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kach Polaków i Rosjan brak  zaufania, brak szczerości i podejrzliwość. Książka Syberia w hi
storii i kulturze narodu polskiego, będąca rezultatem  obiektywnych, prawdziwych, wszech
stronnych i pogłębionych badań, wnosi istotny, pozytywny wkład we wzajem ne stosunki 
dwóch słowiańskich narodów  —  Polaków i Rosjan.

Nie m ożna nie zgodzić się z opinią A ntoniego Kuczyńskiego, że tem at „Syberia w histo
rii i kulturze narodu polskiego” nie jest jeszcze w pełni wyczerpany, że polscy i rosyjscy 
uczeni w swoich przyszłych badaniach ujawnią nowe aspekty i wątki, odsłonią nieznane 
karty. U dział w badaniach różnych specjalistów —  historyków, etnologów, politologów, psy
chologów, socjologów —  niewątpliwie wzbogaci tem at o nowe odkrycia. Wydaje się, że 
słabo dotychczas naświetlony dalekowschodni aspekt tej problem atyki powinien spowodo
wać wzmożone zainteresow anie uczonych rosyjskiego Dalekiego Wschodu.

N. I. D ubinina  
z ję z . rosyjskiego tłum . Jerzy Wągrodzki

*  *  *

O środek Badań W schodnich przy Uniwersytecie Wrocławskim ma znaczące osiągnięcia 
w dziedzinie rozwoju i populaiyzacji wiedzy o Polakach przebywających w rosyjskim, a na
stępnie radzieckim im perium . O bok działalności naukowej podejm uje ważne przedsięwzię
cia edytorskie i rozwija współpracę z zagranicznymi placówkami specjalizującymi się w po 
dobnej problem atyce.

Ta właśnie działalność wydawnicza zasługuje na szczególne wyróżnienie. Pod patrona
tem  O środka ukazał się bowiem cykl staropolskich opisów Syberii, biografie wybitnych 
badaczy tej krainy, reprinty monografii Zygmunta Librowicza i Michała Janika, jak też wspo
mnienia ofiar radzieckich represji, publikowane w serii „Biblioteka Zesłańca”. Warto dodać, że 
wszystkie te książki, niezależnie od merytorycznego przygotowania autorów, posiadają walor 
naukowy, gdyż zawierają bogate kom entarze, przypisy i aneksy, które z jednej strony weryfi
kują podaw ane fakty, z drugiej zaś osadzają je  w szerokim kontekście historycznych wyda
rzeń.

D oceniając potrzebę podsum owania aktualnego stanu badań nad polską obecnością na 
rozległych obszarach zauralskich, O środek organizuje konferencje poświęcone tematyce 
wschodniej. Pierwsze sympozjum odbyło się w 1994 roku we Wrocławiu i w Bagnie. Nosiło 
ono tytuł „Polacy w Kazachstanie. H istoria i współczesność”, zaś wygłoszone tam  referaty 
wkrótce doczekały się publikacji. W 1997 roku, dzięki inicjatywie kierownika O środka A n
toniego Kuczyńskiego miało miejsce kolejne ważne wydarzenie naukowe, jakim  było spot
kanie przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy specjalizujących się w problem atyce syberyj
skiej. Ta m iędzynarodowa konferencja, zorganizowana w dniach 30 czerwca-3 lipca na U ni
wersytecie Wrocławskim i w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, 
została poświęcona różnym aspektom  polsko-syberyjskich kontaktów na przestrzeni wie
ków. Wzięli w niej udział, obok naszych uczonych, badacze z Rosji, Białorusi i Ukrainy, co 
umożliwiło skonfrontowanie ocen różnych zjawisk przez ludzi wywodzących się z obszarów 
naznaczonych innym rodzajem  doświadczeń dziejowych.
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Uczestnikam i konferencji byli historycy, etnografowie, geolodzy, badacze dziejów Koś
cioła i literaturoznawcy. Interdyscyplinarny charakter sympozjum okazał się bardzo owocny 
dla grun tow niejszego  poznan ia  po lsko-syberyjskich stosunków . Pozwolił bow iem  na 
wszechstronne naświetlenie problem ów przez uczonych specjalizujących się w różnych dzie
dzinach wiedzy.

