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• NAGRODY „PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO” 2010 

 
W sobotę, 19 marca tradycyjnie już w Sali Balowej Pałacu Potockich na 

Uniwersytecie Warszawskim już po raz osiemnasty odbyła się ceremonia wrę-
czenia prestiżowych nagród kwartalnika „Przegląd Wschodni” za najlepsze pu-
blikacje naukowe poświęcone problematyce wschodniej wydane w 2010 roku. 

Mocą postanowienia jury nagrodę w kategorii Dzieła Krajowe otrzymała 
dr Joanna Wolańska z Krakowa za książkę Katedra ormiańska we Lwowie w 
latach 1902–1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza, wydaną 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uzasadnieniu 
stwierdzono, że książka pokazuje nie tylko unikatowe walory artystyczne 
lwowskiej świątyni, lecz także przypomina wielowiekową obecność Ormian w 
Polsce, ich rolę i zasługi. 

W kategorii Dzieła Zagraniczne nagrodzony został dr Anatol Wialiki z 
Mińska za pracę Bjelaruś u sawjecka-polskich miżdzjarżałnych adnosinach 
1944–1959 (Białoruś w sowiecko-polskich stosunkach międzypaństwowych 
1944–1959), wydaną przez Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Maksima Tanka. W opracowaniu tym autor wnikliwie przedstawił kwestie 
narodowościowe, demograficzne i problemy tzw. repatriacji Polaków po II 
wojnie światowej. 

Nagrodą w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie uhonorowano prof. 
Bolesława Szostakowicza z Irkucka za książkę Wospominanija iz Sibiri. Me-
muary, oczerki, dniewnikowyje zapisi polskich politiczeskich ssylnych w wo-
stocznuju Sibir pierwoj połowiny XIX wieka (Wspomnienia z Syberii. Pamiętni-
ki, szkice, zapisy pamiętnikarskie polskich zesłańców politycznych na wschod-
nią Syberię w pierwszej połowie XIX wieku), opublikowaną przez wydawnictwo 
„Artizdat”. Autor, badacz a zarazem społecznik, pełniący funkcję Prezesa Ko-
misji Naukowej Kongresu Polaków w Rosji, dzięki zarówno nagrodzonej pracy, 
jak i wielu innym, opartym na nieznanych materiałach archiwalnych, w znacz-
nym stopniu przyczynił się do poszerzenia wiedzy o losach zesłańców polskich 
na Syberii XIX wieku. 

Ponadto przyznaną w roku ubiegłym Nagrodę Przeglądu Wschodniego 
2009 w kategorii Edycje za serię wydawniczą „Seria Wschodnia” odebrał prof. 
Krzysztof Jasiewicz z Warszawy, pracownik Instytutu Studiów Politycznych 
PAN. Laureat dzięki pracy redakcyjnej, naukowej i uporowi organizacyjnemu 
przyczynił się do publikowania serii o wyjątkowym znaczeniu dla współcze-
snych badań wschodnich. 
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Nagrodę Specjalną Przeglądu Wschodniego 2010 za całokształt badań, 
pracy i twórczości naukowej otrzymał prof. Michał Łesiów z Lublina, slawista, 
wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskich 
Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, autor kilkuset publikacji 
naukowych, popularnonaukowych, a także publicystycznych. W ciągu kilkudzie-
sięciu lat pracy naukowej i dydaktycznej wniósł wielki wkład do językoznawstwa 
oraz wszechstronnych badań nad pograniczem polsko-ukraińskim. 

Laureatem Nagrody Przeglądu Wschodniego 2010 im. Aleksandra Gieysz-
tora został Longin Tomaszewski, żołnierz Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK, 
uczestnik akcji Ostra Brama w 1944 roku. Plonem jego wieloletniej pracy nad 
dziejami polskiej konspiracji niepodległościowej na Kresach Północno-
Wschodnich RP była monografia Kronika wileńska 1939–1941, wydana po raz 
pierwszy w podziemnym wydawnictwie „Pomost”, której kontynuacją były wie-
lokrotnie wznawiane książki: Kronika wileńska 1941–1945. Z dziejów Polskiego 
Państwa Podziemnego oraz Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945. 

W skład jury weszli: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Jan Malicki – dyrektor Studium Europy 
Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, prof. Stanisław Mossakowski z 
Instytutu Sztuki PAN, prof. Elżbieta Smułkowa i prof. Leszek Zasztowt z Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Marek Zieliński – wiceprezes Zarządu Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Tegoroczne Nagrody „Przeglądu Wschodniego” solidarnie wspomagali: 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny sprawowały: „Rzeczpospoli-
ta” i Polskie Radio dla Zagranicy – Radio Polonia. 

Nagroda ustanowiona została w 1993 roku, wkrótce po powołaniu do ży-
cia „Przeglądu Wschodniego”, czasopisma poświęconego historii Europy 
Wschodniej od średniowiecza po czasy współczesne, będącego kontynuacją 
podziemnego „Obozu”. Redaktorem naczelnym jest Jan Malicki. 

Ewa Maria Ziółkowska 

 

 

• Z RODU SZOSTAKOWICZÓW 
 

Profesor Bolesław Siergiejewicz Szostakowicz – doktor nauk historycz-
nych, wiceprezes Irkuckiej Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo”, prze-
wodniczący Komisji Naukowej Kongresu Polaków w Rosji. Urodzony 3 lutego 
1945 roku, w 1966 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Historyczno-
Filologicznym Państwowego Uniwersytetu Irkuckiego. W 1973 roku obronił 
pracę doktorską Polacy na Syberii w latach 1870-1890 (Z historii związków 
rosyjsko-polskich w XIX wieku). W roku 1997 w Instytucie Słowianoznawstwa 
Rosyjskiej Akademii Nauk obronił pracę habilitacyjną Problemy węzłowe histo-
rii Polaków w Syberii (koniec XVIII – koniec XIX wieku). Jest profesorem Kate-
dry Historii Powszechnej i Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uni-
wersytetu Irkuckiego, a także autorem ponad 230 publikacji naukowych na 
temat historii Polaków na Syberii, zesłań syberyjskich, stosunków polsko-
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rosyjskich. Jest także tłumaczem i wydawcą antologii pamiętników polskich 
zesłańców, między innymi Benedykta Dybowskiego. Za historyczne prace na-
ukowe i działalność w organizacjach polonijnych w Rosji został uhonorowany 
w Polsce Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem Zasłużony dla kultury polskiej oraz 
Medalem Wiktora Godlewskiego. W marcu 2011 roku Bolesław Szostakowicz 
– badacz o niezwykłych kompetencjach i wielkiej pasji – został zaproszony do 
Warszawy, aby z rąk red. Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschod-
niej na Uniwersytecie Warszawskim odebrać Nagrodę „Przeglądu Wschodnie-
go” za rok 2010. 

* 
Za książkę Wospominanija iz Sibiri. Memuary, oczerki, dniewnikowyje 

zapisi polskich politiczeskich ssylnych w wostocznuju Sibir pierwoj połowiny 
XIX wieka otrzymał Pan na Uniwersytecie Warszawskim Nagrodę „Prze-
glądu Wschodniego” 2010. Czym dla Pana jest ta nagroda? 

Jest to dla mnie bardzo znaczące wyróżnienie, bo znam ten periodyk jako 
naukowiec i jako autor. Kiedy ukazał się jego pierwszy zeszyt, już wówczas 
zajmowałem się dziejami kontaktów polsko-syberyjskich i do jednego z pierw-
szych numerów, chyba nawet pierwszego, dałem przegląd dorobku naukowego, 
może nawet nie tyle dorobku co źródeł, dotyczących humanistycznych aspek-
tów działalności Benedykta Dybowskiego. Był on przede wszystkim znanym 
przyrodnikiem, biologiem, geologiem, ale oprócz tego był, moim zdaniem, hu-
manistą, tzn. pisał szereg wspomnień, szkiców o swoich towarzyszach zesłań 
syberyjskich, w których przedstawiał poglądy na różne aspekty życia. Tym nikt 
się specjalnie nie zajmował, większość pisała o nim jako o naukowcu w swojej 
dziedzinie, a ja zająłem się tym aspektem, który w Polsce jest może więcej zna-
ny, ale u nas na Syberii i w Rosji w ogóle nieznany, to znaczy jego dorobkiem 
pamiętnikarskim. I to zostało po raz pierwszy opublikowane w Polsce, właśnie 
w „Przeglądzie Wschodnim”. Potem jeszcze coś w nim drukowałem. Przez pe-
wien czas otrzymywałem kolejne numery, a teraz jest gorzej z dystrybucją i pre-
numeratą. Twórcę „Przeglądu” i jego redaktora naczelnego Pana Jana Malickiego 
miałem więc okazję poznać wcześniej, podobnie jak i profesora Zbigniewa Wój-
cika, związanego z tym wydawnictwem, wybitnego badacza stosunków polsko-
syberyjskich w aspekcie nauki, goszczącego nieraz w Irkucku. Tak więc nie jest 
to czasopismo obce dla mnie i czuję się zaszczycony otrzymaną nagrodą oraz 
laudacją wygłoszoną przez Pana Profesora Zbigniewa Wójcika. To bardzo ważne, 
że moje, nasze starania Sybiraków zostały w Polsce zauważone. 

Jak się zaczęły Pana naukowe zainteresowania związkami polsko-
syberyjskimi? 

To już bardzo dawna historia. Mnie jako absolwenta uniwersytetu, mło-
dego aspiranta zainspirował profesor F. A. Kudriawcew, a przede wszystkim 
mój ojciec, który był orientalistą, prawnikiem, historykiem stosunków między-
narodowych, specjalistą od Bliskiego Wschodu i Persji. On miał sentyment do 
spraw polskich, bo oczywiście wiedział o naszym pochodzeniu, korzeniach 
polskich. Jeszcze za czasów radzieckich, nastąpiło pewne ocieplenie, gdy cho-
dzi o ten aspekt historii, przed wojną i potem jakiś czas po wojnie nie było do-
brego klimatu dla takich badań. Potem poszło lepiej, bo uznano, że to kraje 



KRONIKA 

 

92 

socjalistyczne. Było to traktowane internacjonalistycznie – można powiedzieć 
„za wolność naszą i waszą”. I akurat w latach 1963 i 1964 przypadało stulecie 
powstania styczniowego. Potem była kontynuacja tego polskiego wątku, czyli 
stulecie powstania Polaków zesłanych na Syberię, którzy podjęli próbę wyzwo-
lenia się z niewoli przy budowie drogi dookołabajkalskiej, nie kolejowej jeszcze 
a kołowej. Po rosyjsku to się nazywa powstanie krugobajkalskie. Po polsku 
wszyscy mówią „bajkalskie” albo „zabajkalskie”, co nie jest prawidłowe. Za 
Bajkałem jest Kraj Zabajkalski, a my jesteśmy w zachodniej części Bajkału. 
Generalnie nazywa się to w języku rosyjskim Przybajkale (Pribajkale), a droga 
była budowana dookoła Bajkału. 

To jak się powinno nazywać ten zryw wolnościowy Polaków na ze-
słaniu? 

