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A. Djaków

SYBERYJSKIE LATA POWSTAŃCÓW 1830 ROKU

K lę s k i polskich pow stań X IX w. wywoływały kolejne fale zesłań do
dalekich rejonów Imperium, przede wszystkim na Syberię. Zagadnieniu zesłań
syberyjskich poświęcony został niniejszy zeszyt. Rozm aite aspekty tej pro
blematyki przedstawione zostały przede wszystkim w podstawowym artykule
W iktorii Śliwowskiej, a także w tekstach innych historyków i literaturoznawców,
w szczególności Jerzego Fiećki, Bogdana Burdzieja, D oroty Siwickiej, M arii
Janion i in. Aczkolwiek autorzy poruszają także szerszą problem atykę, najwięcej
jednak uwagi poświęcono syberyjskim losom powstańców 1830 roku.
Represje dotknęły wiele tysięcy osób. Jednakże do tej pory nie m a
dotyczących ich kompletnych i wiarygodnych danych statystycznych. Częściowe
obliczenia, dotyczące poszczególnych obszarów i pewnych kategorii zesłańców,
znaleźć można w pracach wielu autorów , w tej liczbie i u autora niniejszego
tekstu. Tak samo m a się rzecz z badaniami statusu prawnego zesłańców
poszczególnych generacji, ich terytorialnego rozmieszczenia, życia i działalności;
zrobiono niemało, ale na szerokie uogólnienia jest jeszcze za wcześnie. Wiele
zrobiono na przykład w sprawie zbadania "Sprzysiężenia omskiego" z 1833 roku,
pobytu na zesłaniu Piotra Wysockiego i uczestników zorganizowanej przez niego
ucieczki z 1835 ro k u 1. Choć miejsca na to niewiele, autor niniejszego chciałby
przypomnieć także i o innych uczestnikach powstania listopadowego, którzy
w latach 30-ych i 40-ych XIX wieku znaleźli się w kraju Zabajkalskim.
W iadomości o nich pochodzą głównie z przechowywanych w archiwach,
zarówno moskiewskich, jak i prowincjonalnych, dokum entów, które dopiero
wchodzą do naukowego obiegu2. Zachowane m ateriały w wielu przypadkach
wystarczają do opracow ania obszernych biogramów wielu zesłańców, jednak
tutaj przedstawiamy tylko dane o miejscach ich pobytu w pierwszym okresie
przebywania w kraju Zabajkalskim.
1 Wyczerpującą bibliografię ostatnich prac dotyczących tej tematyki zawiera zamieszczony
w niniejszym zeszycie artykuł W. Śliwowskiej.
2 Mowa głównie o trzech archiwach: Centralnym Państwowym Archiwum Wojskowo-Historycznym ZSRR w Moskwie (zbiory nr 1,801,1873,14014 i in.); Państwowym Archiwum Obwodu
Irkuckiego (zbiór 24 i in.); Państwowym Archiwum Obwodu Czytyjskiego (zbiory 31, 231 i in.).
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W katorżniczej stolicy K raju Zabajkalskiego, której nazwa brzmi Bolszoj
Nerczinskij Zawód* rozpoczynali odbywanie swych wyroków: A ntoni Aksamitowski3, Jan Boguński, M ichał Giedrojć, Łukasz Daraciński, Jerzy Dobiasz,
W łodzimierz (Władysław) Krasicki, Józef Landsberg, K arol Lachowski, do
którego przybyła z Warszawy żona i który został w kraju Zabajkalskim po
uwolnieniu, Tom asz Przybylski, Hieronim Stankiewicz, Maciej Strekociński
(Strachowski?), Justynian Chyliński, Jan Embe. W kopalniach gazimurskich
przebywali przez pewien czas: Jan Anajski (Anański), Benedykt Brzeziński
(Breżeniecki?), Franciszek Korżewski, M ichał M isiuk, Jan Rekke, Paweł
Różański, Józef Tankiewicz, Benedykt Chotkiewicz. W kopalniach kutom arskich przebywali: N apoleon Wysocki, N orbert Lewandowski, Kazimierz M as
łowski, M aksymilian Parżnicki, Jerzy Sobolewski, a także Leonard Urbanowicz,
który ożenił się z Rosjanką, a po jej śmierci pozostał w Zabajkalu.
W kopalniach rudy okręgu zerentujskiego przebywali na katordze Stanis
ław Wasilewski, ożeniony tu później z miejscową kobietą, z którą miał
potom stwo, a także Andrzej Majewski, który nie tylko ożenił się z sybiraczką, ale
też po zakończeniu zesłania wyjechał z nią do Warszawy; w Zerentuju zaczynali
syberyjską część swojej biografii Franciszek Kotowski i M ikołaj Łukaszewski.
W kopalniach szyłkińskich z "urokami" katorgi zapoznawali się Adam Zwoliń
ski, Alojzy Łapiński-Dębiak, Ignacy Stankiewicz i Franciszek Sztrajdman, który
ożenił się z Jekateriną Iwanową i miał z nią pięć córek. A w kopalniach
duczarskich przebywali: Michał Grzywicki, Jakub Bodrewicz, Józef Zubrzycki,
Kazimierz Kisielewski i Józef Pilnicki (Pilczycki). Spośród polskich zesłańców
małżeństwa z miejscowymi kobietami zawierali nawet katorżnicy, częściej
jednak byli to skazani na osiedlenie lub uzyskujący status osiedleńca po
skończeniu katorgi. N a przykład w okręgu wierchnieudińskim mieszkał na
osiedleniu pochodzący z guberni mińskiej W incenty Czarniecki wraz z żoną
sybiraczką, córką i dwoma synami, z których starszy zdążył się ożenić jeszcze
przed wyjazdem całej rodziny do M ińska po amnestii 1856 roku. Pozostający na
osiedleniu w gminie Tataurowskiej W iktor M rozowski założył rodzinę i wstąpił
do służby państwowej. W tejże gminie przebywał na osiedleniu i um arł Paweł
Taranow ski, a w sąsiedztwie mieszkał Ludwik Taraszkiewicz, który nabywszy
dom prowadził gospodarstwo rolne.