W  niespełna rok później merytoryczna dokum entacja sympozjum została opublikowana 
w książce noszącej tytuł Syberia w historii i kulturze narodu polskiego.

Ten obszerny, pięknie wydany tom stanowi kolejną cenną pozycję w edytorskim dorobku 
Ośrodka Badań Wschodnich. Zawiera bowiem najnowsze ustalenia dokonane przez wybitnych 
znawców tem atu, przedstawione tu  w form ie studiów problemowych i monograficznych.

R edaktor naukowy tom u A ntoni Kuczyński napisał we wstępie, że Syberia w historii 
i kulturze narodu polskiego odegrała dramatyczną, a zarazem wszechstronną rolę. Powyż
sze stw ierdzenie znalazło odbicie w treści książki.

Ze względu na charakter naszych dziejowych doświadczeń tu  również na plan pierwszy 
wysuwa się wątek martyrologiczny. Książka m a jednak ambicje ukazania w m iarę pełnego 
obrazu syberyjskiej rzeczywistości. D latego też znalazły się w niej opracowania poświęcone 
cywilizacyjnej, naukowej i politycznej aktywności Polaków na Wschodzie. Zakres proble
mów poruszanych w tej części publikacji jest szeroki, gdyż dotyczy kwestii emigracji chło
pów z zachodnich guberni cesarstwa rosyjskiego, historii V Dywizji Syberyjskiej i organizacji 
społecznych w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, działalności naszych uczonych, księ
ży, lekarzy, muzyków, recepcji zagadnień syberyjskich w kraju oraz przeszłości i dnia dzisiej
szego polskiej diaspory za Uralem .

M imo wielości omówionych tu wątków tem at daleki jest jeszcze od wyczerpania. B ada
cze dążą bowiem do opracowania syntezy polsko-syberyjskich stosunków, co wymaga grun
townej znajomości całokształtu zagadnień. We wstępie książki A ntoni Kuczyński napisał, że 
autorzy sami decydowali o wyborze powziętej tematyki, odpowiadającej ich zainteresow a
niom naukowym i doświadczeniom badawczym. Zam ieszczone w tom ie artykuły są więc 
odzw ierciedleniem  kierunków  aktualnie prowadzonych prac, zaś istniejące w nich luki 
wskazują, że n iektóre zagadnienia budzą mniejsze zainteresowanie uczonych.

Chociaż zawarte w książce rozważania dotyczące represjonowania Polaków mają cha
rak ter wieloaspektowy, ponieważ zajmuje się nimi wielu historyków, pewnych tem atów 
w ogóle w nim zabrakło lub zostały one zaledwie zasygnalizowane. Należą do nich kontakty 
Polaków z napływową ludnością osiadłą i autochtonam i, przemiany świadomościowe ze
słańców pod wpływem nowego otoczenia czy wkład naszych badaczy i przedsiębiorców 
w poznanie lub zagospodarow anie Syberii w odniesieniu do osiągnięć ludzi innych narodo
wości. Trzeba jednak podkreślić, że kilka marginesowo dotąd omawianych zagadnień znala
zło odbicie w tej książce. Należy do nich m.in. recepcja problem atyki syberyjskiej w Polsce. 
Warto więc zwrócić uwagę na zamieszczone w tomie opracowania Bogdana Roka Staropol
skie relacje geograficzne o Syberii w X V II wieku, Janiny Wołczuk Wiedza o Syberii w szkołach 
Królestwa Polskiego okresu międzypowstaniowego czy W łodzim ierza Sulei Wpływ syberyjskich 
doświadczeń na połską myśl polityczną doby porozbiorowej.

Rzadziej analizowanym tem atem  jest też adaptacja zesłańców i dobrowolnych osadni
ków w nowym środowisku. W  książce są mu poświęcone dwa ciekawe artykuły: Borysa 
P. Polewoja Trzy pokolenia Kozyrewskich na Syberii oraz Władysława M asiarza Migracje chlo-
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pów  polskich na Syberii w końcu X IX  i na początku X X  wieku. Z  zagadnieniami adaptacji 
wiążą się też częściowo dwa kolejne opracowania omawiające cywilizacyjną działalność 
Polaków. Chodzi tu o artykuły Kiriła Nikołajewa Leon Hryniewiecki —  pierwszy naczelnik 
Czukotki i Bolesława Szostakowicza Dzieje irkuckiej parafii rzymskokatolickiej do początków  
X X  wieku. W arto podkreślić, że drugi z wymienionych autorów  pisa! m.in. o życiu i pracy 
księdza Krzysztofa Szwermickiego, uważanego przez niektórych historyków za najwybitniej
szego duchowego opiekuna zesłańców.