Moim zdaniem powstanie krugobajkalskie, czyli „dookołabajkalskie”. 
Niestety tradycja jest inna. Nawet Polscy piszący o tym ważnym wydarzeniu 
nazywają go „powstaniem bajkalskim” lub „zabajkalskim”. A przecież na tzw. 
Zabajkalu żadnego powstania nie było. Była jeszcze nazwa krugomorskie, bo 
Bajkał nazywano Świętym Morzem i czasami też tak pisano. Powstanie trwało 
około dwóch miesięcy latem 1866 roku. Tak więc, gdy zaczynałem pracować 
jako historyk, obchodzono wówczas setną rocznicę tego wydarzenia, nadając 
mu wysoka rangę, na poziomie ogólnorosyjskim, ale czczoną głównie w Irkuc-
ku. Opublikowano wówczas parę artykułów i poważniejszych rozpraw nauko-
wych. Mój nauczyciel, teraz już śp. doc. Siemion Kowal, który zajmował się 
różnymi aspektami historii Syberii lat sześćdziesiątych XIX wieku, napisał 
książkę poświęconą powstaniu dookołabajkalskiemu, która nosiła tytuł Za 
prawdę i wolę, niestety trochę zmitologizowaną. U niego to tak wyglądało, jak-
by wszyscy uczestnicy tego zrywu wolnościowego byli rewolucjonistami, 
wszyscy byli w konspiracji i mieli postępowe poglądy. Ta książka nosi wyraźne 
znamiona modnego wówczas trendu nazywania działań niepodległościowych 
ruchami rewolucyjnymi. Tematem tym zajęły się też dwie badaczki tematów 
rosyjsko-polskich w Instytucie Słowianoznawstwa Akademii Nauk w Moskwie, 
w tym Ninell Nitina. Napisała ona nawet książkę na temat tego powstania, która 
stanowiła skrót jej rozprawy doktorskiej. Wszyscy byli przychylnie ustosunko-
wani do tych publikacji, także ówczesne władze. Uznano bowiem, że wydarze-
nia 1866 roku, jakie miały miejsce nad Bajkałem ideologicznie były kulminacją 
całej historii Polaków w postępowym ujęciu nurtu procesu historycznego zna-
czonego ową rewolucyjnością.1 

Wtedy, w stulecie powstania jedną z ulic w Irkucku poświęcono pamięci 
powstańców dookołabajkalskich, nadając jej nazwę – ulica Powstańców Pol-
skich. Ulica ta istnieje do dziś i jest odbierana jako uwiecznienie pamięci 
wszystkich powstańców różnych czasów, którzy za swą niepokorność zapłacili 
zesłaniem na Syberię. Została ona nazwana z inicjatywy ówczesnego przewod-
niczącego Miejskiego Komitetu Wykonawczego, jak byśmy dziś powiedzieli 

                                                 
1
 Tu należy jeszcze wspomnieć o książce Franca Taurina zatytułowanej Bajkal-

skie krutyje bieriega, zapoznającej czytelnika z przygotowaniami do powstania i jego 
przebiegiem nad Bajkałem, która ukazała się w tłumaczeniu na język polski pt. Strome 
brzegi Bajkału, Warszawa 1975. 
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mera miasta, zagorzałego komunisty, uczestnika wielkiej wojny ojczyźnianej, 
ciężko rannego na froncie. To była w jakimś sensie bohaterska postać, z pol-
skim rodowodem. Był nią Sałacki Mikołaj Francewicz, czyli syn Franciszka. 
Jego przodkowie byli przesiedleńcami i miał on świadomość swoich polskich 
korzeni oraz był zarazem wielkim entuzjastą tzw. problematyki polskiej na Sy-
berii w dziejach carskiej Rosji. Dzięki niemu jest nazwa tej ulicy. To znaczy, że 
nie wszyscy członkowie partii komunistycznej byli wrogo nastawieni do pol-
skich tradycji syberyjskich. 

 

Prof. dr Bolesław Szostakowicz dziękuje za otrzymaną nagrodę. 
Fot. E.M. Ziółkowska 

Czy wtedy były już kontakty z badaczami w Polsce? 
Były. Przyjeżdżał do Irkucka nieżyjący już profesor Władysław Jewsie-

wicki2, który w 1959 roku opublikował w Warszawie niedużą książkę pt. Na sy-
beryjskim zesłaniu. Jak na tamte czasy była to dobra książka, pierwszy krok w 
specjalistycznych badaniach w tym zakresie. Podczas tych pobytów, spotykał się 
z aktywnym, chociaż już niemłodym, wspomnianym prof. F. A. Kudriawcewem, 
który razem z moim ojcem, każdy w swojej dziedzinie, byli pierwszymi absol-
wentami naszej uczelni, która powstała w roku 1918, za czasów Kołczaka.3 
Wcześniej na Syberii był jeden jedyny uniwersytet w Tomsku. W Irkucku po-
wstał więc drugi. Profesor Kudriawcew, chociaż większość prac poświęcił historii 
Buriacji i Irkucka, pierwsze jego kroki w nauce były polskie i związane z powsta-

                                                 
2
 Zmarł w 2004 roku 

3
 Uniwersytet w Irkucku utworzono za czasów admirała rosyjskiego Aleksandra 

Kołczaka, który w 1918 roku ogłosił się wielkorządcą państwa rosyjskiego. I to właśnie 

za jego krótkich rządów powstał nasz uniwersytet. Ale to temat do innej opowieści.  
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niem dookołabajkalskim. Odnalazł on zbiór dokumentów związanych z tym wy-
darzeniem, na podstawie których napisał pracę magisterską. Niestety nie zacho-
wała się w całości a tylko jej fragmenty. Był człowiekiem pełnym entuzjazmu, 
romantyzmu nawet, bardzo zainteresowanym tematami polsko-syberyjskimi. 

A Pan stał się kontynuatorem jego pracy? 
Tak, ci moi nauczyciele zaproponowali zająć się tym zagadnieniem. Na-

wet pierwszy sekretarz komitetu partyjnego obwodu irkuckiego, nazwisko Msti-
tinin, zwrócił się w tej sprawie do uniwersytetu. Miał dobre stosunki z ówcze-
snym ambasadorem ZSRR w Polsce, który zainteresował się, dlaczego nikt nie 
zajmuje się takimi potrzebnymi sprawami i proponował, żeby się tym zająć.  
I wybór padł na mnie. Zacząłem się tym zajmować. Była to praca zaplanowana 
tylko na rozprawę doktorską. Wtedy nikt się nie spodziewał, do jakich rozmia-
rów mogą dojść późniejsze studia nad tą problematyką, które zaowocowały 
wieloma artykułami i publikacjami książkowymi różnych autorów, powstałymi 
częstokroć także w wyniku współpracy polsko-rosyjskiej. Współpracy, w której 
ważną rolę odegrali badacze tej miary, co prof. Wiktoria Śliwowska, wspo-
mniany już prof. Zbigniew Wójcik, czy też dr Jan Trynkowski. 

Jaki był temat Pana rozprawy doktorskiej? 
Pisałem na temat polsko-rosyjskich kontaktów w dziejach Syberii. Mate-

riały do tej rozprawy gromadziłem w różnych archiwach naszego kraju, ale 
większość  pochodziła jednak z Irkucka. Do Polski trudno było wówczas poje-
chać. Praca dotyczyła Polaków na Syberii w latach siedemdziesiątych – dzie-
więćdziesiątych XIX wieku, przede wszystkim ruchu socjalistycznego, pierw-
szych uczestników kółek socjalistycznych, Proletariatczyków, socjaldemokracji 
Królestwa Polskiego. Taka interpretacja, że to byli ludzie postępowi, rewolu-
cyjni w swoich działaniach i poglądach odpowiadała czasom, w których to pisa-
łem. Był rok 1973. Recenzentem doktoratu był śp. prof. Władimir Djakow, 
znany slawista, polonista z Instytutu Słowianoznawstwa w Moskwie. 

Obronił Pan doktorat i nadal zajmował się tym tematem. 
No tak, zajmowałem się tym dość długo i dość szeroko. W końcu na pod-

stawie tych opracowań, a miałem pięćdziesiąt czy siedemdziesiąt takich pod-
stawowych prac przedstawiających aktualny stan badań nad historią syberyjsko-
polską, zrobiłem habilitację. Przy czym pierwszą i drugą rozprawę obroniłem w 
ramach specjalizacji historia powszechna. Bo u nas istnieją specjalizacje histo-
ria Rosji i historia powszechna. Ja pracowałem cały czas i teraz pracuję w kate-
drze, która zajmuje się historią powszechną i obecnie nazywa się Zakład Histo-
rii Światowej i Stosunków Międzynarodowych. Moje prace to było łamanie 
stereotypów. Mówiono, jak to można, Syberia to część Rosji i to nie najgłów-
niejsza, jakieś tam pobocze. Jakie tam stosunki międzynarodowe? Udało mi się 
w końcu przekonać, że tak jest i obrona odbyła się w Instytucie Słowianoznaw-
stwa w Moskwie. Potem powiedziano mi, że chyba zrobiłem małą rewolucję  
w takim patrzeniu na tzw. stosunki międzynarodowe. Moim argumentem było 
to, że większość literatury jest w języku polskim, a nawet angielskim. Dotąd nie 
zauważono, że to dotyczy innych krajów, że są to aspekty międzynarodowe i do 
dzisiaj staram się poszerzać widnokręgi, udowadniać, że to nie jest miejscowy, 
regionalny, syberyjski czy rosyjski aspekt, a integralna część historii wielu róż-
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nych terenów, ludzi, krajów. To szeroki kontekst historii i regionalnej, i rosyj-
skiej ogólnokrajowej, i międzynarodowej, bo przecież zesłańcami byli ludzie  
z terenów Królestwa Polskiego i obecnej Litwy, Ukrainy, Białorusi. W powsta-
niach, np. styczniowym, brali udział nawet poddani Austrii i Prus. Potem wła-
dze tych krajów pisały do władz rosyjskich, żeby im jako obywatelom ich kra-
jów skrócić okres zsyłki. To jest oczywiście sprawa międzynarodowa. Chociaż 
teraz to znów inaczej wygląda. Granice się przesuwają i zmienia się podejście. 
Kiedyś to była historia ZSRR, czyli nie wydawało się, że tereny Litwy i Biało-
rusi są obce, a teraz to nowe kraje. Stereotypy są trwałe. Przecież żeby prowa-
dzić badania, „krajoznawca” powinien znać chociaż dwa, trzy języki obce. 

Czy miał Pan w tym czasie łatwy dostęp do archiwaliów? 
To zależy od tego, jakich archiwaliów. Pracowałem nad tematem, który 

nie należał do najboleśniejszych, tak jak np. deportacje i represje z czasów sta-
linowskich. Nie musiałem wobec tego korzystać z archiwów NKWD, KGB, 
FSB. Nie było takiej potrzeby. To wszystko, czym ja się interesowałem działo 
się za czasów carskich, „wrogich dla ludu”. Tak więc można było mniej więcej 
korzystać z bogatych zasobów archiwalnych. Wszędzie jednak były jakieś zasa-
dy, przepisy i ograniczenia. Np. pamiętam, kiedy jeszcze jako młody człowiek, 
to były moje pierwsze kroki, pracowałem w Leningradzie w Archiwum Rosyj-
skiej Akademii Nauk to panowały w nim przestarzałe zasady organizacji pracy, 
udostępniania zbiorów, korzystania z katalogów czy ksiąg inwentarzowych. 
Gdy się tam znalazłem poczułem się jak za czasów Imperium Rosyjskiego, car-
skich porządków i zasad pracy. Był tam duży stół, nakryty zielonym suknem i 
wszyscy siedzieli wokół. Znalazłem bardzo ciekawy rękopis nieopublikowanego 
opracowania jednego z uczestników powstania dookołabajkalskiego Adama Ja-
strzębskiego, który akurat był przeciwnikiem powstania. I był przez powstańców 
rozbrojony i zamknięty w jakimś magazynie, żeby nie szkodzić ich działaniom. 
To oznacza, że nie wszyscy byli zwolennikami powstania. Ja sobie z tych mate-
riałów robiłem wypisy, a pracownica archiwum, która była kierowniczką czytelni 
stanęła za mną i powiedziała: dlaczego pan to przepisuje, to wszystko nie jest 
zgodne z faktami historycznymi. A kiedy przyszedłem następnym razem, nie 
dostałem już tej teczki. No to zrobiłem awanturę, poszedłem do dyrektora. Dyrek-
tor po wysłuchaniu mojej argumentacji powiedział, to dajcie mu, jak on już tak 
bardzo chce. To się nie wpisywało w ideologiczny schemat. 