W irkuckiej warzelni soli i aleksandrowskiej gorzelni pracowali w począt
kach swojego pobytu na zesłaniu Adam Litwinowski (Litwiński), Antoni
* osada w Nerczyńskim Okręgu Górniczym, centrum administracyjne okręgu.
3 Transkrypcja nazwisk i imion może być niedokładna, ponieważ w większości przypadków
pochodzą one z często błędnych i źle zachowanych tekstów z pierwszej połowy zeszłego stulecia,
pisanych w dodatku po rosyjsku przez ludzi nie znających języka polskiego.
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Łobanow ski, Kazim ierz Ostrowski, P laton Pasierbski, Jan Rokicki, O tton
Rekis, A dam Simkiewicz. Pietrowskj Zawód*, to miejsce zesłania, w którym
— jednocześnie z dekabrystam i — przebywali: H ieronim Golsztejn, M ichał
Raw kin i Józef Sosinowicz. W kopalniach: kułtum ińskiej, kliczkińskiej i kadaińskiej odbywali karę: Ignacy Sawicki, Jan Sielecki, A ntoni Szkader, Henryk
Golejewski, M ichał Łapiński-Jurczak, Stefan Różański, Józef Dobrzewski,
Józef Lwowski, M ikołaj Czarniecki i Józef Jackiewicz. Karyjskie kopalnie
złota zaznaczyły się w katorżniczych życiorysach K azim ierza Bernatowicza,
M arcina Łobanowskiego, W incentego M użarowskiego (M ożarowskiego?)
i P iotra Płońskiego, zaś A katuj — w biografii Stanisław a Bronowskiego,
Jana D obrow olskiego, Stanisława M arcijewskiego, W incentego Chłopickiego
i Tom asza Jureckiego.
N a tle tej listy nie m ożna pom inąć milczeniem faktu, iż w różnych
miejscowościach K raju Zabajkalskiego na równi z polskim i zesłańcami swój
katorżniczy krzyż dźwigali ci rosyjscy żołnierze, którzy przeszli na stronę
powstańców. Byli to: w kopalniach gazim urskich — N ikołaj Anisimowicz,
Osip Baszarin, Iwan Baranów , Iwan Borodicz, Ł arion Sawin, w kopalniach
nerczyńskich — Jefim A tam anczuk, F iodor Szubin, w błagodatskiej kopalni
rudy — N ikita Biczastnyj, w kadaińskiej — Dm itrij Sojko, w kopalniach
kutom orskich — Wasilij Jewdokimow, N ikifor Śliwców, Jaków Czernyszew,
w szyłkińskich — M aksym G aw rilenko, w kopalni kułtum ińskiej — Grigorij
Kuzniecow, w kliczkińskiej — Iwan M okijenko i Borys Szapowałow, w irkuc
kiej warzelni soli — Jemielian Tieńga. D okonaw szy w yboru w latach
1830-1831, skazali się na odbywanie katorgi razem z polskim i powstańcam i.
W szystko, co zostało powiedziane do tej pory, to m ały fragm ent tej
rozległej, wielobarwnej panoram y, którą jest dla autora tych słów historia
polskich zesłańców w okresie pow stania listopadowego; tym bardziej, gdyby
odnieść to do całości problem u zesłania. Aby panoram a ta stała się czymś
realnym, trzeba wiele czasu; jej stworzenie możliwe jest tylko przy wspólnej
pracy radzieckich i polskich specjalistów. N agląca jest konieczność utw orzenia
przy tym centrum poświęcającego się tylko tym pracom , zbierającego m ateriały
faktograficzne, w szczególności w postaci kartoteki życiorysów, w tym
i życiorysów uczestników pow stania 1830 roku. Oczywiście utworzenie takiego
centrum wymaga wykazania dobrej woli wielu instytucji.
(w kwietniu 1991 r.)

* w obwodzie zabajkalskim.

Obchód Imienin Antoniego Beaupre w Nerczyńsku w 1855 r.
Portret zbiorowy 13 postaci męskich, na pierwszym planie tyłem do widza Antoni Beaupre.
Materiał — deska z nieustalonego gatunku drewna, wym. 14 x 20 cm, obramiona gładką, płaską
listwą do wym. całk. 19,3 x 25,5 cm, ujęta w ramie biedermeierowskiej z drewna orzechowego.
Na górnej listwie — napis jak w tytule, na dolnej: Imiona i nazwiska uczestników na drugiej stronie.
Zestaw nazwisk wykonany pismem kaligraficznym na odwrocie jest następujący: Borowski Piotr,
Lewicki Cels, Wężyk Aleksander, Maszkowski Kacper, Gzowski Gerwazy, Więckowski Władysław,
Gros Adam, Krajewski Aleksander, Orzeszko Wacław, Bieliński Aleksander, Karpiński Aleksander,
Podlewski Karol, Beaupre Antoni. Występują tam również wyblakłe napisy lub podpisy oraz fragment
pieczęci lakowej. Wszystkie napisy atramentem.
Technika wykonania — intarsja z użyciem 3 odmian drewna. Sygnatury brak, autor nieznany.
Ze zbiorów rodzinnych, fot. H. Hermanowicz, Kraków. Obiekt nigdy nie reprodukowany w druku.
Redakcja dziękuje p. Maciejowi Beaupre z Krakowa, prawnukowi zesłańca za zgodę na publikację,
pp. Tadeuszowi Chrzanowskiemu i Janowi Trynkowskiemu za pomoc w opracowaniu.