W śród tem atów  wiążących się z działalnością Polaków na Syberii największe zaintereso
wanie uczonych budzi wkład dziewiętnastowiecznych badaczy w poznanie przyrody i kultury 
tego obszaru. O cenę ich dorobku naukowego zawiera kilka obszernych rozpraw, których 
autoram i są G abriel Brzęk, Janusz Kamocki, A ntoni Kuczyński, Zbigniew J. Wójcik i W ła
dysław M. Łatyszew.

W tym miejscu w arto zwrócić uwagę, że omawiany tom  został poświęcony Bronisławowi 
Piłsudskiemu, „zesłańcowi i katorżnikowi, wybitnemu badaczowi kultur tubylczych ludów 
dorzecza A m uru, Sachalinu, Hokkaido, w osiemdziesiątą rocznicę śmierci”.

Postać tego uczonego zasługuje ze wszech miar na popularyzację, nie tylko ze względu 
na jego osiągnięcia w dziedzinie dokum entowania ginącego świata azjatyckich plemion. 
W  jego losach m ożna bowiem odnaleźć syntezę naszych narodowych doświadczeń syberyj
skich, gdyż wątek patriotyczno-m artyrologiczny splata się w nich z działalnością poznawczą. 
Reprezentow ał on bowiem godną podziwu postawę polskiego zesłańca, który nie poddał się 
biernie przeciwnościom, ale potrafił spożytkować czas wygnania na pracę twórczą. Jednak 
w omawianej książce został on przedstawiony przede wszystkim jako badacz.

O pracowaniem  podsumowującym rolę zesłańców oraz dobrowolnych przybyszów w po 
znaniu i zagospodarow aniu zauralskich krain jest artykuł Zbigniewa Wójcika i A ntoniego 
Kuczyńskiego Między oczekiwaniem i spełnieniem. Działalność cywilizacyjna Polaków na Sy
berii (X V II-X IX  w.). Obydwaj autorzy są znawcami tej problem atyki, dlatego też podają 
wiele faktów świadczących o dokonaniach jeńców wojennych, zesłańców i przedstawicieli 
różnych grup społecznych, którzy z własnej woli znaleźli się za Uralem. Wiążąc działania 
Polaków z kontekstem  historycznym i uwarunkowaniami wynikającymi z realiów syberyj
skiej rzeczywistości, nadają tem u opracowaniu charakter naukowej syntezy.

Jak  już jednak  wspomniałam, najważniejszą i najobszerniejszą częścią tom u są rozprawy 
omawiające tem atykę zesłańczą.

Przez wiele lat Syberia jawiła się w literaturze jako ziemia wyklęta, cmentarzysko usiane 
grobami najlepszych synów ojczyzny. Była więc mitycznym obszarem narodowej krzywdy, 
wyjałowionym z norm alności życia. D o wyobrażeń tych powraca Jarosław  M ichalak w kry
tycznym opracowaniu Pożegnanie przy „słupie grobowym nadziei”. Granica uralska w pam ięt
nikach Sybiraków.

