forskarna ger? Vilken teori lutar sig etnograferna mot
för att motivera den logiska klyfta som uppstår mellan deras beskrivningar och det beskrivna?
För det första kan man konstatera att det inte finns någon särskild
marxist-leninistisk eller sovjetisk terminologi för ”övernaturliga väsen”.
De sovjetiska forskarna markerar visserligen med sin terminologi ett
avståndstagande från en kristet präglad terminologi i det att de undviker
termer som djävul och – med ett par undantag (Prokofjeva och Dolgich)
– demon. Vissa forskare tar också uttryckligen avstånd från termerna
gud och gudom. Det sistnämnda gäller Chomitj och i viss utsträckning
även Simtjenko och Gratjeva. Alla de här mer ingående refererade sovjetiska forskarna (förutom Kostikov) anmärker emellertid att de samojediska begreppen och föreställningarna inte helt motsvarar ryska begrepp som ”gud” (ry. bog) eller ”djävul” (ry. d’javol). Detta görs även
av dem som ändå använder termen gud eller gudom i sina beskrivningar
och analyser (Popov, Prokofjeva, Dolgich och understundom även Simtjenko och Gratjeva). Ett liknande förbehåll som för dessa termer gör de
när de översätter eller jämför inhemska samojediska begrepp med det
ryska själsbegreppet. Intressant nog gör inte forskarna i sina texter
samma reflektion när det gäller termerna ande och rådare (i den mån de
använder dem). Det enda undantagen är Gratjeva som diskuterar termen
ande på samma vis som, och i samband med, termen gud och Chomitj
som gör det först på min direkta fråga om saken (och då med hänvisning
till just Gratjeva). Anledningen till att man reflekterar över termen gud
men inte på samma sätt över termen ande är förslagsvis, dels att gud i
högre grad än termen ande förknippas med en kristen terminologi, och
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dels att den animistiska teoribildningen – i Tylors och Engels efterföljd
– var så grundläggande för många sovjetiska etnografers sätt att se på
religiösa världsåskådningars uppkomst och utveckling. Ande behandlar
de därmed som en teknisk term inom ramen för en viss teori. Chomitjs
val av termen ande i anslutning till nentsernas Num’ är ett gott exempel
på just detta. Det är uppenbarligen så att exempelvis Chomitj, Simtjenko
och Gratjeva (i likhet med Pyysiäinen och Ketola) inte betraktar termen
gud som en teknisk term, utan i första hand som en inhemsk kristen
term. Om det är en reaktion mot en forskare som Schmidts bruk av
termen gud (Gud eller Högsta Väsendet) i anslutning till nentsiska Num’
– vilket det är för Chomitj – så är det en följdriktig reaktion. Schmidt
suddade nämligen helt ut gränserna mellan sin egen föreställning om
Gud och nentsernas om Num’ qua Gud. Samtidigt förklarar även Simtjenko och Gratjeva framväxten av föreställningar hos nganasanerna som
de uppfattar vara just ”identiska” med föreställningar om ”gudar” generellt.
Användningen av termen ande och tilltron till en animistisk teori är
emellertid ingenting som utmärker marxistisk eller sovjetisk religionsforskning, utan något den har gemensamt med en stor del av icke-sovjetisk religionsetnografi under 1900-talet. Mer typiskt för det sovjetiska,
marxist-leninistiska perspektivet är att man söker efter förreligiösa föreställningar, eller snarare efter rester av förreligiösa, materialistiska föreställningar i de religiösa. På liknande vis söker flera av de här refererade
sovjetiska etnograferna efter föreställningar som de menar avspeglar en
matriarkalisk eller modersrättslig samhällsstruktur.
Ambitionen att söka efter det icke-religiösa i det som tidigare (inom
forskningen) uppfattats som religiöst, gav de sovjetiska etnograferna en
möjlighet att ställa delvis nya frågor och se på sitt material med nya
ögon. Hos Simtjenko och Gratjeva – etnografer som arbetar i slutet av
sovjettiden – finns det dessutom en tydlig strävan efter att överge och se
förbi de, för europeisk (icke-sovjetisk likväl som sovjetisk) forskning,
”traditionella” termerna för ”övernaturliga väsen”. Även termen övernaturliga sätts inom citationstecken. Det gör det också nödvändigt för
dem att på ett annat sätt än tidigare forskare försöka beskriva innehållet
i nganasanernas föreställningar.
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Det är intressant att uppmärksamma likheterna mellan Gratjevas och
Siems (se kapitel 2) strävan att beskriva nganasanernas respektive
dakotas världsåskådning som ett ”system”. Enskilda föreställningar och
riter finner sin plats och får sin förklaring inom detta skisserade systems
logik. Gratjeva beskriver den nganasanska världsåskådningen som något
som skulle kunna beskrivas med Siems karaktäristik av dakotas – som
ett correspondential system, ett relationssystem. De betonar båda att
föreställningar som kallats magiska, givet premisserna i de respektive
åskådningssystemen, framstår som fullt rimliga. Överensstämmelserna
mellan Gratjevas och Siems beskrivningar kan bero på likheter mellan
nganasanernas och dakotas världsåskådningar, men de kan också bero
på likheter mellan beskrivarnas utgångspunkter.
Om än de sovjetiska forskarna inte uppvisar några större egenheter
när det gäller terminologin, sätter den marxist-leninistiska teoribildningen och världsåskådningen desto större prägel på de klassifikationer
forskarna gör.
Den sista av frågorna jag ställde i kapitel 2 gällde hur termer, klassificeringar och teorier är relaterade till syftet med framställningen och
vilket vidare syfte som kan utläsas av de behandlade etnografernas sätt
att beskriva väsen i samojediska världsåskådningar.
De refererade forskarna har delvis olika syften och anlitar delvis
olika teorier, klassificeringar och terminologier. När det exempelvis
gäller Prokofjeva och Dolgich förlitar de sig, precis som Popov, på
tämligen traditionella europeiska begrepp för de väsen de beskriver. De
talar om ”gudar”, ”gudomar”, ”gudinnor”, ”andar” och ”rådare”. Men
på 1960-talet kommer de med nya klassifikationer – och nämner väsen
som alls inte har nämnts i tidigare forskning vare sig av dem själva eller
av andra forskare. De lanserar då feminina väsen som mest betydelsefulla i samojediska världsåskådningar, och förklarar de maskulina väsendena i himlen – vilka i tidigare etnografi framställts som så centrala –
som sekundära och sent tillkomna (i samband med patriarkatet och
”schamanismen”). Betoningen på feminina väsen, förknippade med
jorden och naturen – snarare än med himlen – fortföljs av Simtjenko och
Gratjeva. Hos Simtjenko utvecklas den distinktion mellan den sentida
”schamanistiska”, patriarkaliska religionen och den ursprungliga folkliga världsåskådningen som Dolgich skisserade för nganasanerna (och
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entserna). Den ursprungliga världsuppfattningen hade, menar Simtjenko, betoningen på det kollektiva och var materialistisk, ”mekanistisk”
och ”naivt realistisk”. I motsats till den beskriver han ”schamanismen”
som individualistisk, irrationell och innehållande föreställningar om mer
abstrakta väsen som han kallar ”andar”. Möjligen är denna tendens till
att undanta den folkliga världsåskådningen från att klassificeras som
”religiös”, och därmed ”irrationell”, ett försök att också undanta den
delen av nganasanernas andliga kultur från antireligiösa attityder och
åtgärder. Även hos Gratjeva återfinns en ambition att beskriva en rationellt grundad, materialistisk världsåskådning kretsande kring vardagsoch jordnära modersgestalter. Gratjevas framställning av den traditionella nganasanska världsåskådningen är därtill påfallande empatisk och
sympatisk.
På samma sätt som det var viktigt för Schmidt att belägga en ursprunglig monoteism (genom att bland annat studera samojediska föreställningar), hade man i Sovjetunionen, inom ramen för den marxistleninistiska världsåskådningen, ett intresse av att finna belägg för att
den ursprungliga människan var materialist, och att det ursprungliga
samhället var modersrättsligt, kollektivistiskt och klasslöst. Kunde man
lämna konkreta uppgifter om det urkommunistiska samhället, blev det
stundande kommunistiska mer realistiskt. De sovjetiska etnograferna
hade i det sammanhanget en viktig uppgift att fylla. Att kartlägga förekommande varianter av mänskligt kultur- och samhällsliv för att finna
stöd för, eller argument mot, vissa politiska strävanden är emellertid en
funktion som den sovjetiska etnografin delar med etnografi (antropologi) generellt, eller som E. Gellner uttrycker det:
Anthropology is inevitably political: it impinges on politics at a number of
points. Theoretical anthropology cannot but imply a vision of what we are,
what our society is and can be: the limits of possible forms of social
organization constitute crucial evidence concerning sensible and absurd
political aspirations. They tell us what is or is not within our reach.1

En risk med detta förhållande är att om kravet på att tillfredsställa specifika politiska önskemål blir för stort och ensidigt kan forskaren komma
att prioritera de politiska visionerna i så hög grad att väsentliga fakta
undanhålls, förvrängs eller till och med fabriceras. Men huruvida det har
1

Gellner 1995: ix.