Konieczny, szerszy komentarz historyczny na temat zabytku ukaże się w zeszycie nr 4.
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POLSCY ZESŁAŃCY POLITYCZNI NA SYBERII
W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU
Mity i rzeczywistość

O d dwóch stuleci Syberia — pojmowana zresztą bardzo rozlegle w sensie
geograficznym, bo stanowiła znak wywoławczy dla ogromnych obszarów
cesarstwa rosyjskiego położonych "hen daleko" za Uralem, tam gdzie słup
graniczny oddziela Europę od Azji — ów Sybir, jak z rosyjska nazywano tę
krainę, źle się kojarzył Polakom już od XVIII wieku. Syberią nazywano również
ziemie przed Uralem , w potocznej świadomości była nią także np. gubernia
permska, zaś Samuel Peszke, który spędził jako jeniec zimę 1812 roku w gub.
saratowskiej, narzekał na m róz i dokuczliwe syberyjskie w iatry1. Nie pomogły
żadne próby obrązowienia historii Syberii, pisania o niej "bez przekleństw"2,
ukazania jej jako ziemi obiecanej, dającej przybyszom wielkie szanse i możliwo
ści kariery. Przez ostatnie cztery dziesięciolecia Syberia pozostawała obszarem
niedomówień, a skoro nie m ożna było na jej tem at mówić głośno i pisać otwarcie,
to niezwykle trwałe okazywały się stare mity i legendy. Nic przeto dziwnego, że
symbolizują ją dziś w świadomości potocznej stara nerczyńska katorga z przyku
tymi do taczek zesłańcami, z jednej strony, a z drugiej rozsiane na jej
bezbrzeżnych przestrzeniach łagry i ich milionowe ofiary.
Stawiając sobie za zadanie zwalczenie owych przykrych skojarzeń decyde
nci PR L-u usuwali tem atykę syberyjską z centralnych planów badawczych.
K ołatała się ona cały czas na obrzeżach nauki, zajmowali się nią niekiedy
badacze tzw. związków polsko-rosyjskich, wyłuskując — o co zresztą nie trudno
— fakty zawiązujących się na zesłaniu przyjaźni, udziału we wspólnych
przedsięwzięciach, roli w nauce, kulturze, gospodarce itd., itp.
1Zob. S.V z s z k e , M ój pobyt w niewoli rosyjskiej w r. 1812, oprać. H. Mościcki, Warszawa 1913,
s. 41.
2 Zob. M. L e p e c k i, Sybir bez przekleństw, Warszawa 1934; wyd. 2, 1936; oraz tegoż relacja
o pobycie na Syberii, "Sybirak" 1936, nr 4, s. 6-9, 39-44; por. także A. Z a d ę b s k i , Syberia
z przekleństwem czy bez przekleństw?, "Sybirak" 1935, nr 1, s. 22-29.
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W rezultacie polityki przemilczeń syberyjska tem atyka stała się znowu
fragmentem ustnej tradycji, opowieści rodzinnych. Nic przeto dziwnego, że
granice między epokami historycznymi zacierają się, XIX-wieczni kajdaniarze
i XX-wieczni deportowani na daleką Północ zlewają się w jeden obraz.
Oczywiście w krótkim wprowadzeniu m ożna tylko zwrócić uwagę na kilka
węzłowych problem ów związanych z polskim doświadczeniem syberyjskim
w latach romantycznych zrywów, kiedy to zdobywały je pokolenia
XIX-wiecznych patriotów . Ilu ich było? Gdzie odbywali karę i w jakich
warunkach? Co sobą reprezentowali? Czy można mówić o "typie polskiego
zesłańca politycznego" owej epoki?
Już na pierwsze pytanie musimy odpowiedzieć z pokorą: nie wiemy
— i wątpliwe, czy się kiedykolwiek dowiemy — ilu Polaków znalazło się pod
przymusem na Syberii w omawianym okresie. Statystyka rosyjska jest wyjąt
kowo ułom na, podejm owane dotąd próby obliczeń operują danymi szacun
kowymi i budzą wiele wątpliwości. Jesteśmy niczym Pigmeje, którzy w pewnym
momencie poza liczbą pięć potrafią już tylko powiedzieć: dużo. Współcześni,
którzy ubiegłowieczne "wysyłki" oglądali na własne oczy, skłonni byli sądzić, że
objęły one dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób. Próby zweryfikowania tych
danych, oparte na m ateriałach urzędowych, sprowadzały te liczby do dziesiąt
ków tysięcy. Jednakże badacze przekonani są, iż są one zdecydowanie zaniżone.
W publikacjach ostatnich lat pojawiają się cyfry wręcz fantastyczne określające
grono polskich "zesłańców syberyjskich" w X IX wieku na 1,5 miliona ludzi3.
Spróbujmy więc przyjrzeć się temu, co zdołano dotąd ustalić:
Andrzej W oltanowski — w ślad za W ładysławem Konopczyńskim — obstaje przy liczbie 15 tys. zesłanych konfederatów barskich, choć nie ukrywa, iż są
to dane hipotetyczne4. Większość zesłanych przez K atarzynę jeńców wróciła do
kraju dzięki ukazowi Pawła I z 29 listopada 1796 r., choć jak wiemy od ich
następców, bynajmniej nie wszyscy. Ilu złożyło kości na wygnaniu — nie
potrafim y powiedzieć. Trzeba o tym wspomnieć, mimo iż wykracza to poza
zakreślone ramy chronologiczne tekstu, bowiem relacje konfederatów miały
przemożny wpływ na polskie wyobrażenia o Syberii, w arto więc uzmysłowić
sobie jakiego grona dotyczyły.