Czy teraz łatwiej jest pracować w rosyjskich archiwach? 
Teraz u nas w archiwach są jakieś dziwne przepisy. Jednego dnia pracują, 

innego nie pracują, raz są rano, raz po południu. W Polsce jest łatwiej. U nas nie 
można przyjść bez tzw. listu polecającego jakiejś instytucji, z pieczątką, mó-
wiącego, że taki to a taki pracuje nad określonym tematem. Takie przepisy są 
od wieków. A w Polsce tego nie ma. Jak kiedyś przyjeżdżałem z takimi pisma-
mi, to mi mówili, a po co nam te papiery. Wystarczy paszport. 

Nad czym Pan teraz pracuje? 
Kontynuuję to, za co dostałem nagrodę. Byłem inicjatorem przygotowa-

nia w tłumaczeniu rosyjskim polskich wspomnień, dzienników, które są obra-
zem różnych aspektów syberyjskiej historii. Tego u nas nikt nigdy nie czytał. 
Ten gruby tom to wzór tego, co moim zdaniem, trzeba robić dalej. Agituję cały 
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czas. Trzeba to przygotować w jakieś kolejności, niekoniecznie chronologicz-
nie. Częściowo i w języku rosyjskim można znaleźć jakieś materiały. Trzeba je 
wszystkie kompletować, naukowo opracować, zrobić przedmowę o tym, kim są 
autorzy, dlaczego pisali. Dalej dać same teksty a do nich przypisy, w miarę 
możliwości obszerne komentarze. Jest to długa, żmudna praca, która wymaga 
dużo wysiłku. Ale inaczej się nie da. Bez tego teksty są bezwartościowe. To 
oczywiście jest lektura nie tylko dla naukowców, ale dla wszystkich, co się 
interesują historią, lubią literaturę pamiętnikarską. 

Skąd pochodzą te teksty? Z dawnych wydań? 
Generalnie to były one kiedyś wydane w Polsce. Teraz to są białe kruki 

wydane sto, sto pięćdziesiąt lat temu. Ja wybrałem czterech autorów, jeszcze z I 
połowy XIX wieku, np. szkice reportażowe Agatona Gillera. Kiedy został 
zwolniony z przymusowej służby w wojsku na Zabajkalu i dotarł do Irkucka, w 
ciągu roku napisał coś w rodzaju obserwacji, relacji o życiu miejscowym, o 
swoich podróżach w okolice Irkucka. Wydawał to później w „Przeglądzie Po-
znańskim”. Pisał z Irkucka jako niby korespondent tego czasopisma, które było 
wydawane poza granicami Rosji. U nas to jest absolutna nowość, nikt tego nig-
dy nie czytał, nie zwracał na to uwagi. Pisałem też o „znanych i nieznanych” 
Migurskich. Teraz ludzie młodzi, moi studenci nie mają żadnego pojęcia kim 
byli ci Migurscy? A przecież Lew Tołstoj na podstawie niektórych aspektów 
ich biografii napisał powieść pt. Za co, potem na ten temat były zrobione adap-
tacje teatralne. Swego czasu przyjechał do Irkucka reżyser Jerzy Kawalerowicz 
i odbyła się prapremiera filmu „Za co”, który był zrealizowany w latach dzie-
więćdziesiątych w kooperacji z kinematografią rosyjską. To była ekranizacja 
wspomnianej książki Lwa Tołstoja. A ja dotarłem do pamiętników Wincentego 
Migurskiego, o których istnieniu Tołstoj nie wiedział, chociaż ich poszukiwał. 
Jeśli chodzi o Migurskich, to napisałem jeszcze za czasów radzieckich, w rocz-
nicę urodzin Lwa Tołstoja na temat śladów bohatera tej powieści. Opublikowa-
łem to w jedynej polskojęzycznej gazecie wychodzącej w ZSRR, w wileńskim 
„Czerwonym Sztandarze”. Prenumerowałem go, już na drugi, trzeci dzień moż-
na było mieć te gazety. I ktoś to w Polsce przeczytał. Po jakimś czasie dostałem 
list od Janusza Migurskiego mieszkającego chyba w Gliwicach. To był potomek 
jednego z braci zesłańca Migurskiego. Przysłał mi kilka fotokopii tekstów. Pro-
ponował, że może przysłać mi więcej materiałów. Ale potem w Polsce był stan 
wojenny, listy nie dochodziły i kontakt się urwał. Wśród tych materiałów była 
kopia portretu Albiny Migurskiej. Opublikował ją Antoni Kuczyński wraz z 
fragmentem wspomnień Wincentego Migurskiego.4 Był u nas bardzo znany i 
utalentowany historyk, eseista, pisarz Natan Endelma zajmujący się różnymi 
aspektami historycznymi pierwszej połowy XIX stulecia. Przyjechał kiedyś na 
sesję dekabrystowską do Irkucka i pokazałem mu wówczas ten portrecik. Na to 
on powiedział: a może to zrobił dekabrysta Bestużew? Mieszkał przecież na 
Zabajkalu. Czemu nie? Może to była jakaś romantyczna historia? Ale nie ma 
żadnych dowodów. Może coś zachowało się w rodzinie. Moje kontakty ze 
wspomnianym już J. Migurskim urwały się. Może już nie żyje? Nie wiem. Ale 
zapewne żyją jeszcze jego dzieci i wnuki? 

                                                 
4
 A. Kuczyński, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory, Wrocław 1993. 
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Przywiózł Pan ze sobą pięknie wydaną książkę, właściwie album. 
To jest kolejny tom Biblioteki Polsko-Syberyjskiej zatytułowany Podróż 

po Syberii Wschodniej Leopolda Niemirowskiego, zesłańca z grona konarsz-
czyków. Zebraliśmy wszystko co można było zebrać rysunki, obrazy. Czasami 
pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o autorstwo. Wydanie sfinansował Konsu-
lat RPw Irkucku. To była praca zbiorowa. Uczestniczyły w niej trzy irkuckie 
muzea: Obwodowe Muzeum Sztuki, Obwodowe Muzeum Krajoznawcze i Mu-
zeum Dekabrystów, a oprócz tego Muzeum Historii Buriacji w Ułan-Ude oraz 
Państwowe Muzeum im. A. Puszkina w Moskwie. Muzeum Narodowe w War-
szawie udostępniło cyfrowe kopie rysunków Niemirowskiego. Takie wydaw-
nictwa trzeba by kontynuować. Zrobić np. polską wersje tej edycji. Po polsku 
materiały już istnieją i można je przygotować, dając komentarze i przedmowy. 
Będę chciał rozmawiać, żeby ukazało się polskie wydanie. Zresztą ideę po-
chwycili koledzy w Poznaniu. Moja uczelnia, którą jest Państwowy Uniwersytet 
Irkucki ma umowę o współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Historycy poznańscy zainteresowali się tym tematem i może doczekamy 
się polskiej edycji tego albumu. Dobrze by było... 

Czy poza poznańskim uniwersytetem rozwija się współpraca między 
Irkuckiem a innymi uczelniami w Polsce  

Teraz poza oficjalną współpracą z Poznaniem moja uczelnia ma dużo 
kontaktów z innymi krajami np. z Chinami, Mongolią, Niemcami, Francją. A z 
Polską, gdy żył jeszcze wspomniany już profesor W. Djakow, próbowaliśmy 
nawiązać współpracę z uniwersytetem w Gdańsku. Tam pracuje prof. Franci-
szek Nowiński, który obronił pracę habilitacyjną w Moskwie. Zawarliśmy 
umowę, ale po rozpadzie ZSRR zaczęły się problemy organizacyjne, finansowe, 
nikt tej umowy nie zrywał, ale i nie ma też jej kontynuacji. Ja jestem w kontak-
cie z Muzeum Historycznym m st. Warszawy. Współpracuję z Działem Ikono-
graficznym, który ma bogaty zbiór rysunków zesłańców – uczestników po-
wstań. Teraz z kolei zamierzam odwiedzić Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie Oni mają bogatą kolekcję ciekawych obrazów zesłańców po powstaniu 
styczniowym. Może dałoby się zrobić kolejny tom. Np. był taki malarz Józef 
Berkman. W Muzeum Sztuki w Irkucku zostało kilka jego obrazów, a jeden z 
nich nazywający się „Trojka” przedstawiono na okładce polskiego czasopisma 
„Zesłaniec”. Są też obrazy Stanisława Wrońskiego a także Mikołaja Dobrowol-
skiego, który nie był zesłańcem, tylko przyjeżdżał na Syberię. Jego obraz 
„Przeprawa przez rzekę Angarę” znalazł się na okładce tomu Polacy w nauce, 
gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku. 5 Jest tego 
sporo w polskich i rosyjskich muzeach. 

To może warto byłoby zrobić wystawę tych prac? 
Dobrze by było. Są obrazy i zesłańców, i autorów nie będących zesłań-

cami. Jakimś sposobem trafiło do Irkucka jedno z programowych płócien Wi-
tolda Pruszkowskiego „Śmierć Anhellego”. Jego twórca nigdy nie był na Sybe-
rii. Wybrał najprawdopodobniej ten temat przez literackie alegorie Juliusza 
Słowackiego zawarte w jego poemacie pt. Anhelli. Można byłoby zrobić wy-

                                                 
5
 Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX 

wieku, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2007 
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stawę tych obrazów ale kto się tego podejmie? Kiedyś w Irkucku, jeszcze za 
czasów radzieckich była wystawa „Portret syberyjski”. Panowało wtedy po-
wszechne przekonanie, że na Syberii nie było tzw. wysokiej sztuki malarskiej. 
W europejskiej części Rosji: Riepin, Kramskoj, Lewitan, a na Syberii nic. W 
rzeczywistości byli przecież miejscowi artyści, może nie takiej klasy, jak 
wspomniani. Ale byli malarze, organizowali wystawy, były galerie. Wystawę 
„Portret syberyjski” eksponowano przed laty w Krakowie a potem już żadnej 
wystawy w Polsce nie było, natomiast były w Japonii, Chinach, Holandii. Teraz 
jest coraz trudniej, bo dość drogo kosztuje ubezpieczenie eksponowanej kolek-
cji, trzeba też spełniać techniczne warunki transportu, klimatyzacji, przecho-
wywania. W tej chwili jest nawet problem wymiany z europejską częścią Rosji, 
np. prowadzone są negocjacje z muzeum na Kremlu w sprawie ekspozycji ich 
zbiorów w Irkucku. Miasto obchodzi w bieżącym roku okrągłą rocznicę – 350-
lecie powstania. Jak na wymiar syberyjski to miasto bardzo dawne, o bogatej, 
złożonej historii. Planowane są uroczyste obchody, wydany został specjalny 
dekret prezydencki, że będą one organizowane na poziomie federalnym. Zapla-
nowano wystawy. I są problemy, żeby coś przewieźć z Moskwy do Irkucka. 
Dyrektorka kremlowskiego Muzeum to córka Gagarina, jest historykiem sztuki, 
absolwentką Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, ale nie ona decyduje 
o tym, by taką wystawę zorganizować w Irkucku. Łatwiej już było kilka lat 
temu sprowadzić wystawę z Ermitażu, którego dyrektor Michaił B. Piotrowski 
okazał się człowiekiem otwartym na współpracę i bardzo entuzjastycznie przy-
jął pomysł zorganizowania takiej ekspozycji. Zespół pracowników Ermitażu był 
bardziej otwarty na nasze propozycje. Otwarcie tej wystawy uświetnił nawet 
koncert orkiestry, która ich staraniem przyjechała z Petersburga. Łatwiej było 
się dogadać wówczas z Ermitażem niż obecnie z Kremlowskim Muzeum. Zor-
ganizowanie takiej wystawy to wielość przedsięwzięć. Trzeba np. wynająć cały 
samolot do przewiezienia kolekcji, ubezpieczyć ją itp. a to drogo kosztuje. Za-
stanawiam się jednak nad innym problemem: czy np. w Polsce nie można by 
zorganizować wystawy rysunków Niemirowskiego? Podejmę takie próby i po-
szukuję sprzymierzeńców do urzeczywistnienia takiego pomysłu. 