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varit fallet inom sovjetisk etnografi har jag i detta arbete varken haft
möjligheten eller målsättningen att undersöka.
Det vore också orättvist att se de sovjetiska etnografernas beskrivningar och resonemang uteslutande i ett politiskt ljus. Visserligen var de
hårt pressade att producera politiskt korrekta (eller dogmatiskt riktiga),
och emellanåt även praktiskt-politiskt användbara, forskningsresultat
utifrån en relativt begränsad teoribildning. Men de var forskare och som
sådana måste man erkänna deras ambition att uppriktigt förstå och
förklara. I den strävan är man emellertid alltid styrd av sin egen världsåskådning, sina egna teorier och begrepp. I de sovjetiska etnografernas
fall handlade det främst om en tyloriansk animismteori, den marxistleninistiska världsåskådningen med dess historie- och religionsteori och
de begrepp som åtföljer dessa tankesystem. Måhända är det lite överraskande att det är de etnografer som verkar i slutet av sovjettiden,
under 1960-, 1970- och 1980-talen, då det ideologiska trycket på forskarna inte var lika hårt och uttalat, som mest konsekvent och kompetent
beskriver de samojediska världsåskådningarna från ett marxistleninistiskt perspektiv (dock inte nödvändigtvis utifrån rådande uttolkning av marxismen hos det sovjetiska kommunistpartiet). Förklaringen
till det är förmodligen att den marxist-leninistiska inskolningen behövde
tid på sig för att verkligen sätta spår i konkret forskning och att teorin
under senare delen av sovjettiden hunnit prövas och utvecklas. Popov,
Prokofjeva, Dolgich och Chomitj arbetade under perioder då kravet på
politisk korrekthet var mer påtagligt. Men i den mån de anlitade specifikt marxistiska angreppssätt och postulat gjorde de det på ett ytligare
sätt. I jämförelse med Simtjenko och Gratjeva var de mindre tränade i
marxistisk teoribildning och förlitade sig mer på äldre etnografiska skolbildningar, kombinerade med partitrogna postulat och paroller.
Min poäng här är inte att de sovjetiska etnograferna var felinformerade, for med oriktiga uppgifter eller gjorde undermåliga tolkningar av
de uppgifter de hade om samojediska världsåskådningar. Vad jag vill
belysa är att de samlar in sina data och gör sina tolkningar utifrån en
viss syn på världen och med ett specifikt syfte. Och det skiljer dem i
princip inte från andra etnografer eller religionsforskare.
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I ett sakkunnigutlåtande om en anti-religiös skrift riktad mot ”schamanismen” i Sibirien2 invänder Popov (1956) mycket häftigt mot författaren, B. N. Vampilov, när denne skriver att ”schamanens attribut var
heliga och tjänade som redskap för psykologisk påverkan”. Popov
replikerar: ”Att säga ’heliga’ det är att säga ingenting alls. Ordet ’helig’
har flera innebörder, [och] man måste klarlägga varför schamanens
attribut ansågs heliga.”3
Popov utvecklar inte tanken, men jag läser honom som att han menar
att Vampilov endast skyler över det egentliga innehållet i föreställningarna om ”schamanens attribut” genom att sätta etiketten heliga på
dem. Så fungerar ofta de invanda tekniska termerna. De används enligt
en konvention, ibland något ”själlöst”, och bidrar snarare till det ”idétöcken” de är satta att skingra. De säger, kort sagt, inte så mycket om
vad de står för i den troendes föreställningsvärld. Däremot innebär de en
klassifikation gjord av beskrivaren. Hur lite de än säger om föreställningen från ett inhemskt perspektiv säger de alltså en hel del om föreställningen från forskarens eller beskrivarens perspektiv. Popov är
(något överraskande och motsägelsefullt) själv inte särskilt framgångsrik i sina beskrivningar av nganasansk världsåskådning just för att han
förlitar sig på termer hämtade från sin egen världsåskådning (gud,
gudom, ande, rådare). Det är intressant att jämföra hans beskrivningar
med Gratjevas. Eftersom Gratjeva undviker de konventionella, mångtydiga och västerländskt präglade etiketterna för de olika väsendena
tvingas hon att istället försöka beskriva vad föreställningarna består i.
Hon strävar efter att förstå deras världsåskådning utifrån deras grundläggande begrepp. Hennes skildringar och analyser bär förstås även de
tydliga spår av hennes egen världsåskådning – den marxist-leninistiska.
Hade hon fått möjlighet att fortsätta sin karriär längre under post2

Sjamanizm v Sibiri i ego reaktsionnaja susjtjnost’ (’Schamanismen i Sibirien och
dess reaktionära väsen’) av B. N. Vampilov.
3
MAE, fond 14, nr 175: 4. Ry. Skazat’ svjasjtjennymi eto znatjit nitjego ne skazat’.
Slovo ’svjasjtjennyj’ imeet neskol’ko znatjenij, nado bylo raskryt’ potjemu atributy
sjamana stjitalis’ svjasjtjennymi. Popov invänder också mot det andra ledet i Vampilovs påstående, eftersom han menar att det ger det felaktiga intrycket att ”schamanerna” medvetet försökte lura och psykologiskt påverka folk med hjälp av sina föremål
och symboler.
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sovjetisk tid, hade hon eventuellt kunnat frigöra sig, inte bara från den
traditionella västerländska terminologin, utan även från den evolutionistiska tolkningsmall som ständigt förde henne tillbaka till, på förhand
givna, utvecklingsscheman där rekonstruerade förstadier till de föreställningar hon mötte hos nganasanerna, liksom prognoser om föreställningar som ännu inte fanns, lästes in. Då hade hon måhända kunnat ge
sin teori om det rationella i till synes irrationella nganasanska föreställningar större djup och hållbarhet, genom att i högre grad låta den växa
fram ur konkreta fakta.
Finns det då några skönjbara regler för hur den terminologi som
används av forskare vid studiet av främmande folks världsåskådningar
ska vara utformad? Som jag försökt att visa måste man först och främst
skilja mellan de termer som gör anspråk på att beskriva enskilda företeelser och de som syftar till att jämföra och förklara samband mellan
skilda företeelser. När det gäller beskrivningar av det enskilda skulle jag
vilja påstå att de bör ta sin utgångspunkt i det som ska beskrivas, det vill
säga i det här fallet de inhemska föreställningarna och hur de beskrivs
av dem som är bärare av språket och föreställningsvärlden i fråga. En
sådan redogörelse blir mer fullständig och trogen det beskrivna om man
då också tar sin utgångspunkt i och använder sig av de inhemska termerna. Här finns naturligtvis en översättningsproblematik eftersom uppgiften som regel består i just att presentera en föreställning på ett annat
språk än det där den så att säga hör hemma. Men om man behåller de
centrala termerna på originalspråket, tar fasta på de inhemska kategoriseringarna och endast översätter den inhemska redogörelsen för dessa,
undviker man åtminstone delar av denna problematik. Vill man sedan
jämföra föreställningar från en given världsåskådning med föreställningar från ett helt annat tankesystem kan man använda sig av begrepp
som är avsedda att fånga in de avgörande likheter mellan föreställningarna som man tycker sig ha identifierat. Ett sådant begrepp utgör då
en teknisk eller analytisk term som rent språkligt inte behöver ha någonting att göra med de inhemska termerna för de enskilda företeelserna
som begreppet (eller kategorin) täcker.
Det kan tyckas vara en självklarhet att man, när man gör en beskrivning, beskriver det som beskrivas skall. Trots det ligger den stora
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svårigheten just i detta. För att hitta igen det som är intressant att beskriva i en främmande kultur (dess språk eller världsåskådning) tar man
som regel sin utgångspunkt i sin egen kultur och försöker hitta motsvarigheter till eller avvikelser från den ena i den andra. Annorlunda uttryckt, forskare söker sig fram till enskilda företeelser i det främmande
med hjälp av de kategorier som finns i deras egen världsåskådning och
vokabulär. Redan i det skedet använder man alltså en typ av jämförande
begrepp. När europeiska besökare mötte de samojediska folken på
tundran var de först intresserade av att få reda på vad det fanns för
motsvarigheter till ”gudar”, ”andar” och ”djävlar” i samojedernas
världsåskådningar. Det är omöjligt att blicka från någon annan horisont
än sin egen och det finns inga ”rena” eller oberoende beskrivningar.
Men ju mer man lär sig om en främmande världsåskådning, desto mer
kan man modifiera sitt perspektiv och inkludera delar av ett annat.