Kolejne dane zawdzięczamy Sergiuszowi M aksimowowi5: mówi on w swym
dziele Syberia i ciężkie roboty o 15 zesłanych na Sybir za powstanie kościuszkow
skie i nikt jak dotąd nie próbow ał tego zweryfikować. Być może istotnie nie było
3Zob. A. T u s z y ń s k a, Edmond de Lafrene, Syberyjski raport, "Zeszyty Historyczne" 1989, t.
87, s. 47.
4 A. W o 1 t a n o w s k i, Na szlakach zeslań barskich, "Mówią Wieki" 1988, nr 3, s. 40-41.
5S. M a k s i m o w, Syberia i ciężkie roboty, tłum. Z. Pietkiewicz, t. III, Warszawa 1910, s. 10. Por.
M. J a n i k, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928, s. 69-70.
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ich więcej: ukaz Pawła mógł pozostałych zawrócić z drogi. W owej piętnastce
znajdował się brygadier Józef Kopeć, ów "turysta mimo woli", którego
pamiętnik wydany w 1837 r. odegrał tak kolosalną rolę w kształtowaniu się
obrazu "polskiej Syberii" doby romantycznej6.
O zesłanych w krótce potem działaczach Zw iązku Patriotycznego na
Litwie (1797 r.) współcześni wiedzieli niewiele: pamiętnik księdza Faustyna
Ciecierskiego7, jeden z najznakomitszych dokum entów syberyjskich, ukazał się
wszak dopiero w 1865 r. I my dziś wiemy niewiele więcej niźli to, co przekazał
autor pam iętnika wymieniając nazwiska 20 współobwinionych skazanych na
ciężkie roboty i zesłanie syberyjskie. Ich z kolei uwolnił ukaz Aleksandra I
z m arca 1801 r.
W ślad za Sergiuszem M aksimowem badacze pow tarzają cyfrę 900 żołnierzy
polskich zesłanych na Sybir za udział w kam panii napoleońskiej 1812 r.
Upowszechnił ją na Zachodzie Elizeusz Reclus (1881), powtarzając za M ak
simowem, że z tych 900 pozostało dobrowolnie w kozakach 160-ciu, którzy nie
skorzystali z aktu uwolnienia w 1815 r. I znowu autorzy polscy uważają te dane
za zaniżone i ostrożnie zaokrąglają do "około tysiąca"8. Wieści o tragicznym losie
polskich jeńców 1812 r. na obrzeżach cesarstwa docierały do kraju różnymi
drogam i i — jak słusznie zauważył Henryk M ościcki9— miały ogromy wpływ na
wyobrażenia współczesnych (m.in. Juliusza Słowackiego) o polskich doświad
czeniach syberyjskich. M ożna tylko żałować, że nie znalazł się wśród nich drugi
"brygadier Kopeć", że nikt nie spisał np. wrażeń Franciszka Olszewskiego
(1760-1869), weterana kościuszkowskiego, legionisty, który znad Berezyny
powędrował za Ural, skąd wrócił w 1815 r. za wstawiennictwem króla
szwedzkiego, by ponownie znaleźć się tam w 1831 r.10
K onstytucja 1815 r. zagwarantowała mieszkańcom Królestwa Polskiego
— poddanym cara jako króla polskiego — odbywanie kar we własnym kraju.
T oteżw latach l8 1 5 -1 8 3 1 n ik o g o stąd n ie wysłano na Syberię ani za przestępstwa
pospolite, ani za przestępstwa polityczne. I W alerian Łukasiński (aż do Nocy
Listopadowej), i skazani w Warszawie akademicy z W iktorem Heltmanem
6 Zob. piękny esej J. J a s t r z ę b o w s k i e g o , Turysta, "Res Publica" 1988, nr 8, s. 89-94.
7 F. C i e c i e r s k i , Pamiętnik księdza... przeora Dominikanów wileńskich zawierający jego
i towarzyszów jego przygody doznane w Sybirze iv latach 1797-1801, wstęp A. Bielowskiego, Lwów
1865.
8S. M a k s i m o w, op.cit., s. 39; M. J a n i k, op.cit., s. 91; Z. T r o j a n o w i c z o w a . J . F ie ć k o ,
Syberia, "Ruch Literacki" 1989, z. 1, s. 2.
lJ H. M o ś c i c k i, Polacy w niewoli rosyjskiej tv r. 1812, w: I d e m, Pod znakiem Orla i Pogoni.
Szkice Historyczne, wyd. 2 Lwów-Warszawa 1923, s. 105-109.
10Zob. A. G i 1 1 e r, Lista wygnańców polskich do r. 1860, w: Album Muzeum Narodowego
tv Rapperswyl, Poznań 1872, s. 420.
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i M aurycym M ochnackim na czele odbywali kary na miejscu. Z kolei Sąd
Sejmowy nie dopatrzył się w ogóle "zbrodni stanu" w zam iarach członków
Towarzystwa Patriotycznego. Jedynie Polacy zamieszkali na ziemiach wschod
nich dawnej Rzeczypospolitej podlegali prawom cesarstwa rosyjskiego, toteż
gimnazjaliści z K roż i Kiejdan, akademicy z Wilna i ziemianie z Wołynia
podążyli śladem swych poprzedników na wygnanie. N a Syberii Zachodniej
znaleźli się więc najpierw filomata Onufry Pietraszkiewicz, a wkrótce potem
Seweryn Krzyżanowski i Piotr Moszyński (przede wszystkim za kontakty
z dekabrystam i), zaś na linii orenburskiej W iktor Iwaszkiewicz, Alojzy Pieślak,
M ikołaj Suchocki, Adam Suzin, Jan Witkiewicz i Tom asz Zan, a Jan Czeczot
trafił do Kizyłu i Ufy. Jak pisał "orenburczyk" Bronisław Zaleski, wszyscy oni
"byli raczej przedmiotem ciekawości niż prześladowania" i umieli "zdobyć dla
siebie szacunek i pewne wyrobić stanowisko"11.
