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Od redakcji  

Ukazujący się od 1996 r. „Zesła-
niec” wyraźnie zaznacza swoją obec-
ność w dokumentowaniu losu Polaków 
w „syberyjskim domu niewoli”. Tre-
ściom tym, ich istocie i praktyce po-
święcono już wiele artykułów opartych 
na zesłańczych doświadczeniach, stu-
diach historycznych i kulturowych. 
Dopełniają one problem naukowego 
oglądu tych spraw, w który coraz czę-
ściej wpisują się historycy z syberyj-
skiej części Rosji, legitymujący się 
nierzadko świadomością swoich odle-
głych polskich korzeni. Jak już wielo-
krotnie podkreślaliśmy w „notach od 
redakcji” artykuły te obejmują różne 
grupy tematyczne i mamy nadzieję, że  
trend ten trwać będzie nadal.  

W podobnym tonie, a nawet bar-
dziej optymistycznym, wypowiadają się 
Czytelnicy w listach do redakcji postu-
lując wyjście poza martyrologiczne 
kręgi by ubogacić tematykę artykułów 
problemem polskiego dziedzictwa na-
ukowego i gospodarczego za Uralem. 

Wspominał o tym dr Tomasz Dudek 
w artykule poświęconym dziejom na-
szego kwartalnika podkreślając, że 
„Choć z oczywistych względów, Sybe-
ria w polskiej tradycji, historii i kultu-
rze zawsze będzie przedstawiana jako 
miejsce martyrologii setek tysięcy na-
szych rodaków, to warto także pamiętać 
i o tym aspekcie polskiej obecności na 
tych ziemiach. [...] W wielu polskich 
publikacjach naukowych i popularno-
naukowych dominuje bowiem postrze-
ganie polskiej obecności na Syberii, 
Kaukazie, Azji Środkowej, czy Dalekim 
Wschodzie, tylko przez pryzmat ponie-
wolnych stosunków polsko-rosyjskich. 
A przecież w wielu przypadkach to wła-
śnie polscy zesłańcy nie tylko inicjowali 
i prowadzili badania nad zamieszkują-
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cymi wymienione obszary ludami,  
a także przyczynili się w znaczący spo-
sób do zachowania ich kultury. Przykła-
dem tego może być działalność Broni-
sława Piłsudskiego, brata Józefa, zna-
komitego badacza Sachalinu i kultury 
jego pierwotnych mieszkańców Ajnów”. 
(„Zesłaniec” nr 58:2014, s. 76).  

A skoro o B. Piłsudskim mowa to 
wspomnijmy, że ożenił się on na Sacha-
linie z kobietą z plemienia Ajnów,  
a jego potomkowie mieszkają do dzisiaj 
w Japonii. Pisze o tym zajmująco Wi-
told Kowalski w tym numerze naszego 
kwartalnika w artykule pt. „Polska 
honoruje w Japonii Bronisława Piłsud-
skiego”, którego pomnik odsłonięto 19 
października 2013 roku w Shiraoi na 
Hokkaido .  

Uroczystość ta potwierdza zauwa-
żalny proces utrwalenia zasług tego 
zesłańca, etnografa i patrioty w pol-
skiej antropologii kulturowej bliski 
problematyce naszego dziedzictwa 
naukowego na Syberii. Przypominamy 
o tym na użytek innych rozważań z tego 
zakresu ujawniających się częstokroć 
na łamach „Zesłańca”. W ten sposób 
kształtuje się przekonanie, że nasi Czy-
telnicy są świadkami i uczestnikami 
historii dawnych dziejów polsko-
syberyjskich, które uwidaczniają się 
dzisiaj w formie trwałych znaków pa-
mięc. Należy do nich ów pomnik na 
Hokkaido, pomnik B. Piłsudskiego na 
Sachalinie oraz monument poświęcony 
polskim badaczom Syberii znajdujący 
się w centrum Jakucka i tablica memo-
ratywna w Pietropawłowsku Kamczac-
kim czcząca pamięć zesłańca i lekarza 
Benedykta Dybowkiego. 

Dzięki Radzie Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, wspierającej wy-
dawanie „Zesłańca” włączamy się  
w ten sposób do realizacji idei Cypria-
na Kamila Norwida, że „Przeszłość jest 
i dziś, i te dziś dalej”. 
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