Rozmawiamy po polsku. Proszę powiedzieć, gdzie się Pan nauczył ję-
zyka polskiego, w domu czy później w szkole, na uczelni? 

W domu u mnie nikt nie mówił po polsku. Ale była tradycja używania 
tego języka przez moich przodków. Ojciec wspominał, że jego dziadek, czyli 
mój pradziadek mówił po polsku. W gronie swoich współwygnańców, zbierali 
się i rozmawiali po polsku. Ojciec zachował w pamięci tylko niektóre zwroty. A 
ja w związku z tym, że zacząłem zajmować się polską tematyką, zacząłem się 
uczyć języka polskiego. Systematycznie nigdy się nie uczyłem, można więc 
rzec, że jestem samoukiem. Miałem praktykę – czytanie, pisanie, tłumaczenie, 
kontakty i pobyty w Polsce. Używając języka, człowiek do czegoś dochodzi. 
Kiedyś miałem np. taką sytuację: kiedy pracowałem w jakimś archiwum w Pol-
sce, ktoś poprosił mnie o przeczytanie polskiego dokumentu i mnie się udało. 
Dało mi to dużą satysfakcję. 

Skąd się wywodzi ród Szostakowiczów? 
Nasz ród pochodzi z terenów obecnej Litwy, spod Święcian. Jeśli chodzi 

o pochodzenie rodziny, znalazłem źródła w Państwowym Archiwum w Wilnie. 
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Zachował się tam zespół dokumentów dotyczących Akademii Medyko-
Chirurgicznej, którą ukończył mój prapradziadek Piotr Szostakowicz. On ukry-
wał swoje uczestnictwo w powstaniu listopadowym, bo jakoś był związany z 
tymi wydarzeniami. Nie mówił o swoim pochodzeniu, mówił tylko, że jest pod-
danym gospoży Skirmuntowej z okolic jeziora Świr – niewolny pracownik 
Skirmuntowej, to tak jakby chłop pańszczyźniany. Wykształcenie na poziomie 
gimnazjalnym uzyskał w domu Skirmuntowej. Na podstawie tego jako stypen-
dysta wstąpił do Akademii Medyko-Chirurgicznej i ukończył Wydział Wetery-
narii. W związku z tym, że był państwowym stypendystą, został skierowany do 
pracy początkowo w Orle, a potem w rejonie Uralu, w guberni permskiej i w 
Jekaterynburgu. Tam urodził się mój pradziadek Bolesław, na cześć którego 
noszę imię. We wspomnieniach napisał, skąd pochodziła jego rodzina. Zwycza-
jem rosyjskim używał otczestwa i nazywał się Bolesław Piotrowicz Szostako-
wicz. Razem z rodziną przeniósł się na Nadwołże, do Kazania, tam ukończył 
gimnazjum, gdzie zaangażował się w ruch opozycyjny pierwszej fali idealistów-
socjalistów. Była to jeszcze nie Narodnaja Wola, a jej poprzednicy, nazywani 
sześćdziesiątnikami. On do nich należał, w tym nawet do kółka polskich studen-
tów w Moskwie, bo był słuchaczem Uniwersytetu Moskiewskiego. Miał kon-
takty z uczestnikami tego ruchu z Saratowa, Samary, Kazania. Jest na ten temat 
wydana w Polsce książka Tamary Fiedosowej.6 Ja napisałem obszerny szkic o 
swoim pradziadku na podstawie wspomnień, które u nas w rodzinie się zacho-
wały, ale korzystałem też z innych źródeł syberyjskich i ogólnorosyjskich. Pra-
dziadek Bolesław uczestniczył w uwolnieniu niektórych zesłańców politycz-
nych, w tym ułatwił ucieczkę Jarosławowi Dąbrowskiemu z moskiewskiego 
więzienia etapowego. Kiedy Dąbrowski już był osądzony i powinien był trafić 
na Syberię, miał słabą ochronę i jakoby przekazano mu ubranie kobiece. To 
wszystko zaplanował mój pradziadek, który przez pewien czas ukrywał go w 
domu usytuowanym w pobliżu budynku żandarmerii. Ucieczka się udała, ale 
nieco później ktoś napisał donos i pradziadek został aresztowany, nawet przez 
jakiś czas był więziony w Twierdzy Pietropawłowskiej. W sprawie tej ucieczki 
Dąbrowskiego zaangażowana była pewna grupa ludzi, którzy w śledztwie za-
chowali się bardzo dzielnie, nikogo nie wydali. W końcu zostali osądzeni i ska-
zani na zesłanie w guberni tomskiej. Tam pradziadek miał już nowe kontakty 
konspiracyjne i nie zaprzestał działalności antypaństwowej. Ale znów ktoś na-
pisał donos i zesłali go jako recydywistę do Narymu na dalekiej północy. Pa-
nowały tam ciężkie warunki, w których przebywał kilka lat. Potem wrócił do 
Tomska i zaczął pracować jako ekonomista i księgowy u różnych prywatnych 
przedsiębiorców. Cieszył się autorytetem. Mimo że był on był wcześniej repre-
sjonowany, zezwolono mu nawet kandydować do tomskiej dumy. Potem nawet 
wybrano go na głowę miasta, ale nie został zatwierdzony przez gubernatora. 
Pojawiły się jakieś plotki, że on wspiera Polaków rewolucjonistów. A potem 
były na niego jakieś naciski, wyjechał więc do Irkucka. Był zarządzającym 
irkuckim oddziałem Syberyjskiego Banku Handlowego, działał w Towarzy-
stwie Geograficznym, zbierał materiały etnograficzne, wydawał materiały staty-
styczne. Znów był radnym miejskim, tym razem w Irkucku. Tu też został wy-
brany głową miasta. Półtora roku pełnił tę funkcję, a potem zrezygnował z niej 

                                                 
6
 Tamara F. Fiedosowa, Polskie organizacje patriotyczne w Moskwie 1857–1866, 

Warszawa 1984 
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pod pretekstem choroby. Nawet niedawno jeden z moich studentów pytał: dla-
czego mój pradziadek tak szybko ustąpił z tego stanowiska? 

Jakie były dalsze losy rodziny? Została w Irkucku? 
Pradziadek, o którym mówiłem, miał siedmioro dzieci. Jego żoną była 

Rosjanka, też z bardzo postępowymi, jak na owe czasy, poglądami. Podzielała 
jego przekonania i nawet pomagała mu. Akurat Dąbrowski w jej mieszkaniu 
jakiś czas był ukrywany. A potem po zesłaniu pradziadka oni się pobrali. Przy-
jechała do Irkucka. Wzorowała się na naszym ideologu Mikołaju Czernyszew-
skim (jej bliska koleżanka była żoną Czernyszewskiego). Zrobiła coś na wzór 
tego, co on proponował. Zorganizowała specjalne przedsiębiorstwo dla młodych 
dziewcząt. Zebrała grupę dziewcząt, które zajmowały się krawiectwem i żyły 
razem w komunie. Wszystkie zarobki przeznaczały na wspólne materialne po-
trzeby. To był prototyp nowych komunistycznych sposobów bytu i życia. Pra-
dziadek początkowo planował przenieść się do południowo-azjatyckich części 
imperium, do południowego Kazachstanu, bo zajmował się ogrodnictwem. Już 
jako emeryt w Irkucku miał ogród i przeprowadzał tam eksperymenty. Sadził 
nowe gatunki roślin, które dotąd nie rosły w Irkucku, różne gatunki jagód, ma-
liny, truskawki i kwiaty. Z tego też był znany. 

Tak więc pradziadkowie mieli siedmioro dzieci – trzy córki i czterech sy-
nów. Spośród nich najstarszy syn wyjeżdżał na studia za granicę, do Niemiec, 
Szwajcarii, zrobił doktorat w Bazylei. Był biologiem – przyrodnikiem. Wrócił 
do Irkucka i pracował jako meteorolog, przez pewien czas zajmował się geogra-
fią fizyczną, w końcu został zastępcą a potem dyrektorem miejscowej stacji 
meteorologicznej. Wówczas nie było w Irkucku jeszcze wielu placówek na-
ukowych, a stacja meteorologiczna była swego rodzaju placówką akademicką. 
Związany zawodowo z Irkuckiem tu się ożenił. Żona posiadała szwajcarsko-
fińsko-szwedzkie korzenie z jednej strony, z drugiej zaś związana była z rodzi-
ną bardzo bogatych i wpływowych w rejonie irkuckim kupców Trapezniko-
wych. Tak więc moja gałąź rodziny osiadła w Irkucku i zajmowała się nauką –  
dziadek, ojciec i jego bracia byli naukowcami w różnych dziedzinach – byli 
przyrodnikami, inżynierami, medykami. Pradziadek miał jeszcze kilku innych 
synów, a jeden z nich – Dmitrij wyjechał do Petersburga, ukończył studia i tam 
pozostał. Ożenił się z osobą pochodzącą z Syberii Wschodniej. Ich syn Dmitrij 
Dmitriewicz Szostakowicz, słynny kompozytor nigdy nie mieszkał jednak na 
Syberii, czasem tylko przyjeżdżał do rodziny. Do wojny mieszkał w Leningra-
dzie skąd został ewakuowany do Kujbyszewa, czyli Samary. A potem wrócił do 
Moskwy. O pozostałych dwóch synach Bolesława niewiele wiadomo. Wyjecha-
li za granicę, jeden wrócił do Rosji, ożenił się z Niemką. Mam jakąś kuzynkę, 
która mieszka w Niemczech, pisała, szukała swoich korzeni. Kolejna gałąź jest 
gdzieś w Ameryce, ponieważ kolejny syn dziadka związany był z flotą rosyjską 
i służył na Dalekim Wschodzie. Tam ślad po nim zaginął, prawdopodobnie 
przedostał się za ocean, wyemigrował. 

Niezależnie od pracy naukowej działa Pan społecznie w Kongresie 
Polaków w Rosji. Jak wygląda ta działalność? 

Kongres Polaków w Rosji to taka nasza konfederacja ogólnorosyjska. My 
wszyscy działacze polonijni jesteśmy w trudnej sytuacji. Ja jako prezes Komisji 
Naukowej nie mam ani środków, ani możliwości, żeby jeździć, uczestniczyć w 
różnych spotkaniach. Podtrzymujemy kontakty jak możemy, ale ze względu na 
to, że w Irkucku istnieje Konsulat RP to łatwiej nam utrzymywać kontakty 
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przez konsulat niż jeździć do Moskwy i tam prowadzić rozmowy. Poza tym 
mamy w Irkucku organizację polonijną w skali obwodowej, nazywa się Polska 
Autonomia Kulturalna „Ogniwo”. Nazwa jest historyczna, bo pod taką nazwą 
powstała organizacja polonijna po rewolucji rosyjskiej lat 1905–1906. Działała 
do rewolucji w 1917 roku. To była organizacja polsko-litewska, bo władze im-
perium rosyjskiego nie pozwoliły Litwinom powołać samodzielnej organizacji. 
Zezwoliły natomiast działać w nowo powstałej polskiej organizacji, co miało 
historyczne uzasadnienie. Polska i Litwa były wcześniej jednym państwem. 
Staramy się kultywować te tradycje, bo w Irkucku istnieje nie tylko polskie 
stowarzyszenie. Jest kilkadziesiąt różnych organizacji narodowościowych. Ist-
nieje towarzystwo litewskie, także honorowy konsulat Republiki Litewskiej, 
jest też stowarzyszenie białoruskie, buriackie, chińskie, fińskie. Jest ośrodek 
kultury żydowskiej. 