Kiedy więc Adam Mickiewicz pisał w 1833 r. w przedmowie do III części
Dziadów — nawiązując do wydarzeń 1824 r. — o skazaniu "kilkudziesięciu
studentów do min sybirskich, do taczek, do garnizonów azjatyckich"12, uogólniał
potoczną wiedzę o przeszłości XVIII-wiecznej i teraźniejszości polistopadowej,
bowiem z jego grona nikt na katorgę (do min, do taczek) skazany nie był. W roku
ukazania się "poemy" sytuacja w ojczyźnie była już zupełnie odmienna:
konstytucja przestała istnieć, liberalizm Aleksandra I poszedł do lamusa, nowy
Statut Organiczny nikom u z Polaków nie gwarantował odbywania kary nad
Wisłą, zaś od kwietnia 1833 r. w związku z wyprawą Zaliwskiego przekazywał
w ogóle wszystkie sprawy o "przestępstwa stanu" sądom wojskowym wprowa
dzając na ziemiach polskich nie odwołany zresztą nigdy stan wojenny.
M ożna by więc sądzić, że poeta nie mylił się: los przykutych do taczek, tak
czy owak, wcześniej czy później, został jego rodakom zgotowany. Kiedy wielkie
misterium narodowe ukazało się w druku, już nie kilkudziesięciu z nich
odbywało kary w minach i garnizonach azjatyckich, lecz — jak mniemano
— tysiące...
Spróbujmy przeto podsumować to, co wiemy o powstańcach listopadowych
skazanych na katorgę i wcielonych do armii rosyjskiej, a ściślej do interesujących
nas dwóch korpusów specjalnych: Orenburskiego i Syberyjskiego.
N ikt dotąd nie zdołał ustalić ilu żołnierzy i oficerów W ojska Polskiego
wcielonych zostało do armii rosyjskiej, a ilu wziętych z bronią w ręku skazano na
katorgę i osiedlenie na Syberii. Liczbę wojskowych: 50 tysięcy podaną

11 B. Z a 1 e s k i, Wygnańcy polscy w Orenburgu, "Rocznik Towarzystwa Historycz
no-Literackiego w Paryżu" r. 1866, Paryż 1867, s. 82.
12 A. M i c k i e w i c z, Dziady, Paris 1833, s. 8.
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przez Rufina Piotrowskiego wydawcy pam iętnika uznali za znacznie zawyżo
n ą 13, co by się zgadzało z danymi przytoczonymi przez wydawanego w Anglii
emigracyjnego "Republikanina" (nr 5 z 13 kwietnia 1837 r.)14.
Tym niemniej liczbę tę — czasami ostrożnie pomniejszoną o kilka tysięcy
— podają wszyscy piszący o Polakach na Syberii15, nie precyzując jednakże, na
czym opierają swoje dane. Znowu więc wypadnie stwierdzić, że wiemy tylko, iż
represje polistopadow e dotyczyły ogółem kilkudziesięciu tysięcy osób, z których
spora część trafiła na Syberię, aby odbywać tam karnie służbę wojskową.
K ontyngent ten uzupełniony był przez polskich poborowych, z których część
(jaka — nie wiemy) odbywała służbę w batalionach syberyjskich i na linii
orenburskiej.
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia ilu powstańców 1831 r. trafiło na mocy
wyroków sądów wojskowych na katorgę — do min, do taczek, wedle mic
kiewiczowskiego określenia, oraz na osiedlenie. W spomniany "Republikanin"
wymieniał liczbę 2 tysięcy "naszych braci" (jak się m ożna domyśleć, powstańców
listopadowych i zaliwszczyków) pracujących "w kopalniach".
W tym miejscu wypadnie uczynić niewielką dygresję, by uzmysłowić sobie,
jakie kary główne i poprawcze (wedle ówczesnej terminologii) przewidywało
prawodawstwo rosyjskie tej epoki, bez tego bowiem niepodobna zrozumieć
polskich doświadczeń syberyjskich i związanych z nimi mitów.
Nie w dając się w szczegóły przypomnijmy, że nie z własnej woli na Syberię
można było trafić (poza służbą w wojsku odbywaną karnie lub z poboru)
z trojakim wyrokiem: na katorgę, tj. ciężkie roboty, na osiedlenie i na
zamieszkanie. K ara ciężkich robót przewidywała trzy rodzaje prac przym uso
wych: 1. w kopalniach (minach) — dożywotnio lub od 12 do 20 lat;
2. w twierdzach (fortecach) — od 8 do 12 lat; 3. w zakładach fabrycznych
n R. P i o t r o w s k i , Pamiętniki z pobytu na Syberii, t. III, Poznań 1861, s. 9-10; przypis
wydawców — s. 11. Wedle Piotrowskiego w armii rosyjskiej na stu żołnierzy przypadało dwudziestu
Polaków.
14"W pierwszym z tych korpusów (tj. Syberyjskim) liczba ich do 10 tysięcy dochodzi, w drugim
(tj. Orenburskim) jest ich nieco więcej, w ostatnim zaś (tj. Kaukaskim) najmniej, gdyż [...] największą
przedstawia sposobność dezercji" — pisał "Republikanin" w numerze 5 z 13 IV 1837 r.
15 M. J a n i k pisze o około 60 tys. wcielonych na całym terenie cesarstwa {op.cit., s. 114);
W. P o b ó g-M a 1 i n o w s k i obliczał liczbę ofiar polistopadowych na 40-45 tysięcy {Polacy na
Syberii, "Przegląd Współczesny" 1938, nr 8-9, s. 201). Cyfrę 50 tysięcy odnajdujemy u W.