Finns det då några goda regler för vilken term som bör användas för
att avse ett begrepp som används i jämförande och analytiskt syfte?
Även om det inte är slumpen som avgör vilken term som används av en
viss forskare finns det knappast något regelverk eller någon entydig
norm att hålla sig till. En forskare väljer sina ord beroende på dels vilket
syfte han eller hon har med framställningen, och dels vilka teoretiska
utgångspunkter han eller hon börjar ifrån. I det jag här kallar syftet ingår
alltifrån till vilken målgrupp (en i ämnet välinformerad eller oinsatt)
forskarens skildring riktar sig, till direkt politiska syften (såsom att
kritisera eller understödja en viss samhällsutveckling). ”Teoretiska utgångspunkter” kan också förstås tämligen brett, och inkludera såväl
genomarbetade filosofiska system som mer oreflekterad konvention.
Om än fri att utmana konventioner så är en forskare alltid beroende av
de konventioner som ligger inbäddade i hennes eget språk och hennes
egen forskningstradition. Ska konventioner utmanas och brytas krävs
teoretiska överväganden och ställningstaganden.
Naturligtvis kan en vald terminologi – konventionell likväl som
nyskapande – hävdas leda fel. Men ställningstagandet att en terminologi
är missvisande bygger i sin tur på andra teoretiska antaganden eller att
man tar sin utgångspunkt i en annan världsåskådning. Om vi accepterar
teoretisk och världsåskådningsmässig mångfald inom forskningen, kan
vi därför inte begära terminologisk enhetlighet. Det skulle heller knapp-

AVSLUTANDE DISKUSSION

343

ast främja möjligheten till uppkomsten av nya idéer och perspektiv. Vad
vi däremot bör kräva är transparens i valet av tekniska termer – det vill
säga att en forskare redovisar grunderna för sina val. Först då kan man
diskutera om en viss term är lämplig eller inte. Att generellt fastslå att
vissa termer är mer lämpliga än andra är därför mycket vanskligt och
frågan är om det alls är eftersträvansvärt. Återigen: termer och begrepp
bestäms av de teoretiska antaganden man gör och det syfte man har med
en viss framställning. I somliga fall kan förvisso en viss term föredras
framför en annan (såsom det enkla exemplet att termen gudomar är
bättre än gudar som generell beteckning för en kategori som inkluderar
såväl feminina, maskulina som androgyna väsen).
Vad menade egentligen Dolgichs informant med att ”vildrenen är själv
detsamma som en gud”? Om han använde den nganasanska termen ƾuΩ,
såsom Gratjeva påstår, kastar uttalandet visst ljus över informantens
uppfattning om såväl vildrenar som ƾuΩ. Om han däremot använde den
ryska termen bog (’gud’), såsom Dolgich har citerat honom, skulle uttalandet kunna tolkas så att informanten menade att vildrenen för nganasanerna var detsamma som det han uppfattade att ryssarna betecknade
som Gud eller gudar. Andra tolkningar är förstås möjliga. Men i alla
händelser kan vi inte göra någon välgrundad och tillförlitlig tolkning så
länge vi inte med säkerhet vet vilken term informanten själv använde.
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English summary

Reading ethnographies about non-Western peoples’ belief systems, it
can easily be observed that researchers use highly varying terms for designating so called supernatural beings in foreign world views, as, for
example, gods, goddesses, divinities, spirits, masters/mistresses, owners, rulers, powers, as well as superhuman, metaempirical, invisible,
unseen, postulated beings, etc. Not rarely, different terms are applied to
one and the same indigenous category. This thesis – “The Wild
Reindeer is Itself the Same as a God”: “Gods” and “Spirits” in Soviet
Ethnographers’ Descriptions of Samoyedic World Views – takes its
point of departure from the question whether there are any rules for the
terminology used by scholars in, for instance, anthropology and the
history of religions, for these kinds of beings. The thesis also explores
the claims that a conventional ethnographic terminology leads to misinterpretations of the indigenous conceptions under study.
As the empirical material for this investigation into ethnographic
terminology and its possible consequences, I have – as the title indicates
– chosen Soviet ethnographers’ descriptions of the world views of the
Samoyedic peoples. The main purpose is to explore strategies and practices, in Soviet ethnographic research, concerning terminologies for
and classifications of what in research texts are conventionally called
“supernatural beings” in the world views of these peoples.
I have assumed that the terminologies used by different scholars are
neither randomly applied nor wholly without grounding. Rather, the
terminology applied by a certain writer implies a certain classification.
For one thing, the terminology creates a comparison with other
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“beings”, for which the same terms are used, in other peoples’ world
views. The focus in this thesis is on this type of research terminology,
on the analytical concepts used by researchers in replacement of the
indigenous terms, not on the indigenous terminologies.
It is further assumed that technical terminology has significant consequences. When, for example, early Christian missionaries termed
beings in the indigenous world views of peoples of the North devils,
demons or idols, the beings were implicitly (or explicitly) classified
(from the outsiders point of view) as existent, representing evil, and as
something imperative for zealots of the Christian faith to fight against.
This type of terminology could be said to have legitimised a mission,
and at times even aggression, against those putting their faith in these
beings. When such beings later were to be termed gods or spirits, the
negative stance against them and their “believers” was reduced – at least
if the classifier held a faith in something she or he would call god/-s or
spirits. If, on the other hand, a scholar writing from an atheistic perspective, and living in a social environment hostile to “religion”, terms
beings gods or spirits, these beings are implicitly (or explicitly)
classified as non-existent (other than in the minds of the believers). The
terms then attain connotations similar to the value judgements inherent
in terms like devils or demons in the vocabulary of Christian missionaries. In Soviet society, for example, it was imperative for researchers to
officially denounce and, at least indirectly, support the struggle against
belief in such beings. When scholars who work in such an anti-religious
spirit avoid conventional terms like gods or spirits, it is interesting to
ask the purpose and aims of such avoidance.
Soviet research on the Samoyedic peoples – traditionally subsisting
on hunting, fishing and reindeer herding – is particularly interesting for
such a study of terminology, since their cultures, to the Soviet mind,
represented the most “primitive”, “pristine” and “backward” cultures
still available for observation. Questions of the applicability of a terminology derived from a Christian theological vocabulary to Samoyedic
world views, therefore came to be brought to the fore among Soviet
ethnographers.
The aim of this study is twofold. First, by presenting, analysing, and
discussing Soviet scholars’ “strategies and practices” regarding termin-
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ology for beings in Samoyedic belief systems, it is a contribution to the
ongoing international debate among historians of religions and anthropologists on the use of scientific terminology for “beings” in different
religions and world views. Second, it is a limited source critical study of
the Soviet ethnographic research on “supernatural beings” in the world
views of the Samoyedic speaking peoples. Such source criticism is
much needed since the works of Soviet ethnographers in general, and on
the Samoyedic peoples in particular, are little known outside of Russia.
By presenting and analysing Soviet research on Samoyedic belief
systems – which constitutes the bulk of the available information on
Samoyedic religion during the 20th century – it is hoped that it becomes
more transparent and available for future research in comparative religion. The sources presented and discussed in this thesis are, first and
foremost, texts published by Soviet ethnographers. To a limited extent
interviews with (former) Soviet scholars, as well as relevant archival
material, are also employed.
Chapter 2 discusses the terminology used for “supernatural beings”
in research in general. The discussion takes its point of departure from
an article, written by the Finnish scholars I. Pyysiäinen and K. Ketola
(1999), in which they call for a more precise and better thought-out
concept for designating what has conventionally been called “gods” in
comparative religion. The two authors find the concept “god” to be of
lesser value since they consider it to be an emic Judeo-Christian concept
used intuitively by Western scholars. By applying the concept “god”
when describing other non-Judeo-Christian traditions the “attributes of
the Christian God are silently smuggled into” the descriptions of these
other traditions, they claim. In the discussion of Pyysiäinen’s and
Ketola’s essay I argue that it is crucial to distinguish between the term
god and the concept “god”. As to the term it is concluded that god does
not have exclusively emic Judeo-Christian connotations. Originally it is
not derived from Christian thinking and since it has become a technical
or comparative (etic) term it has also attained meanings from a variety
of world views and mythologies. I argue, however, that a term such as
deity is more suitable as an inclusive comparative term, since it is more
gender neutral than the term god.
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Whichever term one chooses to designate the category one wishes to
define, the question remains whether the category is justified. Is it justified to put ancient Egyptian ntrw, Indian devah, Dakotan Wakan Tanka,
old Norse goð/guð, Christian God, Nigerian Naan/Nen, etc. in the same
category (“gods” or “deities”)? Is it that these beings have something
decisive in common to the extent that they constitute a clearly demarcated category? Since concepts are tools for researchers to describe and
analyse reality, the question is also what one needs a certain category
for – what are its uses? In the chapter no attempts are made to solve
these questions by trying to define the category “god” (nor
corresponding categories like “divinity”, “spirit”, “supernatural being”,
etc.). Rather, the principles for constructing concepts are discussed.