Ilu członków liczy polska organizacja? 
Jeżeli liczyć wszystkich zarejestrowanych to dwieście, ale osób aktywnych 

jest czterdzieści, może sześćdziesiąt. Przychodzą na spotkania, które są regularnie 
co miesiąc. Najgorzej jest z siedzibą. Z naszym  polonijnym domem były różne 
plany, różne wersje. Jak na razie nic z nich nie wyszło. Prawie wszystko robimy 
społecznie. Częściowo korzystamy z symbolicznych składek naszych członków, ale 
to kropla w morzu potrzeb. Oczywiście wspomaga nas Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wcześniej miejscowa admi-
nistracja coś dawała w ramach programu narodowościowego, teraz nie daje, bo 
ponoć ustawodawstwo rosyjskie nie ustaliło statusu naszych organizacji. Ja jako 
działacz społeczny jestem oddelegowany do Rady ds. narodowościowych i religij-
nych przy naszym gubernatorze. Opracowywaliśmy statut Rady, przerabialiśmy go 
wiele razy, a jak zmienił się gubernator, trzeba było zaczynać od początku. Teraz 
finansowa sytuacja jest niedobra, wszyscy oszczędzają na wszystkim, w tym na 
sprawach narodowościowych. Z jednej strony władze nas agitują, jak za czasów 
radzieckich, żeby coś organizować, ale środków nie dają. 

Ale jednak coś się w Irkucku udaje zrobić? 
No tak – czasem się udaje. Na przykład: w grudniu ubiegłego roku we 

współpracy z Konsulatem RP w ramach „Dni dekabrystowskich” odbyła się 
prezentacja albumu Leopolda Niemirowskiego, wydanego z okazji 200. roczni-
cy jego urodzin. Był to polski wieczór połączony z koncertem zamykającym 
Rok Chopinowski.7 

Ewa M aria Ziółkowska 
 
 
 

• EKSPEDYCJA DOKUMENTACYJNO-BADAWCZA  
DO KAZACHSTANU 

 
Tematyka deportacji ludności polskiej z obszarów sowieckiej Ukrainy do 

Kazachstanu, którą władze ZSRS przeprowadziły w 1936 roku należy do jednej 
ze słabiej obecnych w historiografii, a tym bardziej w świadomości społecznej 
współczesnych Polaków. Nie zmieniły jak dotąd zbiorowej pamięci o tym za-

                                                 
7
 Wszystkie przypisy pochodzą od redakcji. 
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gadnieniu artykuły prasowe, czy nieliczne publikacje książkowe, uwzględniają-
ce historię sowieckich represji wobec Polaków w ZSRS jeszcze przed wybu-
chem II wojny światowej. Tymczasem w 2011 roku mija 75 lat od wywózki, 
która wg różnych szacunków objęła co najmniej 40-50 tysięcy osób narodowo-
ści polskiej (ówczesnych obywateli Związku Sowieckiego) z tzw. Marchlewsz-
czyzny oraz z takich miejscowości i ich okolic na Ukrainie, jak Berdyczów, 
Winnica, Kamieniec Podolski…, a zatem z terenów przedrozbiorowych Kresów 
Wschodnich RP – obszarów, jakie znalazły się w ZSRS wskutek ustaleń trakta-
tu ryskiego, kończącego wojnę polsko-bolszewicką.  

Właśnie w kontekście tej rocznicy, do byłej azjatyckiej republiki sowiec-
kiej i jej niedawnej stolicy – Ałmaty, w sierpniu 2010 roku udała się grupa 
przedstawicieli warszawskiej Fundacji Kresy-Syberia, w celu dotarcia do osób z 
najstarszego pokolenia kazachstańskich Polaków, pamiętających jeszcze przy-
musowe przesiedlenia z lat 30. XX wieku oraz przeprowadzenia z nimi wywia-
dów biograficznych, obejmujących głównie wydarzenia związane z zesłaniem i 
życiem codziennym po deportacji. W skład ekspedycji weszli: Michał Brono-
wicki, Sergiusz Kazimierczuk i Rober Sobol – specjaliści-historycy z doświad-
czeniem w pozyskiwaniu relacji mówionych. Wyprawa została zorganizowana 
w ramach programu Audiowizualne Archiwum Sybiraków – przy szerokim 
wsparciu Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – realizowanego 
przez wspomniana Fundację, poprzez nagrywanie (w formule audio lub wideo) 
wspomnień dawnych zesłańców polskich w głąb ZSRS. 

Mimo, iż większość Polaków deportowanych w 1936 roku do Kazachstanu 
trafiła w jego północne rejony (najczęściej do obwodów: akmolińskiego, kokcze-
tawskiego, karagandyjskiego), gdzie nierzadko przyszło im żyć w słabo zaludnio-
nych stepach, na obszar badań dokumentacyjnych ekspedycji wybrano rejon Ałma-
ty, dokąd ludność polską wywożono w mniejszym stopniu i lokowano zazwyczaj w 
ujgurskich, niedużych osadach u podnóży malowniczych gór Tien-Szan. Było to 
związane z zamiarem dotarcia głównie do tych osób z najstarszej generacji Pola-
ków i istotnie plan ten przyniósł powodzenie, odwiedziliśmy bowiem m.in. miej-
scowości: Żanaszar, Azat, Biełbułak, Amangałdy, Nur, Bazarkiełdy, Baszerkiedak, 
Issyk i Tałgar. Nagrania prowadzone były też w samej Ałmaty. Co ważne, w po-
moc uczestnikom ekspedycji aktywnie włączyli się na miejscu wicekonsul Justyna 
Afek z Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty oraz prezes tamtejszego Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Więź” – Aleksander Pawłowski, dzięki 
którym możliwe stało się efektywne zbieranie materiałów archiwalnych (oprócz 
samych nagrań także digitalizowanie najcenniejszych fotografii oraz zachowanych 
dokumentów źródłowych z prywatnych zbiorów).  

Pozyskane wywiady biograficzne, wspomnienia dawnych zesłańców, 
dziś już ponad 80-letnich ludzi, odzwierciedlają ich niegdysiejsze losy. Przebija 
z tych relacji rzeczywistość życia na sowieckiej Ukrainie przed wywózką 
(większość dzielących się swą pamięcią została deportowana z obwodu żyto-
mierskiego, sporadycznie uczestnicy wyprawy mieli sposobność porozmawiać 
też z osobami przesiedlonymi z Białorusi sowieckiej, skąd ludność polską de-
portowano do Kazachstanu w 1938 roku), a także doświadczenie samej zsyłki  
i adaptacji do codzienności wśród ludności autochtonicznej. Warto podkreślić, 
że przesiedleńcy polscy – pomijając szersze przyczyny decyzji o ich wywiezie-
niu z Ukrainy – mieli w zamyśle władz sowieckich m.in. zminimalizować fatal-
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ne ekonomicznie skutki kolektywizacji przeprowadzonej wcześniej w Kazach-
stanie oraz, w ograniczonym naturalnie zakresie, nauczyć rolnictwa jego lud-
ność, przez wieki przyzwyczajoną do koczowniczego trybu życia i nie nawykłą 
do uprawy ziemi. Musieli więc pełnić niejako rolę przykładnych gospodarzy, co 
dla wywiezionych na północ okazało się niezwykle trudne ze względu na rodzaj 
tamtejszej gleby, łatwiejsze zaś było dla deportowanych na południe – w rela-
cjach wspominający często podkreślali dobrą jakoś ziemi w rejonie Ałmaty. 
Wskazywali jednak, że w praktyce ich los sprowadzał się do dramatycznej wal-
ki o przetrwanie w realiach stalinowskiego reżimu, gdzie warunki egzystencji 
zesłańców stanowiły często katorgę samą w sobie, gdzie brakowało nie tylko 
podstawowego pożywienia, ale nawet narzędzi do pracy, która mogłaby w ja-
kimś stopniu polepszyć dolę Polaków, mimo dotykających ich drakońskich 
praw oraz obowiązywania kuriozalnych nierzadko reguł życia w ówczesnym 
Związku Sowieckim. W całej panoramie doświadczeń zesłańczych, rysującej 
się w nagranych wywiadach biograficznych, wiele uwagi relacjonujący poświę-
cili również konsekwencjom, jakie dosięgły ich po wybuchu wojny niemiecko-
sowieckiej w 1941 roku (opowiadali głównie o wzmożonym rygorze pracy w 
kołchozach oraz sowchozach, panującym wówczas głodzie), mówili też o repre-
sjach ze strony NKWD (istnieniu tzw. komendantury, kontrolującej deportowa-
nych, zakazie dobrowolnego oddalania się od miejsca zesłania), często wspo-
minali ponadto o próbach zachowania i kultywowania swojej katolickiej wiary 
(szczególnie skrycie celebrowanych, zakazanych przez Sowietów praktykach 
religijnych, odbywających się w warunkach pozbawienia dostępu do zlikwido-
wanych kościołów). Ważnym aspektem wszystkich relacji było samoistne poru-
szanie przez nagrywanych tematyki współegzystencji na jednej ziemi Polaków, 
Kazachów, Ujgurów, a także przedstawicieli wielu grup narodowościowych 
przesiedlonych przez Stalina do Kazachstanu, np. Czeczenów. Jak wynika z 
pozyskanych podczas ekspedycji wspomnień, wszyscy oni dzielili podobny los, 
nierzadko pomagając sobie wzajemnie i czerpiąc od siebie praktyczne nauki: w 
sferze przygotowania posiłków z dostępnych produktów, czy roślin, w kwestii 
niekonwencjonalnego leczenia chorób lub nawet w zakresie wyrobu przedmio-
tów powszechnego użytku, jak choćby ubrań dostosowanych do kontynentalne-
go klimatu panującego w Kazachstanie. Takie aspekty codzienności, przebijają-
ce z zarejestrowanych opowieści Polaków, rzucają też światło na kwestie nie-
gdysiejszej adaptacji przesiedleńców do azjatyckiej rzeczywistości, w której się 
znaleźli, trzeba bowiem pamiętać że zesłanie aż w rejon przygraniczny z Chi-
nami, różny geograficznie i przyrodniczo od zachodnich krańców ówczesnego 
Związku Sowieckiego, zamieszkiwany przez obcych kulturowo ludzi o mongo-
idalnych rysach twarzy, musiał dla deportowanych Polaków stanowić niemałe 
zaskoczenie i nastręczać w pewnej mierze kłopotów z przystosowaniem się do 
nowych warunków życia. 

Większość relacji została zarejestrowana w języku rosyjskim, którym ka-
zachstańscy Polacy posługują się najlepiej. Zdarzały się jednak wywiady doko-
nane częściowo w języku polskim (niektórzy relacjonujący pamiętali go jeszcze 
z domu rodzinnego na sowieckiej Ukrainie). Niejednokrotnie we wspomnie-
niach przytaczane były przedwojenne polskie piosenki, krótkie wiersze oraz 
modlitwy. Te ostatnie również dlatego, iż dla wielu deportowanych to właśnie 
stare, wydane po polsku katechizmy, czy książeczki do nabożeństwa (niektóre 
drukowane jeszcze w XIX wieku) stanowiły swoisty elementarz do nauki mowy 
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przodków. Co ważne, znajomość języka polskiego – choć przeważnie słaba – i 
religia katolicka do dziś kształtują wśród niegdysiejszych zesłańców oraz ich 
potomków poczucie przynależności do narodu polskiego. Problem tożsamości 
kazachstańskich Polaków niewątpliwie jednak należy do najpoważniejszych z 
jakimi się borykają. Często nie czują się pełnowartościowymi przedstawicielami 
swojej nacji, nie potrafią z przekonaniem zdefiniować swojej narodowości. Ma to 
związek także z tym, że już w momencie wywózki z Ukrainy sowieckiej ludzie ci 
nie posiadali obywatelstwa polskiego i byli odłączeni od Macierzy. W ich wspo-
mnieniach o przeszłości wątek ten miewał istotne znaczenie, gdyż relacjonujący o 
większej świadomości historycznej potrafili przywołać fakt, dotyczący tzw. 
amnestii dla Polaków, której władze moskiewskie udzieliły w sierpniu 1941 roku 
m.in. przymusowo przesiedlonym w głąb ZSRS (w odniesieniu jednak do depor-
towanych w okresie trwającej już wtedy wojny), co zdarzyło się w konsekwencji 
zawarcia nieco wcześniej układu Sikorski-Majski przywracającego zerwane w 
1939 roku stosunki dyplomatyczne między rządem polskim a rządem sowieckim. 
Dekret o amnestii przewidywał zwolnienia dla „byłych obywateli polskich”, a w 
kategorii tej nie mieściły się osoby z polskimi korzeniami, czy wręcz Polacy 
mieszkający w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Związku Sowiec-
kiego – ergo obywatele tego państwa. Wobec tego nie mieli oni szans polepszenia 
swojego losu w latach 40. XX wieku, choćby poprzez próbę wydostania się z 
ZSRS wraz z armią pod dowództwem gen. Władysława Andersa, o której for-
mowaniu się wówczas nierzadko wiedzieli. Notabene, rozgoryczenie kazachstań-
skich Polaków na ówczesną sytuację rozciąga się również na dzisiejsze, ograni-
czone możliwości ich przyjazdu (de facto przecież nie repatriacji) do Macierzy, 
jak określają współczesną Polskę. Również te zagadnienie pojawiało się w nagra-
niach, mimo iż obejmowały one głównie problematykę zesłania – widać więc jak 
istotne i żywe są to kwestie. Dopełniając omówienia języka, w jakim rejestrowa-
no wspomnienia nie sposób też nie zaznaczyć, iż w wielu nagraniach słyszalne są 
bardzo wyraźne i częste naleciałości z ukraińskiego. To również ma związek z 
miejscem zamieszkania rodzin polskich przed deportacją z lat 30. minionego 
stulecia do Kazachstanu. Co ciekawe, bywało że jedna relacja zarejestrowana 
została częściowo po rosyjsku, po polsku i po ukraińsku, języki te bowiem mie-
szały się starszym osobom. Nie wpływało to wszakże na logikę prowadzonej 
przez nie narracji – tutaj, jak w każdym wywiadzie biograficznym, obowiązywała 
zasada chronologii wydarzeń. 