J e w s i e w i c k i e g o {Na syberyjskim zesłaniu, Warszawa 1959, s. 19-20), a także w publikacji
Z. T r o j a n o w i c z o w e j i J . F ie ć k i {op.cit., s. 2). W archiwach radzieckich odnaleziono jak dotąd
jedynie spisy 16.485 osób skazanych za udział w powstaniu 1830 r. na tzw. ziemiach zabranych (zob.
W. D ja k o w , W. Z a jc e w , L. O b u s z e n k o w a , Socjalnyj sostaw uczastnikow polskogo wosstanija
1830-1831 gg. (po materiałom zapadnych gubiernij Rossijskoj imperii), w: Istoriko-socjołogiczeskije
issłedowanija, Moskwa 1970, s. 19-168.
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(zawodach) — od 8 do 12 lat. W twierdzach odbywali też karę ci, którzy skazani
byli na tzw. wojskowe roty aresztanckie. K ara osiedlenia przewidywała
stopniow anie "do bardziej lub mniej odległych miejsc Syberii", wym ierzana
była dożyw otnio lub na czas określony; była też form alnie sprzężona z p o 
zbawieniem przywilejów i praw stanow ych, w praktyce jednak od zasady tej
często odstępow ano, o czym świadczą sentencje wyroków: "bez pozbawienia
praw stanu". Zesłanie na zamieszkanie było karą łagodniejszą (należało nie do
kar głównych lecz poprawczych), nie było związane z u tra tą praw stanu
i pozwalało liczyć na rychły pow rót do dom u. D odajm y, że istniała jeszcze
jedna form a zesłania: na "osadzenie" czy też "osadnictwo" (wodworienije),
bardzo rzadko orzekana w 1. połowie X IX wieku wobec przestępców
politycznych, natom iast nagminnie stosow ana wobec chłopów , a także szlach
ty zagrodowej. Zesłanie to z form ułą "na zawsze" obejm owało całe rodziny
i należało do środków mających sprzyjać polityce kolonizacyjnej imperium.
Nie zdołano wszelako dotąd ustalić, jak a część wysiedlanej z kresów szlachty
zaściankowej trafiła na Syberię. Ta form a zesłania szczególnie dotkliwie dała
się we znaki pow stańcom styczniowym.
N a Syberii m ożna się było znaleźć bądź z wyroku sądowego (tak trafiła
tam większość skazanych katorżników ), bądź adm inistracyjnie, tj. na mocy
decyzji nam iestnika lub generał-gubernatora (w ten sposób zesłano co najmniej
połowę skazanych na osiedlenie i zamieszkanie oraz znaczną część wcielonych
karnie do wojska).
K odeks kar głównych i popraw czych przewidywał bowiem jeszcze jedną
karę uchodzącą najniesłuszniej za "łagodniejszą", mianowicie "w miejsce
zesłania na osiedlenie na Syberii [...] oddanie do wojska na prostych żołnierzy".
W yrok w sołdaty z pozbawieniem praw stanu oznaczał piętnastoletnią służbę
w wojsku. W yrok z zachowaniem praw stanu daw ał m ożność uzyskania
dymisji z wojska po awansie na oficera. W wielu wyrokach doby m ikołajowskiej spotykam y zastrzeżenie o obow iązku odbycia 10-letniej służby w wojsku
"po uzyskaniu stopnia oficerskiego"16.
W szystkie w spom niane kary połączone były dodatkow o ze zróżnicow aną
ilościowo karą chłosty (zwolnieni byli z niej tylko należący do stanów
uprzywilejowanych, tj. szlachty i duchowieństwa).
Analogiczne kary — z identycznym stopniowaniem — przewidywał kodeks
wojskowy (na jego podstawie zapadała wszak większość interesujących nas
wyroków), z jedną istotną różnicą: w sprawach cywilnych stosowano rózgi,
knuty i dyscypliny {pletnie), kodeks wojskowy zaś przewidywał karę pałkowania,

16Zob. Kodeks kar głównych i poprawczych, Warszawa 1847, art. 21, 22, 29, 34, 46 i 80.
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bicia kijami aż do zakatow ania na śmierć jeśli zgodnie z wyrokiem wymierzano
ich tysiące17.
Jak widzimy, praw o przewidywało bogaty zestaw różnorodnych kar
odbywanych na Syberii. Tymczasem w świadomości społecznej bardzo często
wszelkie zesłanie na Syberię kojarzono z katorgą, a wszelką katorgę z ciężkimi
robotam i w kopalniach z przykuciem do taczek. N aw et w biografiach
zesłańców syberyjskich rzadko udaje się znaleźć informację, na jaki rodzaj kary
zostali oni skazani.
Jak już wspom niano, nie umiemy zweryfikować podanej przez "Repub
likanina" liczby 2 tysięcy skazanych do kopalń. Znam y zaledwie kilka wyroków
skazujących powstańców listopadowych na katorgę i to w zakładach fabrycz
nych. Tak np. Antoni Pausza, skazany na 20 lat, miał karę odbywać w zakładzie
Uspieńskim w guberni tobolskiej, jednakże pozostawiony został w Tobolsku
"jako chory, ale mu się lata liczyły jakby był w katorżnej robocie. [...] Zawsze
dawano mu o niebezpiecznym stanie jego zdrowia świadectwo i zostawał koło
Tobolska w ustroniu wiejskim ogródkiem się bawiąc, zasiewał jarzyny i kwiaty
i do Tobolska często jeździł"18. Wincenty Niemojowski skazany na lat 10 zmarł
w Moskwie w drodze na Sybir. Razem z jego wyrokiem 16 września 1834 r.
M ikołaj I podpisał jeszcze dwa wyroki skazujące na ciężkie roboty w zakładach
mjr. Franciszka Malczewskiego i Piotra Wysockiego (tego ostatniego na lat 20).