With the help of so-called prototype theory and a polythetic definition,
as delineated by B. Saler, it is argued that the concepts under discussion
cannot be defined monothetically (i.e. postulating one criterion that
motivates that the members of a category is grouped together). A
polythetic definition rests on the assumptions of Wittgenstein’s family
resemblance theory concerning the way concepts are constructed. In
order not to make the categories boundless by allowing the chain of
categorising elements to continue, prototype theory helps to put some
limits on the category by recognising a prototype that constitutes the
starting point for the category, i.e. the type that all potential members of
the category are compared with. When it comes to concepts in comparative religion (“god”, “deity”, “spirit”), the prototype is likely to be
of Western origin, something which makes it ethnocentric to start with.
But since this ethnocentrism is unavoidable to some extent, according to
Saler it is better for the scholar and her or his readers to be aware of this
ethnocentric starting point. Only with that awareness one can start to
tame the consequences of this ethnocentrism.
In the end of chapter 2 an attempt is made to formulate an analytical
tool, which can be used to better understand the writings of the Soviet
ethnographers. According to J. R. Carter there is a tension in comparative religion between a concern to describe particularities on the one
hand, and a desire to generalise facts on the other. Carter contends that
these two aims are in fact two different types of comparison, “descriptive” and “explanatory comparison”. In “descriptive comparison” the
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observer tries to characterise a certain object of study by finding out
how it differs from other objects. The “explanatory comparison” is a
quite different procedure, since the observer then tries to find similarities between the object of study and other potentially similar objects.
These two types of comparison must be held apart. In other words, one
must distinguish between emic descriptions of single members of a
category and etic concepts aimed for comparative and explanatory
purposes. Following B. Russell’s “paradox of class membership”, Carter
claims that individual members of a category and a category itself
constitutes different logical types, and that there is a logical gap
between them. In order not to confuse these types, Carter suggests four
factors determining the logical type to be used in research. These factors
are (1) the purpose behind the scholarly work, (2) the anticipated
audience of the work, (3) scale or level of detail/degree of generalisation
appropriate for the work, and (4) the theory employed to bridge the
logical gap between the described instance and the category used to
classify or explain it. These methodological recommendations of
Carter’s are reformulated into an analytical tool, which is employed in
the thesis (in chapter 6) to analyse the texts produced by Soviet ethnographers.
Chapter 3 is a survey of Soviet ethnographic research in general – its
purposes, main fields of interest, and theoretical and methodological development during different periods of the Soviet era. This is done in
order to contextualise the ethnographic texts presented and analysed in
chapter 4 and 5. Since the topic is Soviet research, I have found it important also to discuss in what manner Soviet ethnography was directed
and supervised by the Communist Party, directly (through “classstruggle” and the Party’s censors in academia) and indirectly (through
Marxist-Leninist schooling and self-censorship). The sources for this
chapter include publications by leading Soviet ethnographers in recurrent Soviet journal articles, where they describe the development of
purposes and interests as well as the method and theory of Soviet ethnography. This description is supplemented by a résumé of the post-Soviet
debate, among ethnographers, on the conditions for scholarly work
under the totalitarian regime. The end of the chapter is devoted to a
theoretical debate among Soviet scholars in the 1950s. The debate
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(never published) concerned an article written by A. A. Popov – one of
the ethnographers that are discussed at length in chapter 5 – and reflects
the ideological climate in Soviet academia in the immediate post-Stalin
era. It is concluded that, despite repression and demands on conformity
to Marxist-Leninist doctrine, the employment of Marxist-Leninist
theory was never uniform in Soviet ethnographic research. Different
periods of the Soviet era also brought about varying conditions for
researchers. From the end of the 1920s to the 1950s, when repression
was more severe, ethnographers confined themselves to the study of
past or “traditional” culture. Because of a lack of competence in
Marxism, as well as the risks involved in challenging the recognised
Party dogma, Marxist-Leninist theory was not seriously elaborated in
Soviet ethnography before the 1960s. Ethnographies written before the
1960s are therefore, to a large extent, characterised by a striving for
“descriptionism”, even if they were not entirely descriptive. When it
comes to theory, Soviet ethnography of religions was dominated by 19th
century evolutionism and animism theory derived from Tylor and
Engels, well into the 1960s.
Chapter 4 and 5 constitute the empirical part of the thesis. Chapter 4
is dedicated to ethnographic descriptions of beings in the world views of
the Samoyedic speaking Nenets, Enets and Sel’kup. A short
presentation of these peoples’ language affiliation, culture, history, and
area of settlement is given. Since Nenets’ mythology and beliefs have
been of particular importance to non-Soviet research and theoretical
debate, a short survey over some of the relevant pre- or non-Soviet
research in Samoyedic religions is included in the chapter – here
represented by the writings of the Finnish scholar U. Holmberg-Harva
and the Austrian Catholic historian of religions W. Schmidt. Especially
Schmidt, who summarised most of the writings of European visitors on
Nenets’ religion (up to 1914), is given attention. This is because his
conclusions – that beliefs about Num’ (classified by Schmidt as the main
“god” and “Supreme Being” of the Nenets) bore traces of the revelation
of the only true “God”, the “Creator”, to primeval man – were in many
respects the starting point for Soviet ethnographers’ treatment of
Samoyedic beliefs, or rather what they reacted against. The main part of
the chapter is however dedicated to a presentation and analysis of Soviet

ENGLISH SUMMARY

351

ethnography on beings in Nenets’, Enets’ and Sel’kup world views. The
Soviet ethnographers that are discussed are G. N. Prokofyev, L.
Kostikov, L. V. Khomich and E. D. Prokofyeva. It is concluded in the
chapter that early Soviet ethnographers followed conventional European
terminology when accounting for Samoyedic mythology, using mainly
the terms gods (Ru. bogi), deities (Ru. bozhestva), spirits (Ru. dukhi)
and masters/owners/rulers (Ru. khozyayeva). As a reaction to Schmidt’s
(and other Christian scholars’) depictions of Num’ as an equivalent or
counterpart to the God or Supreme Being in monotheistic religions,
some Soviet scholars tried to reiterate the monotheistic searchlight. By
doing so they found other beings, often marginalised or even absent in
earlier, pre-Soviet as well as early Soviet, ethnographies. These beings
seemed to them as important and “supreme” as ever Num’, at least in the
“daily life” of the Samoyedic peoples. Most conspicuous are the
occurence in Soviet ethnographies of Samoyedic world views, from c.
the 1960s and onwards, of female beings, which were hardly mentioned
at all in earlier scholarly accounts. This emphasis on female beings can
partly be explained by the dependence in Soviet ethnography on Engels’
theory of mother-right (Ger. Mutterrecht) and the equal position of
women and female attributes in primeval society. But it is as much an
effect of the abandonement of the monotheistic, Christian spectacles
that influenced the vision of earlier researchers. Coupled with an animistic theory, the reaction against Schmidt’s terminology and classifications, led, in the case of Khomich, to a general use of the term spirits,
in favour of gods, for Num’ and other beings.
Chapter 5 is the most comprehensive in the dissertation. It focuses on
Soviet research on beings in Nganasan mythology and ritual contexts.
The main reason why the research on the Nganasan is chosen as focal
point for the study, is that Nganasan spiritual as well as material culture
were regarded, in Soviet ethnography, as one of the most “pristine” in
the Soviet Union (and in the world at large). Therefore findings on the
Nganasan were seen as particularly viable in reconstructions of mankind’s culture in “primeval society”. Facts about, and the alleged development of, their world view were considered crucial for solving
questions on primitive communist thought, the origin of religion, and
mankind’s development of beliefs in “spirits” and “gods”.
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As an introduction to the chapter a survey over Nganansan culture,
history, area of settlement and present day situation is given. Then
follows a sketch over relevant details in the biographies of the four main
ethnographers, whose research texts are presented and analysed in the
chapter. Together with the outline of the general tendencies and developments of Soviet ethnography given in chapter 3, and the short
presentation of Nganasan culture, these biographies form the essential
source critical background against which the individual texts of the
authors stand out. All three contexts are important in order to better
understand the descriptions of the Nganasan world view. In the chapter,
the writings of A. A. Popov (1902–1960), B. O. Dolgich (1904–1971),
Yu. B. Simchenko (1935–1995) and G. N. Gracheva (1934–1993) are
presented and discussed at length. Since these scholars represent
different periods of the Soviet era, by reading them one can detect a
certain development in ways to describe and interpret Nganasan conceptions. When it comes to the terminology applied in their respective
descriptions one can conclude that the earlier Soviet ethnographers
(Popov and Dolgich) make use of “traditional” European terminology.