Ogółem w trakcie wyprawy zdołano pozyskać relacje 52 osób, głównie 
spośród najstarszej generacji dawnych przymusowych przesiedleńców, aczkol-
wiek wśród nagrań znajdują się pojedyncze wywiady z osobami wywodzącymi 
się z drugiego pokolenia niegdysiejszych zesłańców – osobami urodzonymi już 
w Kazachstanie, znającymi dramatyczną historię swojej rodziny z opowieści, 
nie zaś z własnych doświadczeń. Wspomnienia 12 osób zarejestrowane zostały 
w całości, bądź częściowo w systemie wideo, resztę nagrano w systemie audio – 
wszystkie w postaci cyfrowej. Jak zaznaczono na wstępie, pozyskiwaniu relacji 
towarzyszyło kopiowanie ikonografii fotograficznej oraz dokumentów źródło-
wych, jakie zachowały się wśród prywatnych, domowych zbiorów. Poprzez 
wykonanie kopii zdjęć lub skanów, utrwalonych zostało w ten sposób ponad 
100 jednostek archiwalnych, obecnie katalogowanych wg międzynarodowych 
standardów. Są to głównie fotografie przedstawiające rodziny polskie przed 
wywózką z Ukrainy sowieckiej (w mniejszości) lub ilustrujące ich życie co-
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dzienne po deportacji. W tym drugim przypadku zdjęcia pochodzą zazwyczaj 
już z lat 50. XX wieku (albo z okresu późniejszego) i ukazują warunki pracy 
zesłańców, bądź uroczystości państwowe, w których uczestniczyli. Wiele jest 
też zdjęć portretowych. Odnośnie do dokumentów, najcenniejsze z pozyskanych 
stanowią dawne świadectwa urodzenia, świadectwa szkolne z placówek eduka-
cyjnych w Kazachskiej SRS, legitymacje odznaczeń przyznawanych przez wła-
dze Związku Sowieckiego, zaświadczenia wydane na podstawie decyzji NKWD 
dotyczące potwierdzenia represji, względnie rehabilitacji za niegdysiejsze prze-
śladowania rodzin przymusowych przesiedleńców w okresie totalitaryzmu so-
wieckiego. Fragmenty opracowywanych relacji, po ich przetłumaczeniu na ję-
zyk polski, znajdą się w specjalnie dedykowanej im części Wirtualnego Mu-
zeum Kresy-Syberia (www.kresy-siberia.org) pod nazwą Archiwum Sybiraków. 
Jest to miejsce, gdzie upowszechniane są najciekawsze, specjalnie wyodrębnio-
ne fragmenty nagrań (w olbrzymiej większości wideo) przeprowadzanych w 
ramach ww. programu Audiowizualne Archiwum. Pozostaje mieć nadzieję, że 
taki sposób upowszechniania tematyki tych mało znanych szerokiemu odbiorcy 
wydarzeń – w nowoczesnej formie, poprzez medium internetowe, łatwo dostęp-
ne w coraz większym stopniu na całym świecie – wpłynie pozytywnie na kształ-
towanie się świadomości historycznej współczesnych i zwiększy ich wiedzę o 
losach tysięcy Polaków żyjących na Wschodzie. 

Kontynuowanie podjętego trudu dokumentacyjnego przewiduje nagry-
wanie biograficznych wywiadów wideo z Sybirakami w Polsce i na całym 
świecie. Nie pozwólmy, aby ich indywidualne historie uległy zapomnieniu! 

Michał Bronowicki 

 

 

• WERNISAŻ WYSTAWY „PORTRETY POLSKICH SYBIRAKÓW” 
AUTORSTWA PAULINY KOPESTYŃSKIEJ 

 
14 maja 2011 roku o godzinie 19.00 odbył się w sali Towarzystwa Na-

ukowego Warszawskiego w Pałacu Staszica w Warszawie wernisaż wystawy 
jakuckiej malarki Pauliny Kopestyńskiej Portrety polskich sybiraków. 

Ekspozycja wpisała się w cykl imprez towarzyszących tegorocznej Nocy 
Muzeów w Pałacu Staszica. Nasze przedsięwzięcie udało się znakomicie. W tym 
roku pobiliśmy bowiem rekord frekwencji. Mury naszego dostojnego gmachu 
odwiedziło w tę magiczną noc ponad 3800 gości. Przyczynił się do tego zarówno 
bogaty i różnorodny program imprezy, jak i wspaniała pogoda, za którą, jak po-
wiedziała główna organizatorka i koordynatorka działań Pani Kasia Stakuń  
z Biura Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy, komuś należy się premia. Było 
to prawdziwe święto historii i kultury. Poważne na co dzień sale domu polskiej 
nauki rozbrzmiewały dźwiękami muzyki, mieniły się kolorami. Każdy mógł zna-
leźć tu coś dla siebie — były wystawy historyczne, ekspozycje obrazów, prezen-
tacje multimedialne, spotkania z artystami, pokaz mody i biżuterii, konkursy, 
koncert, prelekcje, malowanki dla małych i poważne dyskusje naukowe. Niekwe-
stionowaną królową Nocy Muzeów 2011 była Maria Skłodowska-Curie, którą 
pracownicy naszej instytucji nazywają poufale „Maryśką”. Wystawa jej poświę-
cona przyciągnęła najwięcej zwiedzających. Tym wszystkim wydarzeniom towa-
rzyszyła niezwykła, wyjątkowa atmosfera, jaka panuje tylko podczas Nocy Mu-
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zeów. Gości zauroczył rozpościerający się z balkonu dawnej Sali Głównej Posie-
dzeń, obecnie Lustrzanej, widok na najpiękniejszą w Warszawie, tonącą w morzu 
świateł i wyjątkowo gwarną w tę szczególną noc ulicę Krakowskie Przedmieście. 

Wystawa Portrety polskich sybiraków autorstwa Pauliny Kopestyńskiej 
towarzyszyła nowej, polskojęzycznej wersji ekspozycji Polscy badacze Syberii, 
która — w innym formacie niż jej wariant dwujęzyczny i ze zwiększoną ilością 
zdjęć — wystawiona została po raz pierwszy na widok publiczny w grudniu 
ubiegłego roku i zaprezentowana warszawiakom przed gmachem Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” na Krakowskim Przedmieściu. Dwujęzyczna polsko-
rosyjska wersja wystawy Polscy badacze Syberii od listopada 2008 roku cieszy 
się nieustającym powodzeniem na Syberii — pokazana już została w Jakucku, 
Irkucku, Jenisiejsku, Krasnojarsku, Ułan Ude, Kiachcie, Nowosybirsku, Tomsku i 
Barnaule. Jej drugi egzemplarz stanowi ekspozycję stałą w Muzeum Etnograficz-
nym im. J.M. Jarosławskiego w Jakucku. To właśnie tam w sierpniu 1999 roku 
podczas konferencji naukowej poświęconej m.in. wybitnym polskim jakutologom 
Wacławowi Sieroszewskiemu i Edwardowi Piekarskiemu, w której uczestniczył 
profesor Antoni Kuczyński oraz wystawiająca swoje obrazy Paulina Kopestyń-
ska, zrodził się pomysł namalowania portretów polskich badaczy Syberii.  

Paulina Kopestyńska pochodzi z dalekiej Jakucji. Jej niezwykły talent 
malarski ujawnił się już we wczesnym dzieciństwie. Paulina, jak sama wspomi-
na, rysowała zawsze. Kiedy miała 6 lat, w lokalnej jakuckiej gazecie ukazał się 
pierwszy artykuł na temat przyszłej malarki oraz jej dziecięcy, ale bardzo już 
dojrzały rysunek. Uczęszczała na zajęcia kółka plastycznego, a gdy miała nie-
spełna 11 lat, została przyjęta do elitarnej Szkoły Plastycznej im. W. I. Suriko-
wa w Moskwie, gdzie w konkursie młodych talentów jej praca została wyróż-
niona i zaprezentowana w Stanach Zjednoczonych na wystawie Rysunki dzieci 
Rosji. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. W. I. Surikowa w Moskwie. 
Jako świeżo upieczona absolwentka moskiewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
wyjechała do Warszawy. To właśnie w Polsce uformowała się jej artystyczna 
osobowość. Obecnie Paulina Kopestyńska jest nowoczesną obywatelką zjedno-
czonej Europy — włada kilkoma językami, mieszka od lat naprzemiennie we 
Włoszech i w Polsce. Od dawna współpracuje z Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk oraz z różnymi instytucjami naukowymi, wydawnictwami i agencjami 
reklamowymi. Jest uznaną na świecie artystką, malującą różnymi technikami i 
w różnych stylach. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Wło-
skiego Stowarzyszenia Akwarelistów, Stowarzyszenia Polskich Artystów Kary-
katury, laureatką licznych prestiżowych nagród, np. w 2003 roku otrzymała  
2. nagrodę na międzynarodowej wystawie Primavera femminile w galerii Eu-
stachi w Mediolanie, w 2004 — nagrodę Lions Club w galerii Vittorio Emanu-
ele w Mediolanie, w 2005 — nagrodę Premio Arte Georgio Mondadori.  
W 2009 roku wystawiała swoje obrazy na Międzynarodowej Wystawie Akwa-
reli w Mediolanie przy Corso Matteotti, zorganizowanej przez prestiżową me-
diolańską galerię Bolzani, gdzie wśród 11 artystów z różnych krajów Europy 
reprezentowała Polskę. Paulina Kopestyńska została wówczas wyróżniona 
przez krytyków sztuki. Warto w tym miejscu dodać, że w 2009 roku Akademia 
Francesca Petrarki z Viterbo wydała antologię poezji o polskim papieżu Janie 
Pawle II, zatytułowaną Percezioni di cuore. Paulina Kopestyńska była jedną  
z ilustratorek księgi, która została ofiarowana Jego Świętobliwości Benedykto-
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wi XVI, premierowi Włoch Silviowi Berlusconiemu, prezydentowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu i innym ważnym osobistościom. Am-
basada Polska w Watykanie przy Stolicy Apostolskiej wystosowała do Pauliny 
Kopestyńskiej list z gratulacjami i podziękowaniami za piękne i niezwykle 
wzruszające przedstawienie wizerunku papieża Jana Pawła II. Swoje prace ma-
larka znad Leny prezentowała na wielu prestiżowych wystawach, m.in. w Pol-
sce, Belgii, Rosji, Szwajcarii, Francji i we Włoszech. Jest brawurową ilustrator-
ką książek dla dzieci oraz najnowszego wydawnictwa Archiwum Polskiej Aka-
demii Nauk – komiksu Archibohater, czyli długie życie Piotra B. 