Obaj przybyli 2 czerwca 1835 r. do gorzelni w Aleksandrowsku pod Irkuckiem,
gdzie spotkali się z kilkom a spośród 22 skazanych w 1834 r. na ciężkie roboty
zaliwszczykami. A gaton Giller19wśród dwustu kilkudziesięciu nazwisk pow stań
ców 1831 r., jakie udało mu się ustalić w czasie jego pobytu na Syberii w latach
1854-1860, wymienia pięćdziesięciu skazanych "do kopalń nerczyńskich", wyraź
nie oddzielając ich od pozostałych, wcielonych do wojska. Jednakże kilkunastu
spośród owych katorżników to żołnierze sądzeni po raz wtóry za udział
17W liście przesłanym przez okazję z Tobolska w czerwcu 1852 r. Mieczysław C h w a 1 i b ó g,
skazany za przygotowania powstańcze w Miechowskiem w 1846 r., tak opisywał ów wymiar
sprawiedliwości, którego był naocznym świadkiem: "Knut jest to rodzaj bata znacznej grubości
i długości, żłobkowaty, który w ręku kata, jeżeli ten poprzednio datkami kilku rubli ujęty nie był,
i śmierć zadaje. Pletnia jest rodzajem węzłowatej dyscypliny, lecz dużych rozmiarów, również przez
kata używana. Obydwóch tych narzędzi uderzenia nigdy liczby sto nie przechodzą, bo i ta liczba
trudna jest do zniesienia. Inaczej się ma z pałkami, ta kara tysiącami udzielana, znana i u nas, tu jako
więcej honorowa tylko wojskowym przestępcom wydzielaną bywa i to z wielką akuratnością; było
bowiem przy mnie zdarzenie, że przez omyłkę jeden uważany za cywilnego zbrodniarza knutem
ukarany, przekonany następnie, że był wojskowym powtórnie pałkami był karany" (Biblioteka
Jagiellońska, rkps Przyb. 228/63).
18[A. I w a n o w s k i], Pamiątki polskie z różnych czasów przez E...go Heleniusza, t. II, Kraków
1882, s. 492.
19 A. G i 11 e r, op.cit., s. 384-442.
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w "sprawie omskiej", a więc potrak to w an i ze szczególną surow ością
już na Syberii. T ak sam o P io tr W ysocki trafił do A katui, do m in, do taczek
nie za udział w pow staniu listopadow ym , lecz za próbę ucieczki z gorzelni
w A leksandrow sku.
Niewiele też wiemy o pow rotach do kraju zesłańców 1831 r. A przecież
trwały one przez cały czas panow ania M ikołaja I, już od końca 1832 r.
poczynając. Po skróceniu służby wojskowej z 25 do 15 lat większość powstańców
listopadowych wcielonych do armii rosyjskiej winna się była znaleźć w kraju
w 1847 r. i zachowały się ślady takich pow rotów 20. Wielu z nich jednakże
pozostawało nadal na wygnaniu i korzystało z pomocy K om itetu Opieki
udzielanej cierpiącym biedę <?%-żołnierzoin aż do ogłoszonej w 1856 r. amnestii,
na mocy której kolejna ich partia powróciła do ojczyzny. Ilu ich z tego aktu łaski
zdołało skrzystać — tymczasem nie potrafim y ustalić.
Nieco dokładniejsze dane posiadam y odnośnie okresu międzypowstaniowego: w latach 1833-1855 na karę ciężkich robót w kopalniach i zakładach
skazano 221 osób (z nich 79 z ziem zabranych i jedną - pietraszowca Jana
Jastrzębskiego, aresztowanego w Petersburgu). N a karę ciężkich robót w twier
dzach skazano 34 osoby (15 z ziem zabranych). Większość wyroków zapadła
sądownie, znane są jednak 4 przypadki orzeczenia katorgi na mocy decyzji
nam iestnika21. W omawianym okresie na osiedlenie i zamieszkanie we W schod
niej i Zachodniej Syberii skazano 129 osób. Znaczna część tych wyroków zapadła
sądownie (co najmniej 70). Ogółem więc na Syberię zesłano 384 osoby.
Pojawiająca się w różnych pracach liczba stu konarszczyków obejmuje wszyst
kich skazanych w Kijowie i Wilnie; połowa z nich znalazła się na Syberii.
Znam y też nazwiska 197 uczestników kółek i organizacji niepodległoś
ciowych, którzy wcieleni zostali karnie do K orpusu Orenburskiego (123 osoby)
i Syberyjskiego (74 osoby). K ara ta wymierzana była głównie trybem adm inist
racyjnym, zaledwie 1/4 trafiała tu z wyroków sądowych. Co więcej jest to
z pewnością liczba zaniżona: mimo dostępu do m ateriałów archiwalnych,
20 Np. Stefana Porczyńskego w 1832 r., Stefana Prawosudowicza w 1833 r., Antoniego
Śmiarowskiego w 1834 r. (zob. o nich w tomach: Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki
zbrojnej w 1833 r., Wrocław 1984; Stowarzyszenie Ludu Polskiego. Gustaw Ehrenberg i "świętokrzyżcy", Wrocław 1978). J. S a b i ń s k i wymienia w swym dzienniku zwolnionego po 15 latach służby
Jana Szymańskiego (notatka z 21 VII 1847 r., Biblioteka im. Ossolińskich, rkps 14465, k. 607).
21 Byli to: M. Kowalewski, J. Lutyński, K. Sadowski i T. Winiarski. Dane o skazanych na
zesłanie syberyjskie w okresie międzypowstaniowym zestawione zostały na podstawie przewodnika
biograficznego Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie) przygoto
wanego przez W. D j a k o w a, A. G a ł k o w s k i e g o , W. Ś liw o w s k ą i W. Z a j c e w a , Wrocław
1990 oraz materiałów zebranych przez A. G i 11 e r a (op.cit.) i D. F a j n h a u z a w książce Ruch
konspiracyjny na Litwie i Białorusi 1846-1848, Warszawa 1965, a także Księgi adresowej Komitetu
Opieki (Biblioteka Narodowa, rkps akc. 8759).