Even if Popov use varying terms – gods, deities, spirits and masters/
owners/rulers – for one and the same Nganasan category (e.g. ƾuΩ),
there can be detected a certain system in his usage. In consequence of
his reliance on an animistic interpretation of the Nganasan world view
(and its origin and development), all beings are classfied as “spirits”.
“Gods” constitute a further development of these “spirits”, and “masters” a specialisation of either “spirits” or “gods”. But where Popov
seems to apprehend gods, deities, spirits and masters as equivalents to
the Nganasan concepts, Dolgich treats these terms in a much more
differentiated way. Dolgich for one thing starts from the indigenous
terms and categories, and then later on classifies them according to his
technical terminology, acknowledging that they are merely partly
overlapping. Another striking difference between the texts of these two
scholars is that while Popov hardly mentions feminine “supernatural
beings” at all, Dolgich makes a point of an alleged matriarchal legacy in
the Nganasan world view, placing in top of their “pantheon” seven “female deities”, the Earth Mother (MΩu-n’emy) being the most important.
He finds only one male “deity” among the “supreme”, the “culture
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hero” D’oyba-ƾuΩ, who, according to Dolgich, entered the pantheon
with the transition from primeval, matriarchal society, to patriarchal
society. With this transition to patriarchal social structures the Nganasan
ƾuΩ – considered by Dolgich an equivalent to the concept “god” –
replaced the earlier n’emy’’, “mothers”, who were the “supreme beings”
in matriarchal society.
The distinction made by Dolgich in the 1960s between remnants of
matriarchal traits in Nganasan mythology on the one hand, and later
patriarchal conceptions, connected to developing “shamanism” on the
other, is further elaborated by Simchenko. Simchenko also makes use of
the indigenous concepts to a higher degree than does his predessors in
this field of study. He further prefers more literal translations, e.g. ƾuΩ
as “inhabitant of heaven” (Ru. nebozhitel), before using technical terms.
This is obvious when he treats what he calls the “traditional” or “canonical”, as opposed to the later “shamanic”, world view. When describing
and analysing the latter he makes more extensive use of concepts such
as “gods” and in particular “spirits”. According to Simchenko, in the
“traditional” belief system (i.e. that of “ordinary” people) the origin and
working of the world and natural forces are depicted as “mechanistic”
and “realistic”, and mythological beings are concrete and often visible.
In the “shamanic” “religio-magical” outlook, in contrast, the forces of
nature are apprehended in an “irrational” way as “supernatural”.
Gracheva represents the peak of Soviet research on Nganasan beliefs,
summarizing and developing the other three Soviet “nganasanologists’”
thoughts and data. She questions and avoids conventional European
theonyms for the beings in the Nganasan world, in an effort to depict the
“traditional” belief system of the Nganasan – and by extension that of
“primeval human beings” – as originating from quite rational, materialistic and non-religious explanations of reality. Taking the use of the indigenous terminology and categorisations in her description one step
further than Simchenko, she is forced to explain what the Nganasan
actually thought. In this way, when treating Nganasan conceptions
about MΩu-n’emy or ƾuΩ her descriptions become, at least seemingly,
reliable ethnography. The belief system that Gracheva presents, and the
analysis and explanations she gives to the origin and development of
their world view is however to a large extent coloured by her own
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Marxist-Leninist outlook, relying heavily on evolutionism. Her analysis
of the Nganasan belief system is therefore an excellent source of
information about the Marxist-Leninist world view. To what extent it is
also an excellent source of information about the Nganasan dito has not
been possible to establish in this study.
Just as the emphasis in later Soviet ethnography on female beings
and traces of an egalitarian, primal communistic society, can be
interpreted as a way to confirm Soviet visions on the egalitarian
communistic society to be, the avoidance of depicting parts of the
Nganasan world view (the “traditional”) as “religion”, can perhaps be
seen as an attempt to save some of their traditions from anti-religious
measures taken by the authorities.
In chapter 6, the results of the empirical part of the study is confronted with the questions put in chapter 1, as well as the theoretical and
methodological conclusions of chapter 2. It is concluded that there is no
typical Soviet or Marxist-Leninist terminology in relation to so-called
supernatural beings. In earlier Soviet ethnographies, the authors do not
seem to distinguish between their own technical, etic terminology and
the emic descriptions. But with time a deeper awareness of this distinction is made by scholars of Samoyedic religion. Their descriptions
therefore become more and more detailed and closer to the Samoyedic
sources. At the same time their “explanatory comparisons” (to speak
with Carter) relies more on Marxist evolutionism – the theory applied to
bridge the logical gap between the narrow descriptions of single beings
and the larger categories the ethnographers construct to explain the
origin and development of these beings. Where data does not support
Marxist-Leninist postulates – such as the materialistic, non-religious
world view and matriarchal or maternal social structure in mankind’s
most primeval cultures, and the development of conceptions of “gods”
and “spirits” with the rise of patriarchal social structure and class
society – the very same Marxist-Leninist theory is used to leap over the
gaps.

Ɋɟɡɸɦɟ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ

ȼ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ ɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ
ɧɚɪɨɞɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɬɟɪɦɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ. ɗɬɨ ɬɚɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ, ɤɚɤ ɛɨɝɢ,
ɛɨɝɢɧɢ, ɛɨɠɟɫɬɜɚ, ɞɭɯɢ, ɯɨɡɹɟɜɚ/ɯɨɡɹɣɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ, ɢɞɨɥɵ, ɤɭɦɢɪɵ, ɮɟɬɢɲɢ, ɷɧɟɪɝɢɹ, ɦɟɬɚɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɟɜɢɞɢɦɨɟ, ɧɟɡɪɢɦɨɟ, ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɦɭ ɬɟɪɦɢɧɭ ɧɚ ɹɡɵɤɟ
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ («Ⱦɢɤɢɣ
ɨɥɟɧɶ ɫɚɦ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɱɬɨ ɛɨɝ»: «ɛɨɝɢ» ɢ «ɞɭɯɢ» ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɣ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɩɪɨɫ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɤɚɦɢ
ɪɟɥɢɝɢɢ, ɬɚɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ,
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɫɤɚɠɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɫɩɨɪɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɜ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɤ ɤɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɜɵɛɨɪ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɹ ɜɵɛɪɚɥ – ɤɚɤ ɷɬɨ
ɜɢɞɧɨ ɩɨ ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ – ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦɢ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɢ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɦɢ ɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞ-
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ɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ «ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ».
ə ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɣ ɩɨɞ
ɫɨɛɨɣ ɤɚɤɨɝɨ ɥɢɛɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɚɜɬɨɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɚ
ɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ. ȼɵɛɨɪ ɬɨɝɨ ɢɥɢ
ɢɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ «ɫɭɳɟɫɬɜɚ» ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ «ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ», ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ ɬɟɪɦɢɧ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɹ ɮɨɤɭɫɢɪɭɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɬɢɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɧɚ ɬɟɯ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɜɦɟɫɬɨ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ
ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɹ ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ «ɧɚɭɱɧɨɣ»
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. Ʉɨɝɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɪɚɧɧɢɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɵ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɬɟ «ɫɭɳɟɫɬɜɚ», ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɤɥɚɧɹɸɬɫɹ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɧɚɪɨɞɵ ɋɟɜɟɪɚ, ɞɶɹɜɨɥɚɦɢ, ɞɟɦɨɧɚɦɢ
ɢɥɢ ɢɞɨɥɚɦɢ, ɷɬɢ «ɫɭɳɟɫɬɜɚ» ɹɜɧɨ ɢɥɢ ɧɟɹɜɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɢɦɢ (ɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ) ɤ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɫɨɛɨɣ ɡɥɨ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɧɟɱɬɨ ɬɚɤɨɟ, ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɝɨ, ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɜ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɨɪɨɬɶɫɹ. Ɍɚɤɨɣ
ɬɢɩ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɭɡɚɤɨɧɢɜɚɥ ɦɢɫɫɢɸ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɸ ɩɪɨɬɢɜ
ɬɟɯ, ɤɬɨ ɜɟɪɨɜɚɥɢ ɜ ɬɚɤɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ. Ʉɨɝɞɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɬɚɤɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ
ɫɬɚɥɢ ɢɦɟɧɨɜɚɬɶɫɹ ɛɨɝɚɦɢ ɢɥɢ ɞɭɯɚɦɢ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɯ ɢɥɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɜ ɧɢɯ ɜɟɪɨɜɚɥ, ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ, ɩɨ
ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɚɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ
ɜɟɪɵ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɛɨɝɚɦɢ ɢɥɢ ɞɭɯɚɦɢ. ȿɫɥɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɱɟɧɵɣ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɚɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɢ ɠɢɜɭɳɢɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɧɚɡɵɜɚɥ ɷɬɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɛɨɝɚɦɢ ɢɥɢ ɞɭɯɚɦɢ, ɞɚɧɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɹɜɧɨ ɢɥɢ ɧɟɹɜɧɨ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɢɦ ɤɚɤ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɢ
ɬɟɪɦɢɧɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɬɨɬ ɠɟ ɫɤɪɵɬɵɣ ɫɦɵɫɥ ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɯ, ɱɬɨ ɢ ɞɶɹɜɨɥɵ ɢ ɞɟɦɨɧɵ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɨɜ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɫɥɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɛɵɥɢ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɬɶ ɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɩɨɞ-
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ɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɛɨɪɶɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɜɟɪɵ ɜ ɬɚɤɢɟ «ɫɭɳɟɫɬɜɚ». ɂɧɨɝɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɚɧɬɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɞɭɯɟ ɢɡɛɟɝɚɥɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ, ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɛɨɝɢ ɢɥɢ ɞɭɯɢ, ɜ ɷɬɢɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɡɚɞɚɬɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɤɚɤɨɜɚ ɛɵɥɚ ɰɟɥɶ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ
ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ,
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɯɫɹ ɨɯɨɬɨɣ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨɦ ɢ ɨɥɟɧɟɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɷɬɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ «ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɵɟ», «ɞɪɟɜɧɢɟ» ɢ «ɨɬɫɬɚɥɵɟ» ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɫɟ ɟɳɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ
ɞɥɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ ɢɡ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɬɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦ
ɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣ.
ɐɟɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɨɹɤɨɣ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ,
ɷɬɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ
ɭɱɟɧɵɯ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɦɢ
ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɱɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɤɥɚɞɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɩɨɪɵ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɨɜ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɢ
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɪɟɥɢɝɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ «ɫɭɳɟɫɬɜ» ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɥɢɝɢɹɯ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɯ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɷɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɱɟɫɤɨɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɨ «ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɚɯ» ɜ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. Ɍɚɤɚɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɱɟɫɤɚɹ ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɦɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ – ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ XX ɜɟɤɚ – ɧɚɞɟɸɫɶ, ɹ ɞɟɥɚɸ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɢ ɞɢɫɤɭɬɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ – ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɬɟɤɫɬɵ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦɢ. Ɉɬɱɚɫɬɢ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ (ɛɵɜɲɢɦɢ)
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ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɪɯɢɜɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɞɥɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ «ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ» ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɬɩɪɚɜɧɨɣ
ɬɨɱɤɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɶɹ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɮɢɧɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɂ. ɉɵɵɫɢɚɣɧɟɧɨɦ ɢ Ʉ. Ʉɟɬɨɥɨɣ (1999), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ
ɩɪɢɡɵɜɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ,
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɵɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɫɥɨɜɨɦ ɛɨɝ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɛɨɝ» ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɷɦɧɨɣ
ɢɭɞɟɨ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ, ɢ ɜ ɢɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ. ɍɩɨɬɪɟɛɥɹɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɛɨɝ» ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ
ɨɬ ɢɭɞɟɨ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, «ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ Ȼɨɝɚ ɩɨ
ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɫɹ», ɤɚɤ ɨɧɢ ɡɚɹɜɥɹɸɬ, ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ.
Ⱦɢɫɤɭɬɢɪɭɹ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɂ. ɉɵɵɫɢɚɣɧɟɧɚ ɢ Ʉ. Ʉɟɬɨɥɵ, ɹ ɡɚɹɜɥɹɸ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɛɨɝ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ «ɛɨɝɚ». ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɨ ɛɨɝ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɭɞɟɨ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ
ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ ɧɟ ɢɡ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɫɬɚɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
(ɷɬɧɵɦ) ɬɟɪɦɢɧɨɦ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɦ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹɯ. ə ɬɚɤɠɟ
ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧ, ɤɚɤ ɛɨɠɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɤɚɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɛɨɥɟɟ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ, ɱɟɦ ɬɟɪɦɢɧ ɛɨɝ.
ɇɨ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɬɟɪɦɢɧ ɧɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɬɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ.
Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɞɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɤɨɝɨ ntrw, Wakan Tanka
Ⱦɚɤɨɬɵ, ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɨɝɨ goð/guð, ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ Ȼɨɝɚ, ɧɢɝɟɪɢɣɫɤɨɝɨ Naan/Nen, ɢ ɬ.ɩ. ɜ ɨɞɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ («ɛɨɝɨɜ» ɢɥɢ «ɛɨɠɟɫɬɜ»)?
ɂɦɟɸɬ ɥɢ ɜɫɟ ɷɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɧɟɱɬɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɨɞɧɭ ɱɟɬɤɨ ɨɱɟɪɱɟɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ? ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɞɚɬɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ
ɢɦɟɧɧɨ ɧɭɠɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɢ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
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ɩɨɩɵɬɨɤ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
«ɛɨɝ» (ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ
«ɛɨɠɟɫɬɜɨ», «ɞɭɯ», «ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ» ɢ ɬ.ɞ.). ȼɦɟɫɬɨ
ɷɬɨɝɨ ɜ ɧɟɣ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɬɟɨɪɢɸ
ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɢ ɩɨɥɢɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ȼ. ɋɟɣɥɟɪɚ ɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸ,
ɱɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɦɨɧɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢ (ɬɨ ɟɫɬɶ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɨɞɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ).
ɉɨɥɢɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɬɟɨɪɢɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɫɯɨɞɫɬɜɚ Ʌ. ȼɢɬɝɟɧɲɬɟɣɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɫɩɨɫɨɛɭ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ. Ɍɟɨɪɢɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɬɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɞɚɠɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɟɥɨ ɛɵ ɧɚɧɢɡɵɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɉɧɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨɦ ɩɪɨɬɨɬɢɩɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɟɟ ɱɥɟɧɵ. ɉɪɢɦɟɧɹɹ ɷɬɨ ɤ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɹ (“ɛɨɝ”, “ɛɨɠɟɫɬɜɨ”, “ɞɭɯ”), ɦɵ ɜɵɹɫɧɹɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɢ
ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɧɟɝɨ ɧɨɫɢɬ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɬɧɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɷɬɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɧɟɢɡɛɟɠɟɧ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɟɣɥɟɪɭ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɢ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ
ɧɚɞɥɟɠɢɬ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɞɚɜɚɬɶ ɫɟɛɟ ɨɬɱɟɬ ɜ ɷɬɧɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɢɦ ɬɨɱɤɢ ɨɬɫɱɟɬɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɷɬɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦɚ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ƀ. Ɋ. Ʉɚɪɬɟɪɭ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ
ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɨɛɨɛɳɚɬɶ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɮɚɤɬɵ. Ʉɚɪɬɟɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɜɟ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɜɭɦɹ ɬɢɩɚɦɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ: «ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɦ» ɢ «ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɦ». ȼ «ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ» ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɬɟɦ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɟɦ ɨɧ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ «ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɟɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ» ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɢɧɨɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
ɦɟɠɞɭ ɧɟɤɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɫɯɨɞɧɵɦɢ ɫ ɧɢɦ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ɗɬɢ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɷɦɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɷɬɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ. ɋɥɟɞɭɹ «ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ ɤɥɚɫɫɨɜɨɝɨ ɱɥɟɧɫɬɜɚ» Ȼ.
Ɋɭɫɫɟɥɹ, Ʉɚɪɬɟɪ ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɱɥɟɧɵ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɢɩɵ, ɢ ɱɬɨ
ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɤɭɧɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɫɩɭɬɚɬɶ ɷɬɢ ɬɢɩɵ, Ʉɚɪɬɟɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ, ɤɚɤɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɬɢɩ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. ɗɬɨ (1) ɬɚ ɰɟɥɶ, ɧɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, (2) ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɩɩɟɥɢɪɭɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, (3) ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɢ (4) ɬɟɨɪɢɹ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɤɭɧɵ ɦɟɠɞɭ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɞɥɹ ɢɯ
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ Ʉɚɪɬɟɪɚ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ (ɜ ɝɥɚɜɟ 6) ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦɢ.