Inspiratorem cyklu portretowego polskich sybiraków autorstwa Pauliny 
Kopestyńskiej, człowiekiem, który wspierał ją podczas tej mozolnej i odpowie-
dzialnej pracy, był profesor Antoni Kuczyński, wybitny autorytet w dziedzinie 
badań nad historią i losami Polaków na Syberii. Jak wspomina Paulina Kope-
styńska, profesor Antoni Kuczyński zachęcał ją początkowo do namalowania 
portretu Wacława Sieroszewskiego dla Muzeum Etnograficznego w Jakucku. 
Po pewnym czasie, idąc za sugestią inspiratora tego cyklu, malarka postanowiła 
narysować portrety kilkunastu polskich sybiraków. Paulina Kopestyńska 
utwierdziła się bowiem w przekonaniu, że decyzja o utrwaleniu na płótnie wize-
runków polskich cywilizatorów Syberii jest pod każdym względem słuszna. 
Malując portrety wygnańców, artystka z dalekiego kraju nad Leną sprawiła 
wielką radość i satysfakcję Polakom. Dla Polaków bowiem problematyka sybe-
ryjska to temat ciągle ważny, przyspieszający bicie serca i, jak napisała Zofia 
Trojanowiczowa, tkliwy „w takim znaczeniu, jakie nadaje temu słowu medycy-
na: tkliwy, wrażliwy na dotyk”1. Dla Jakutów jest to w pewnym stopniu oddanie 
hołdu i spłacenie długu polskim zesłańcom, którzy na przekór losowi i wbrew 
zamierzeniom swoich sędziów, którzy skazali ich na osiedlenie się gdzieś  
w bezkresie syberyjskiej ziemi, zamiast zginąć z żalu, tęsknoty, chłodu, głodu  
i wyczerpania, pokochali przybraną ojczyznę i oddali jej swoje siły, rozum, 
umiejętności, doświadczenie i serce. Paulina Kopestyńska napisała: „Cykl por-
tretów polskich badaczy to wyraz mojego szczerego uznania dla ich olbrzymie-
go wkładu w poznanie bezkresnych przestrzeni Syberii i Dalekiego Wschodu, 
próba uwiecznienia ich w pamięci potomnych”2. Polscy badacze Syberii utrwa-
leni na płótnie przez Paulinę Kopestyńską to (według kolejności alfabetycznej): 
geolog, glacjolog, etnograf, fotograf, odkrywca starożytnej Samarkandy, badacz 
białych plam na mapach Azji Środkowej Leon Barszczewski; geolog, paleonto-
log, kartograf Aleksander Piotr Czekanowski; geolog, paleontolog, zoolog Jan 
Czerski; lekarz, zoolog, przyrodnik, limnolog, propagator teorii ewolucji Dar-
wina i języka esperanto, zwolennik równouprawnienia kobiet w nauce Benedykt 
Tadeusz Nałęcz Dybowski; powieściopisarka Ewa Felińska; przyrodnik, ornito-
log, rolnik Wiktor Ignacy Godlewski; badacz języka jakuckiego i jego dialek-
tów Sergiusz Jastrzębski; inżynier wojskowy, który wstąpił do zakonu karmeli-
tów bosych jako brat Rafał, Józef Kalinowski; językoznawca, twórca nauko-
wych podstaw mongolistyki rosyjskiej i światowej Józef Szczepan Kowalewski; 
językoznawca, leksykograf, etnograf Edward Piekarski; starszy o rok brat Józe-
fa Piłsudskiego, etnograf, socjolog, językoznawca, dzięki któremu znana jest 

                                                 
1
 Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków, Kraków 1992, s. 148. 

2
 P. Kopestyńska, Polscy badacze Syberii, Warszawa 2011, s. 1. 
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zanikająca dzisiaj kultura i język Ajnów i Gilaków, Bronisław Piotr Ginet-
Piłsudski; etnograf, geograf, literat, prezes Polskiej Akademii Literatury i mini-
ster propagandy w Rządzie Tymczasowym Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 
roku Wacław Sieroszewski; etnograf, antropolog, szlachetny lekarz dla ubogich 
Julian Talko-Hryncewicz; prawnik, człowiek o wszechstronnych zainteresowa-
niach Mikołaj Witaszewski; balneolog, chemik, działacz polonijny Stanisław 
Szczepan Zaleski. Autorka wspominała, że aby oddać charakter postaci, prze-
studiowała dokładnie biogramy swoich bohaterów, przeczytała wiele ich prac, 
zapoznała się z monografiami na ich temat, przejrzała ich fotografie i zdjęcia 
ukazujące urokliwe syberyjskie krajobrazy. Zgodnie z koncepcją malarską ja-
kuckiej artystki każdy z portretowanych bohaterów zaprezentowany został na 
tle pejzażowych lub kulturowych elementów Syberii, które wiążą się z ich miej-
scem pracy lub charakterem badań. Tak więc geologowie Jan Czerski i Alek-
sander Czekanowski namalowani zostali na tle gór, miłośnicy i badacze święte-
go morza Buriatów Benedykt Dybowski i Wiktor Godlewski — na tle Bajkału  
z charakterystycznym elementem ornitologicznym u słynnego „złotorękiego”, 
zgłębiający tajemnice wód syberyjskich Stanisław Szczepan Zaleski — na tle 
rozlewających się wśród górskiego krajobrazu rzek, badacze Jakucji Edward Pie-
karski, Wacław Sieroszewski, Sergiusz Jastrzębski i Mikołaj Witaszewski — 
mają w tle elementy jakuckie, „ojciec” Gilaków, „starszy brat” Ajnów Bronisław 
Piłsudski — ajnuskie, orientalista Józef Kowalewski — mongolskie, prowadzący 
badania antropologiczne wśród Buriatów Julian Talko-Hryncewicz — buriackie, 
fotograf Azji Leon Barszczewski — bucharskie. Przed namalowaniem portretu 
Józefa Kalinowskiego malarka zapoznała się z kanonami religijnej symboliki, 
odbyła liczne konsultacje z kapłanami. Wizerunek brata Rafała namalowany jest 
na tle wielu autentycznych, nie zaś fikcyjnych postaci skazańców, których twarze 
wyrażają cierpienie, ale jednocześnie siłę, odwagę, zdecydowanie i niezłomną 
wiarę. W postaci Ewy Felińskiej, ukazanej na tle jakiegoś mknącego po śniegu 
nienieckiego zaprzęgu, malarka chciała pokazać nie tylko jej niezwykłą, delikatną 
urodę, na którą zwrócili uwagę wszyscy zwiedzający, ale też piękny umysł, kultu-
rę i ofiarność polskiej kobiety. 

Proces powstawania syberyjskich obrazów trwał aż 10 lat. Większość 
portretów, osadzonych w realiach mroźnej i surowej syberyjskiej zimy, powsta-
ła jednak w słonecznej Italii, co z całą pewnością miało wpływ na ich ostatecz-
ny kształt. Portrety cywilizatorów Syberii namalowane zostały techniką olejną, 
są owalne, oprawione w brązowe, drewniane, stylizowane ramy pochodzące z 
Lombardii. Wszystkie materiały plastyczne: farby, płótna i inne niezbędne ele-
menty pochodzą z Mediolanu. Obrazy zostały przepięknie zaprezentowane — 
zawieszone zostały na grubych srebrnych łańcuchach i umieszczone na wyso-
kich sztalugach na dostojnym bordowym suknie. 

Uroczystość inauguracji wystawy otworzyła Pani dyrektor Archiwum 
Polskiej Akademii Nauk dr Hanna Krajewska. Mówiła o ogromnym sukcesie 
ekspozycji Polscy badacze Syberii w Polsce i Rosji oraz o udanej i owocnej 
współpracy genialnej Pauliny Kopestyńskiej z Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk. Następnie głos zabrała sama autorka, która w swoim wystąpieniu podkre-
śliła rolę i zasługi profesora Antoniego Kuczyńskiego podczas realizacji tego 
trudnego zamierzenia. W wernisażu uczestniczyli goście z Komisji Syberyjskiej 
z profesorem Zbigniewem Wójcikiem na czele, z Polskiego Towarzystwa Zie-
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miańskiego z wiceprezesem Andrzejem Laudowiczem, z Muzeum Azji i Pacy-
fiku, Akademii Sztuk Pięknych, ze Związku Polskich Artystów Plastyków, 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, galerii Belotto, firm Orbis 
Travel (Jadwiga Górka) i PKO (Jolanta Mikulska). Byli też zagraniczni goście, 
jak artysta grafik Alfredo Taroni z Mediolanu, śpiewak Matteo Mazzucca z 
Rzymu oraz znana ceramistka Andjelka Mihajić z Serbii, reprezentująca Pra-
cownię Ceramiki Artystycznej „Czary” w Warszawie. 

Wystawie towarzyszy pięknie wydany przez Archiwum Polskiej Akade-
mii Nauk i Paulinę Kopestyńską katalog, a właściwie album, prezentujący kolo-
rowe wizerunki wszystkich bohaterów ekspozycji oraz krótkie teksty ich bio-
gramów w języku polskim, przygotowane przez dr Joannę Arvaniti, i w rosyj-
skim w doskonałym tłumaczeniu Heleny Szymańskiej z Moskwy. Za niezwykle 
estetyczny projekt graficzny wydawnictwa odpowiedzialny jest Wawrzyniec 
Paweł Gerlach. Album wzbudził ogromne zainteresowanie gości. Wystawa 
Portrety polskich sybiraków autorstwa Pauliny Kopestyńskiej stanowiła wraz z 
planszową ekspozycją Polscy badacze Syberii doskonałą, piękną i cenną całość. 
Magii nastrojowi przydawały jeszcze ukazujące się na ekranie projekcyjnym 
urokliwe krajobrazy Syberii i świętego morza Buriatów Bajkału oraz płynące z 
głośników dźwięki egzotycznej jakuckiej muzyki. Ostatni zauroczeni goście 
opuścili salę wystawową dopiero około godziny 1.30. 

Joanna Arvaniti 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk 

 
 

• „WYSZLI Z ZIEMI NIEWOLI... 
W 70. ROCZNICĘ UKŁADU SIKORSKI-MAJSKI”.  
WYSTAWA W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W KRAKOWIE 

 
Siedemdziesiąt lat temu, 30 lipca 1941 roku w Londynie (już po ataku 

Niemiec na ZSRR) doszło do podpisania Układu Sikorski-Majski. W jego re-
zultacie postanowiono o utworzeniu w ZSRR Polskich Sił Zbrojnych, zaś więź-
niom politycznym i zesłańcom zagwarantowano ,,amnestię”. Dla wielu Pola-
ków układ był ocaleniem, ratunkiem przed pewną śmiercią. W ostępach Rosji 
Sowieckiej, na Syberii, w Kazachstanie, głównie na skutek masowych  
z kresów II Rzeczypospolitej (okupowanych przez ZSRR na skutek umowy  
z Trzecią Rzeszą) w 1940 i 1941 roku, przebywały setki tysięcy Polaków. Jak 
podają oficjalne rosyjskie źródła, było to około 300-400 tys. osób. Według in-
nych obliczeń, do których w większości przychylają się polscy Sybiracy, liczba 
ta była kilkakrotnie wyższa. Wieść o londyńskiej umowie dotarła do polskich 
zesłańców, którzy przyjęli ją z olbrzymią radością. Nastąpił prawdziwy exodus 
ludności polskiej z ostępów Rosji Sowieckiej.  