Pozostałe artykuły poświęcone tematyce martyrologicznej wiążą się przede wszystkim 
z uściśleniem faktów historycznych, zaś część z nich omawia m ało w Polsce znane zagadnie
nia. D o tych ostatnich należą teksty pisane przez badaczy rosyjskich, oparte na m ateriałach 
źródłowych przechowywanych we wschodnich archiwach. Są to  opracowania: Władysława 
Wolkowa Polacy w dziejach Tomska w X V II wieku, Sergiusza W. Leończyka Polacy na po łu 
dniu guberni jenisiejskiej. Dzieje zesłań i kolonizacji, Mariny Iszczenko Polacy na katordze 
sachalińskiej.
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Jedną z najważniejszych dla tej problem atyki kwestii ujmuje rozprawa Elżbiety Kaczyń
skiej Polacy w społecznościach syberyjskich (1815-1914). Zagadnienia demograficzno-socjolo
giczne. W edług autorki „bohaterem  tych rozważań jest cała zbiorowość”, dlatego też obej
m ują one nie tylko różne kategorie represjonowanych, lecz również ich syberyjskie otocze
nie. Tak jak  w swoich poprzednich pracach Elżbieta Kaczyńska konsekwentnie rekonstruuje 
strukturę zesłańczej zbiorowości, wykazując tym samym nieprawdziwość pokutującego do 
dnia dzisiejszego spojrzenia na społeczność „więźniów Sybiru”, utożsamianych na ogół jedy
nie z grupą ludzi ukaranych za sprawy polityczne. Artykuł ten przedstawia liczebność róż
nych kategorii zesłańców i wolnych mieszkańców Syberii w okresie blisko stuletnim  oraz 
opisuje zmiany sytuacji skazańców, związane z m odernizacją prawa karnego i modyfikacją 
sposobów represjonowania.

W  kolejną grupę zagadnień wprowadza nas artykuł Rom ana Dzwonkowskiego Katolic
kie duchowieństwo polskie represjonowane na Syberii w latach 1920-1965. Ten zaniedbywany 
do niedawna tem at budzi obecnie zainteresowanie sporej grupy historyków, dlatego też 
w książce zam ieszczono kilka opracowań poświęconych losom i działalności duszpasterskiej 
polskich księży.

Podsum ow aniem  dotychczasowych naukowych dokonań związanych z problem atyką 
m artyrologiczną zajęła się W iktoria Sliwowska w opracowaniu Dawne i nowe badania nad 
polskim i zesłańcami na Syberii —  ich miejsce w historii i kulturze. Zaw iera ono charakterysty
kę źródeł o represjach na Wschodzie, ocenę ich wartości poznawczej, krytyczną analizę 
sposobu ujm owania problem atyki zesłańczej w różnych okresach czasu, jak też omówienie 
specjalistycznych opracowań polskich i rosyjskich. Ogólnie rzecz biorąc, ten ważny artykuł 
stanowi kom pendium  wiedzy na tem at m ateriałów  źródłowych dokum entujących zesłania.

Z  odrębną grupą problem ów wiążą się opracowania poświęcone losom Polaków na 
W schodzie w czasach drugiej wojny światowej. K oncentrują się one na zagadnieniach de
portacji ludności cywilnej, problem atyce łagrowej i tzw. „wolnych osiedleń”, sytuacji po 
szczególnych grup zesłańców, kwestii powrotów do kraju oraz represjach stalinowskich wo
bec polskiej diaspory za U ralem. O statni tem at poszerzony został o rozważania dotyczące 
teraźniejszości i przyszłości mieszkańców Syberii o polskim rodowodzie.

O m aw iane tu  fakty zamykają gorzki rozdział naszych stosunków z Rosją, który dopiero 
teraz jest rozliczany. Sprawy wiążące się z m artyrologią Polaków na Wschodzie, do dziś 
bolesne dla wielu doświadczonych tam  ludzi, są nadal żywo dyskutowane i wzbogacane 
o nowe świadectwa. Jednak problem  zesłań, obłożony przez lata polityczną infamią, później 
zaś ukazywany przez pryzm at nieszczęść, jakich doznały ofiary represji, wymaga wielu je 
szcze wyjaśnień. Autorzy zamieszczonych w tom ie artykułów polem izują z dotychczasowymi 
ustaleniam i i korygują fakty w oparciu o nieznane dotąd źródła zgrom adzone w archiwach 
rosyjskich. Przeciwstawiając się popularnym  i kształtującym opinię publiczną mitycznym 
wyobrażeniom, wzmacniają podstawy wiedzy o czasach stalinowskich.

G eneralnie rzecz biorąc, książka Syberia w historii i kulturze narodu polskiego jest cenną 
pozycją historiograficzną, która powinna zainteresować nie tylko naukowców, lecz również 
szeroki krąg czytelników pragnących lepiej poznać skomplikowane dzieje własnego kraju.

A n n a  M ile w sk a -M ly n ik