Ɍɪɟɬɶɹ ɝɥɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ – ɟɟ ɰɟɥɟɣ, ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɮɟɪ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɷɩɨɯɢ. ɗɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɢ ɩɹɬɨɣ ɝɥɚɜɚɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɟɦɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɹ ɩɨɥɚɝɚɸ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɵɦ ɨɛɫɭɞɢɬɶ, ɤɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɚɫɶ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɚɫɶ
Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɉɚɪɬɢɟɣ, ɤɚɤ ɩɪɹɦɨ (ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ «ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ
ɛɨɪɶɛɵ» ɢ ɩɚɪɬɢɣɧɵɦɢ ɰɟɧɡɨɪɚɦɢ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɢ), ɬɚɤ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ (ɱɟɪɟɡ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɰɟɧɡɭɪɭ).
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɵ ɫɬɚɥɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ ɤɚɤ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬɟɨɪɢɸ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
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ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ. Ɍɚɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɟɡɸɦɟ ɢɡ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɯ
ɞɟɛɚɬɨɜ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ, ɫɩɨɪɢɜɲɢɯ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɝɥɚɜɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɪɚɦ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ
1950-ɯ ɝɨɞɚɯ. ɗɬɢ ɫɩɨɪɵ (ɧɢɤɨɝɞɚ ɩɪɟɠɞɟ ɧɟ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɜɲɢɟɫɹ) ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɬɚɬɶɟ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣ Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɩɨɜɵɦ – ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɟɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɹɬɨɣ ɝɥɚɜɟ – ɢ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɜ ɩɨɫɬɫɬɚɥɢɧɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɩɨɪɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɪɟɩɪɟɫɫɢɢ ɢ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ
ɦɚɪɤɫɢɫɬɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɨɣ, ɧɚ ɞɟɥɟ ɦɚɪɤɫɢɫɬɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɚɹ
ɬɟɨɪɢɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɹɥɚ ɫɟɛɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɩɨɯɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋ ɤɨɧɰɚ 1920-ɯ
ɝɨɞɨɜ ɢ ɞɨ 1950-ɯ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɩɪɟɫɫɢɢ ɛɵɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɭɪɨɜɵɦɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢɥɢ «ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ»
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɂɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ ɦɚɪɤɫɢɡɦɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɡ-ɡɚ ɪɢɫɤɚ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɟɟ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣ
ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɞɨɝɦɟ, ɞɨ 1960-ɯ ɝɨɞɨɜ ɦɚɪɤɫɢɫɬɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ
ɧɢɤɨɝɞɚ ɜɫɟɪɶɟɡ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ. ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɞɨ 1960-ɯ ɝɨɞɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ «ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɦɢ.
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɢ, ɬɨ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɪɟɥɢɝɢɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɡɦ XIX- ɜɟɤɚ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɚɧɢɦɢɡɦɚ, ɜɨɫɯɨɞɹɳɚɹ ɤ
Ɍɚɣɥɨɪɭ ɢ ɗɧɝɟɥɶɫɭ.
Ƚɥɚɜɵ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɢ ɩɹɬɚɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɝɥɚɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɢɫɚɧɢɹɦ
«ɫɭɳɟɫɬɜ» ɜ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɧɟɧɰɟɜ, ɷɧɰɟɜ ɢ
ɫɟɥɶɤɭɩɨɜ. Ɂɞɟɫɶ ɞɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɷɬɢɯ ɧɚɪɨɞɚɯ, ɨɛ
ɢɯ ɹɡɵɤɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɧɟɰɤɚɹ
ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ ɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɨɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɲɢɪɨɤɨ
ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɛɚɬɚɯ ɜ ɞɨɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɨ ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɨɛɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɨɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɟɥɢɝɢɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɞɚɧɧɭɸ ɝɥɚɜɭ. ɗɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
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ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɍ. ɏɨɥɦɛɟɪɝ-ɏɚɪɜɚ ɢ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢɢ ȼ. ɒɦɢɞɬɚ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ
ȼ. ɒɦɢɞɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɨɛɳɢɥ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ
ɨ ɧɟɧɟɰɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɞɨ 1914 ɝɨɞɚ.
ȿɝɨ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɟɪɚ ɜ ɇɭɦ’ɚ (ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɒɦɢɞɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ «ɛɨɝɚ» ɢ «ɋɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɋɭɳɟɫɬɜɨ») ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɢɦ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ
«Ȼɨɝɚ», «Ɍɜɨɪɰɚ» ɛɵɥ ɞɥɹ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɜ ɢɯ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ
ɢɥɢ, ɫɤɨɪɟɟ, ɬɟɦ ɩɭɧɤɬɨɦ, ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɢ ɜɨɡɪɚɠɚɥɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ, ɨɞɧɚɤɨ, ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɟɧɟɰɤɨɝɨ, ɷɧɟɰɤɨɝɨ ɢ
ɫɟɥɶɤɭɩɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɵ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɞɟɫɶ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ, ɷɬɨ Ƚ.ɇ. ɉɪɨɤɨɮɶɟɜ, Ʌ.ȼ. Ʉɨɫɬɢɤɨɜ,
Ʌ.ȼ. ɏɨɦɢɱ ɢ ȿ.Ⱦ. ɉɪɨɤɨɮɶɟɜɚ. ȼɵɜɨɞ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɧɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɵ ɫɥɟɞɨɜɚɥɢ «ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ»
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɢ, ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ, ɨɧɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɥɨɜɚ ɛɨɝɢ, ɛɨɠɟɫɬɜɚ,
ɞɭɯɢ ɢ ɯɨɡɹɟɜɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɒɦɢɞɬɨɦ (ɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɚɦɢ) ɇɭɦ’ɚ ɤɚɤ ɧɟɤɨɟɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ Ȼɨɝɭ ɢɥɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨɦɭ ɋɭɳɟɫɬɜɭ ɜ
ɦɨɧɨɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢɹɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɵɬɚɥɢɫɶ
ɨɬɫɬɭɩɢɬɶ ɨɬ ɦɨɧɨɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɤɭɫɚ. Ɍɚɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɨɧɢ ɧɚɲɥɢ
ɢɧɵɯ «ɫɭɳɟɫɬɜ», ɱɚɫɬɨ ɥɢɲɶ ɜɫɤɨɥɶ ɭɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯɫɹ ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɞɨɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɧɧɢɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɬɪɭɞɚɯ
ɩɨ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ. ɗɬɢ «ɫɭɳɟɫɬɜɚ» ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢɦ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɢ
«ɜɟɪɯɨɜɧɵɦɢ», ɤɚɤ ɢ ɇɭɦ’, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, «ɜ ɨɛɵɞɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ»
ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ
1960-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɠɟɧɫɤɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɢɫɶ ɜ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ. Ɍɚɤɨɣ
ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɠɟɧɫɤɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɚɯ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɨɬ ɬɟɨɪɢɢ ɗɧɝɟɥɶɫɚ
ɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɦ ɪɨɞɟ ɢ ɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɠɟɧɫɤɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɜ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɷɬɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɦɨɧɨɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ,
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ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.
ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɚɹ ɫ ɚɧɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɟɣ ɪɟɚɤɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɒɦɢɞɬɚ ɩɪɢɜɟɥɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɏɨɦɢɱ, ɤ
ɨɛɳɟɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚ ɞɭɯɢ, ɜɦɟɫɬɨ ɫɥɨɜɚ ɛɨɝɢ, ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɇɭɦ’ɭ, ɧɨ ɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ.
ɉɹɬɚɹ ɝɥɚɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɫɚɦɨɣ ɨɛɲɢɪɧɨɣ. Ɉɧɚ
ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ɢ ɟɟ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ, ɩɨɱɟɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɝɚɧɚɫɚɧ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɵ
ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɚɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɹɹ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ (ɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɜ
ɰɟɥɨɦ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɝɚɧɚɫɚɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɰɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ «ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ». Ɏɚɤɬɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ
ɟɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ ɜ «ɞɭɯɨɜ» ɢ
«ɛɨɝɨɜ».
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤ ɝɥɚɜɟ ɞɚɧ ɨɛɡɨɪ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚɪɟɚɥɚ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɧɝɚɧɚɫɚɧ. Ɂɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ ɱɟɬɵɪɟɯ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ, ɱɶɢ
ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ.
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɤɪɚɬɤɢɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɞɚɧɧɵɦ ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ, ɢ ɤɪɚɬɤɢɦ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɷɬɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɧɚ ɮɨɧɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ ɞɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. ȼɫɟ ɬɪɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɝɥɚɜɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɛɨɬɵ Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ (1902–
1960), Ȼ. O. Ⱦɨɥɝɢɯ (1904–1971), ɘ. Ȼ. ɋɢɦɱɟɧɤɨ (1935–1995) ɢ Ƚ.