Zdolni do służby wojskowej mężczyźni zaciągali się w szeregi armii or-
ganizowanej przez gen. Władysława Andersa. Także kobiety, dzieci i niezdolni 
do służby wojskowej jak najszybciej opuszczali miejsca swojej niewoli. Układ 
Sikorski-Majski pozwolił na uratowanie ponad 120 tysięcy Polaków. Niestety 
nie wszystkich. Kilkakrotnie większa liczba, cierpiąc głód i upodlenie, pozosta-
ła w ZSRR na następne kilka lat.  
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Uczestnik tamtych wydarzeń, ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, we 
wstępie do publikacji Polacy w Indiach pisał: ,,Exodus Polaków z Rosji był 
czymś niezwykłym. Mało kto z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że w historii 
carskiej i sowieckiej Rosji nigdy podobnego zjawiska nie było, żeby pozwolono 
na zbiorowe wyjście jakiejś nacji. To był dziejowy cud, podobnie jak wyjście 
Narodu Wybranego z niewoli egipskiej". 

Na drodze do wolności śmierć zbierała ogromne żniwo. Razem z II Kor-
pusem Polskim w 1942 roku z ZSRR wyszło około 38 tys. cywili. Trafili oni do 
obozów przejściowych w Persji. Tutaj w wolnym świecie rozpoczęli powrót do 
normalności. Dorośli leczyli rany – te na ciele i duszy, nabierali wiary w lepszą 
przyszłość. Chore i wygłodzone dzieci odzyskiwały radość życia. Funkcjono-
wały szkoły polskie, ważną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży odgrywało 
harcerstwo. 

Pobyt w Persji był jednak tymczasowy. Po zawarciu odpowiednich rzą-
dowych umów, polscy uchodźcy znaleźli schronienie także w Indiach, Libanie, 
Palestynie, Nowej Zelandii, Meksyku oraz Afryce Wschodniej i Południowej. 
Właśnie na Czarny Ląd trafiło najwięcej Polaków. Oblicza się, że w 22 osie-
dlach w Kenii, Tanganice (dziś Tanzania), Ugandzie, Rodezji Północnej (Za-
mbia) i Rodezji Południowej (Zimbabwe) oraz w Związku Południowej Afryki 
(RPA) znalazło się około 18 tys. Polaków. Kilka tysięcy przebywało w Indiach 
(tylko w osiedlu Valivade 5 tys. osób). Około 1400 w Meksyku. W Nowej Ze-
landii ponad 800 osób – dzieci i opiekunów. 

W polskich osiedlach kwitło życie. Dla dzieci zorganizowano szkoły  
i harcerstwo. Były szpitale, świetlice, poczta, kina, teatry, sklepy i warsztaty.  
W niektórych ośrodkach uprawiano role, hodowano trzodę i bydło. Mieszkańcy 
wydawali polskie gazety, funkcjonowały stacje radiowe z polskimi audycjami. 
W osiedlach szczególnie uroczyście obchodzono święta narodowe. Gdy w 1945 
roku wojna się skończyła, pojawiło się pytanie: ,,Co dalej?". Dla większości 
nowa Polska nie była krajem wolnym. Ich kresowe miejscowości rodzinne zo-
stały włączone w granice ZSRR. Sytuacja stała się patowa. 

Gdy już nie można było dłużej pozostać w osiedlach (głównie chodzi tu-
taj o skupiska w Afryce i Indiach), Polacy musieli podjąć decyzje o swojej 
przyszłości. Do Wielkiej Brytanii mogli jechać tylko ci cywile, których bliscy 
(ojciec, brat, syn) służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Inni byli 
zmuszeni udać się do krajów, które zaofiarowały pomoc polskim uchodźcom. 
Głównie były to Australia i Kanada. Znaczna część wróciła też do Polski, gdzie 
znajdowała się dalsza bądź bliższa ich rodzina. W sumie do Wielkiej Brytanii  
w pierwszych latach po II wojnie światowej przybyło około 70 tys. Polaków,  
w liczbie tej była znaczna część Sybiraków. Wszyscy oni nie godzili się z sytu-
acją w ojczyźnie, gdzie rządy sprawowali komuniści. Czekali, aż nastąpią 
zmiany i Polska stanie się w pełni niepodległym państwem. Niestety, lata mija-
ły, a system komunistyczny nad Wisłą umacniał się. 

Pierwszych kilkanaście lat w Wielkiej Brytanii dla ludzi, którzy przeżyli 
Syberię i osiedla w Indiach i Afryce, było bardzo ciężkich. Mieszkali po kilka-
set osób, w obozach przejściowych. Ich domami były zazwyczaj baraki. W pa-
mięci pozostały szczególnie popularne ,,beczki śmiechu” – konstrukcje wyko-
nane z falistej blachy. Mieszkały w nich zwykle 2-3 rodziny, cierpiące w zimie 
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chłód, a w lecie zmagające się z nieznośnym upałem, panującym w blaszanych 
pomieszczeniach. Dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku sytuacja uległa 
poprawie. Obozy polikwidowano, a uchodźcy polscy przenieśli się do brytyj-
skich miast i wiosek. Największymi skupiskami Polaków na Wyspach stały się: 
Londyn, Manchester, Birmingham, Bradford, Glasgow, Edynburg i Leicester.  

Do tego ostatniego miasta w październiku 2010 roku dotarli historycy  
i studenci historii Uniwersytetu Pedagogicznego. Misja, kierowana przez dr. 
Huberta Chudzio, miała na celu przeprowadzenie wywiadów z Sybirakami ży-
jącymi do dziś w Leicester i okolicy. Relacje były nagrywane na dyktafony  
i kamerę. Swoimi wspomnieniami podzieliło się 22 Sybiraków. Wywiady były 
pełne emocji, pojawiały się łzy, załamania głosu, chwile ciszy... Mimo upływu 
70 lat przeżyte wydarzenia są ciągle żywe. Czas ich nie zatarł, nadal bolą... 

Prezentowana wystawa jest pokłosiem dwóch misji naukowych Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w latach 2009-2010. Pierwsza z nich wyruszyła do Afryki 
Wschodniej. Tam w Tanzanii i Ugandzie członkowie Studenckiego Koła Nauko-
wego Historyków UP dotarli na cmentarze trzech największych polskich osiedli 
w Afryce. Uporządkowali je i stworzyli kartograficzną, fotograficzną i filmową 
dokumentację tych miejsc. Druga misja znalazła się w Leicester w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie nagrywała wspomnienia polskich Sybiraków. Aby ekspozycja była 
tematycznie pełna nie mogło na niej zabraknąć losów Polaków podczas samego 
pobytu na Syberii w latach II wojny światowej. Ta część wystawy oparta jest 
głównie na zbiorach krakowskiego oddziału Związku Sybiraków.* 

Hubert Chudzio 
 
 

• ODBUDUJEMY POLSKI CMENTARZ W UGANDZIE! 
 
To ostatnia chwila, aby Sybiracy – dawni mieszkańcy Koji – mogli speł-

nić obowiązek wobec pozostałych w Afryce krewnych i przyjaciół. Koja – to 
osiedle w Ugandzie, w którym w latach 1942-1948 mieszkali zesłańcy. Opuścili 
oni z Armią gen. W. Andersa „nieludzką ziemię” i poprzez Iran, Indie dotarli do 
Afryki. Właśnie tam, nad jeziorem Wiktorii znalazło schronienie około 3 tys. 
osób. Po zakończeniu wojny rozproszyli się po świecie, a osiedle zlikwidowa-
no. Po obecności zesłańców, w Koji pozostał jedynie cmentarz na którym spo-
czywa 96 osób. Tę zdewastowaną nekropolię należy odnowić do 2012 roku, na 
70-lecie przybycia tam Polaków. 

Dlatego powstał Komitet Odbudowy Cmentarza w Koji do którego nale-
żą głównie mieszkańcy osiedla żyjący w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Australii, 
USA, Kanadzie. Komitet Odbudowy uzyskał wsparcie p. ministra Andrzeja 
Kunerta – sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który poparł 
tę inicjatywę i zagwarantował pomoc finansową. 

Pracami przy rekonstrukcji cmentarza kierować będzie p. Edward Waki-
ku – Ugandyjczyk, a czuwać nad realizacją projektu będą polscy misjonarze, 

                                                 
*
 Realizacja wystawy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; Centrum Doku-

mentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. Współpraca:  Związek Sybiraków – Oddział 
w Krakowie; Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Publikowany tekst pochodzi z folderu o wystawie, opracowanego graficznie przez Jo-
lantę Hosecką z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 
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którzy wraz z miejscową ludnością odbudują nekropolię. Ponieważ potrzebne są 
środki finansowe, więc założono konto do którego pełnomocnictwa mają człon-
kowie komitetu: Sybiracy – Danuta Sedlak i Artur Woźniakowski oraz  
Hubert Chudzio z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc tej szczytnej idei, prosimy o przesy-
łanie wpłat na nr konta: 76 1050 1445 1000 0090 7932 7590 zarejestrowanego 
na nazwisko Hubert Chudzio z dopiskiem „Odbudowa cmentarza w Koji”. 
Dla wpłacających z zagranicy nr konta: PL 76 1050 1445 1000 0090 7932 7590 
należy dopisać kod identyfikacyjny SWIFT (BIC) – „ INGBPLPW”. 

„Ojczyzna to ziemia i groby” – także w dalekiej Afryce. 
Danuta Sedlak 

 
• BENEDYKT DYBOWSKI I SYBERIA 

 
Postać B. Dybowskiego (1833-1930), zesłańca po powstaniu stycznio-

wym, badacza Bajkału, kultury Buriatów i Kamczadali nie może nie budzić 
zainteresowania. Fascynująca to bowiem osobowość, której poświęcono książki 
i artykuły w Polsce i Rosji. Dla badaczy dziejów Polaków za Uralem jego na-
ukowe osiągnięcia są nadal dziełem o uniwersalnych wartościach, źródłem re-
fleksji o tym jak człowiek podlegający różnym ograniczeniom wolnościowym 
stał się wybitnym badaczem flory i fauny Bajkału. 

W dziejach polskiego wkładu w badania Syberii jego dokonania stale 
funkcjonują w rodzimej tradycji naukowej i w różny sposób utrwalane są w 
świadomości społecznej. Przed laty „Poczta Polska” wydała znaczek jemu po-
święcony, ostatnio natomiast np. Narodowy Bank Polski (2010) wprowadził do 
obiegu dwie monety z jego wizerunkiem. Biografia tego uczonego obfituje w 
wiele zdumiewających wydarzeń stanowiących krzyżówkę naukowych zasług, 
złego zesłańczego losu i zwykłego człowieczeństwa. 

Postać B. Dybowskiego zwróciła ostatnio uwagę młodego uczonego nie-
mieckiego Daniela Schümanna, profesora Uniwersytetu w Bambergu, który 
uczynił ją tworzywem swoich dociekań naukowych i przywiódł do Wrocławia 
(2009) na tzw. warsztaty naukowe grupę swoich studentów. Gościła ich Katedra 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodajmy 
zaraz tytułem dopełnienia tego faktu, że B. Dybowski był przez pewien czas 
studentem tego Uniwersytetu, a w zbiorach Biblioteki „Ossolineum” we Wro-
cławiu znajdują się jego rękopisy i liczne dzieła. Muzeum Etnograficzne w 
Krakowie posiada kolekcję etnograficzną zgromadzoną przez niego na Kam-
czatce, Instytut Zoologii PAN w Warszawie szczyci się posiadaniem jego ko-
lekcji przyrodniczej, a liczne dokumenty związane z jego życiem posiada Ar-
chiwum Naukowe PAN w Warszawie.  

W nostalgii za upływającym czasem jest jednak w nauce miejsce na 
przypominanie tej postaci, której życie i naukowy trud to jakby ciągle żywy 
materiał do bardziej rozbudowanej i podzielonej na wiele stron monografii opi-
sującej jego zesłańczy los i naukowe osiągnięcia oraz do fabularnego filmu, 
który być może kiedyś zostanie zrealizowany. 

Bronisław Przesmycki 
 
 