ɇ. Ƚɪɚɱɟɜɨɣ (1934–1993). ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɱɢɬɚɹ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
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ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɭɞɚɯ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ
ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɵ (ɉɨɩɨɜ ɢ Ⱦɨɥɝɢɯ) ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
«ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ» ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɉɨɩɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ – ɛɨɝɢ, ɛɨɠɟɫɬɜɚ, ɞɭɯɢ ɢ ɯɨɡɹɟɜɚ –
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ƾɭo), ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɟɝɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɚɧɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ (ɜ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ), ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɢɦ ɤɚɤ ɞɭɯɢ. «Ȼɨɝɢ»
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɢɯ «ɞɭɯɨɜ», ɚ
«ɯɨɡɹɟɜɚ» ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɥɢɛɨ «ɞɭɯɨɜ», ɥɢɛɨ «ɛɨɝɨɜ». ɇɨ ɟɫɥɢ
ɉɨɩɨɜ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɛɨɝɨɜ, ɛɨɠɟɫɬɜ, ɞɭɯɨɜ ɢ ɯɨɡɹɟɜ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɢɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ, Ⱦɨɥɝɢɯ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɷɬɢ
ɬɟɪɦɢɧɵ ɛɨɥɟɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨ. ȼ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɫɥɭɱɚɹɯ Ⱦɨɥɝɢɯ
ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɢ
ɡɚɬɟɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɢɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɡɧɚɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɬɱɚɫɬɢ.
ɂɧɨɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. ɉɨɩɨɜ ɩɨɱɬɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬ ɠɟɧɫɤɢɟ «ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ». Ⱦɨɥɝɢɯ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɵɦ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɹɤɨɛɵ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɥɟɞɵ
ɦɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɜ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɦ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ
ɩɨɦɟɳɚɟɬ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɭ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɝɨ ɩɚɧɬɟɨɧɚ ɫɟɦɶ «ɠɟɧɫɤɢɯ
ɛɨɠɟɫɬɜ», ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ «Ɇɚɬɶ Ɂɟɦɥɹ» (ɆΩɭ-ɧɟɦɵ ɩɨ-ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɢ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ. Ɉɧ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɦɭɠɫɤɨɟ
ɛɨɠɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɢ «ɜɟɪɯɨɜɧɵɯ» ɫɭɳɟɫɬɜ, «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ» ȾΫɣɛɚƾɭɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ⱦɨɥɝɢɯ, ɜɨɲɟɥ ɜ ɩɚɧɬɟɨɧ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɨɬ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɝɨ ɤ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɬɪɨɸ. ɋ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɸ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɢɣ
ƾɭɨ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ Ⱦɨɥɝɢɯ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥ ɤ «ɛɨɝɭ», ɡɚɦɟɧɢɥ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɯ
ɧɟɦɵ, ɦɚɬɟɪɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜɟɪɯɨɜɧɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɜ ɦɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ Ⱦɨɥɝɢɯ ɜ 1960-ɯ ɝɨɞɚɯ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ, ɫ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɦɚɬɪɢɚɪɯɚɬɚ ɜ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ, ɢ, ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɦɢ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ,
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ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹ «ɲɚɦɚɧɢɡɦɨɦ», ɛɵɥɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɋɢɦɱɟɧɤɨ. ɋɢɦɱɟɧɤɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɟɝɨ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɦɟɫɬɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ
ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ ɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ƾɭɨ – ’ɧɟɛɨɠɢɬɟɥɶ’). ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚɦɟɬɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ «ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ» ɢɥɢ «ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɦɭ» ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɸ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɦɭ «ɲɚɦɚɧɫɤɨɦɭ». Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ, ɨɧ ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɚɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ, ɤɚɤ
«ɛɨɝɢ» ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ «ɞɭɯɢ». ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɢɦɱɟɧɤɨ, ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ (ɬɨ ɟɫɬɶ, ɜ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɯ «ɩɪɨɫɬɵɯ» ɥɸɞɟɣ)
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɢɥ
ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɦɟɯɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ» ɢ «ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ», ɢ
ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɢ ɱɚɫɬɨ
ɜɢɞɢɦɵɦɢ. ȼ «ɲɚɦɚɧɫɤɨɦ», «ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɦ» ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫɢɥɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ «ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ» ɢ «ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ».
Ɋɚɛɨɬɵ Ƚɪɚɱɟɜɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɢɯ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɨɧɢ ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɢɞɟɢ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɬɪɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɧɝɚɧɚɫɚɧɨɜɟɞɨɜ. Ɉɧɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɬɟɨɧɢɦɨɜ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ ɧɝɚɧɚɫɚɧ – ɢ
ɲɢɪɟ «ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ» ɜɨɨɛɳɟ – ɤɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȿɳɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɱɟɦ ɋɢɦɱɟɧɤɨ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɸ ɧɚ
ɹɡɵɤɚɯ ɤɨɧɪɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɨɧɚ ɪɚɡɴɹɫɧɹɥɚ, ɤɚɤ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɬɟ ɢɥɢ
ɢɧɵɟ ɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɟɸ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɚɦɢ ɧɝɚɧɚɫɚɧɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
ɩɪɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɆΩɭ-ɧɟɦɵ, ɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɢɫɬɢɧɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ, ɢɥɢ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ,
ɤɚɠɟɬɫɹ ɬɚɤɨɜɵɦ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ Ƚɪɚɱɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɬɨɬ
ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɞɚɟɬ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɤɪɚɲɟɧɵ ɟɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɢɦɢ
ɢɞɟɹɦɢ, ɨɩɢɪɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɡɦ, ɢ ɟɟ ɚɧɚɥɢɡ ɧɝɚɧɚɫɚɧ-
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ɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɨɦɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɸ. ȼ ɤɚɤɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɤɚ
ɟɳɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ.
ɋɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɡɞɧɟɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɠɟɧɫɤɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɢ ɫɥɟɞɨɜ ɷɝɚɥɢɬɚɪɢɡɦɚ ɜ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɦ
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɨ ɤɚɤ ɩɨɩɵɬɤɭ
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɷɝɚɥɢɬɚɪɧɨɟ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɝɨ (ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ) ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɤɚɤ
«ɪɟɥɢɝɢɢ», ɦɨɠɧɨ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɨɩɵɬɤɭ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɨɣ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɚɧɬɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ.
ȼ ɲɟɫɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɵ. Ⱦɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɢɩɢɱɧɨɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɢɥɢ ɦɚɪɤɫɢɫɬɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ. ȼ ɪɚɧɧɢɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɚɜɬɨɪɵ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɟ ɞɟɥɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ
ɫɜɨɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɷɬɧɵɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɢ ɷɦɧɵɦɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹɦɢ.
ɇɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɷɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɫɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɝɥɭɛɠɟ, ɢ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɦɢɫɹ ɤ ɫɚɦɨɞɢɣɫɤɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɯ
«ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ» (ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ Ʉɚɪɬɟɪɚ) ɛɨɥɟɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɦ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɡɦɟ,
ɬɟɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɥɚɤɭɧɭ ɦɟɠɞɭ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ «ɫɭɳɟɫɬɜ»
ɢ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɧɨɫɹɬɫɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦɢ,
ɩɵɬɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɢɯ «ɫɭɳɟɫɬɜ». Ɍɚɦ, ɝɞɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɢɟ
ɩɨɫɬɭɥɚɬɵ (ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɦɚɬɪɢɚɪɯɚɬ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɜ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ
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«ɛɨɝɢ» ɢ «ɞɭɯɢ» ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ) ɬɚ ɠɟ ɫɚɦɚɹ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɥɚɤɭɧ.
ɉɟɪɟɜɨɞ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ Ɍɚɬɶɹɧɵ Ⱦ. Ȼɭɥɝɚɤɨɜɨɣ
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Nordliga studier 1

Vilka ord ska en forskare välja i beskrivningar av föreställda väsen i
världsåskådningar burna av andra språk än forskarens eget? Forskningshistorien ger exempel på en rad olika val – gudar, gudinnor,
andar, djävlar, demoner, rådare, övernaturliga väsen. Vad är det
som styr vilka termer som väljs? Vad betyder det om man använder
en viss term? Är det likgiltigt vilka ord som används eller får terminologin några konsekvenser?
I den här studien undersöks hur några sovjetiska forskare hanterade
problemet med religionsetnografisk terminologi i sina beskrivningar
av världsåskådningar hos samojediska jägar- och renskötarfolk på
de ryska och sibiriska tundrorna. De sovjetiska etnografernas exempel tjänar som utgångspunkt för en principiell diskussion i frågan.

ISBN 978-91-88466-74-7 • ISSN 2000-0391