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w przewodniku biograficznym uczestników ruchów wolnościowych pochodzą
cych z Królestwa Polskiego (1832-1855) o kilkuset m łodych ludziach skazanych
w sołdaty nie potrafim y powiedzieć, gdzie odbywali służbę; notatki o zwol
nieniach z Cytadeli "z braku dowodów winy" często zawierają zalecenia: "mieć na
uwadze przy poborze rekruta"; brak także pełnych danych o Polakach wciela
nych karnie do wojska trybem administracyjnym na terenach dawnej Rzeczypos
politej. Dwaj "orenburczycy", którzy w tym samym prawie czasie odbywali
karnie służbę, Bronisław Zaleski (1848-1855) i W alerian Staniszewski
(1849-1856), różnią się w ocenie liczby Polaków znajdujących się podówczas
w Korpusie Orenburskim: zdaniem Staniszewskiego, "liczba skazanych za
polityczne winy dochodziła do dwóchset a nawet więcej"22, Zaleski zaś ocenia
"stałą" liczbę Polaków w batalionach orenburskich na "przeszło 2 tysiące"23.
Świadczy to pośrednio bądź o zawyżeniu cytowanych wyżej danych o pow stań
cach 1831 r. wcielonych do armii, bądź o licznych zwolnieniach i zgonach.
Z przytoczonych powyżej danych — jakże niedoskonałych i budzących
rozmaite wątpliwości — nasuwa się jednakow oż następujący wniosek: w okresie
uważanym za najbardziej represyjny, mianowicie w czasach M ikołaja I i rządów
Paskiewiczowskich nad Wisłą, zesłanie syberyjskie (w jego zasadniczych for
mach: katorga, osiedlenie, zamieszkanie) nie stanowiło bynajmniej podstawowe
go środka edukacji politycznej Polaków. Szkołę tę przeszło w ciągu trzydziestu
lat — w nader różnych, jak się przekonam y, w arunkach — grono co najwyżej
kilkusetosobowe. W tym okresie za najbardziej skuteczne miejsce reedukacji
carat w osobie M ikołaja I i jego najbliższych współpracowników uważał armię.
Tutaj też trafiała znaczna część podejrzanych o "niewłaściwy sposób myślenia"
Polaków. Część z nich z kolei — choć bynajmniej nie wszystkich — wchłaniały
wspomniane korpusy: Orenburski i Syberyjski.
Sytuacja uległa zmianie za panowania liberalnego cara Wyzwoliciela,
Aleksandra II. W ojsko przestało teraz pełnić funkcje penitencjarne, natom iast
wzrosła rola Syberii jako miejsca odbywania kary. Odgórne reformy miały
umocnić imperium, a rozprawienie się z uczestnikami powstania styczniowego
— zapobiec na długo jakimkolwiek dążeniom odśrodkowym. Represje postyczniowe stanowiły bezsprzecznie punkt kulminacyjny w historii XIX-wiecznych
polskich doświadczeń syberyjskich. O nich też najwięcej pisano, mimo że utarło
się mniemanie, iż okresem najcięższym, najdotkliwszym były czasy mikołajowskie. Zsyłki postyczniowe stanowiły jedyny w XIX wieku wypadek masowych
deportacji będących składnikiem polityki wewnętrznej imperium rosyjskiego.
22 [W. S t a n i s z e w s k i ] , Pamiętnik więźnia stanu i zesłańca, Biblioteka im. Ossolińskich, rkps
2933, k. 209v.
1B. Z a 1 e s k i, op.cit., s. 82.
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Sprawa deportacji szlachty zaściankowej z kresów do guberni symbirskiej
i tobolskiej wym aga jeszcze zbadania; nie wiemy też jak a jej część znalazła się
na Syberii.
Dwie trzecie zesłańców postyczniowych trafiło właśnie na Syberię. Skala
represji była tak ogrom na, że współcześni skłonni byli oceniać liczbę zesłanych
na Sybir na 300 tysięcy (E. Tabeńska), 150 tysięcy (A. Giller), 27 tysięcy (A.
Święto rzecki)24 itd. Liczbę zaczerpniętą z danych urzędowych podał po raz
pierwszy S. Maksimów: 18.623 (potwierdza ją, opierając się na tych samych
źródłach, N. P. Mitina: 18.606)25. Michał Janik uważał te dane za minimalne;
Władysław Jewsiewicki skłonny był je zaokrąglić do 30 tysięcy, a S. F. Kowal do
22 tysięcy (na jakiej podstawie — nie wiadomo)26. Próbę ponownego zestawienia
tych danych (wśród których figuruje nawet liczba 13.018 podana przez
M inisterstwo Spraw Wewnętrznych!) podjął raz jeszcze Henryk Skok27 do
chodząc do wniosku, iż spośród około 38 tysięcy zesłańców postyczniowych na
Syberii znalazło się około 20 tysięcy, z czego 4 tysiące skazano na katorgę. Jest to
jedyna liczba pewna; przekracza ona co najmniej dwunastokrotnie liczbę
skazanych na tę karę w ciągu całego trzydziestolecia panowania M ikołaja I.
Same jednak liczby, choć dają pojęcie o skali zjawiska, niewiele jeszcze o nim
mówią. Spróbujmy więc pokrótce przyjrzeć się bliżej owemu polskiemu doświad
czeniu syberyjskiemu, porównywanemu tak często do kręgów dantejskiego
piekła, starając się dojrzeć różnice wynikające z rodzaju odbywania kary.
Pierwszym kręgiem piekielnym była droga na Sybir. Było to doświadczenie,
przez które przeszły wszystkie pokolenia zesłańcze, niezależnie od tego, w któ
rym dziesięcioleciu ją odbywały i do jakiej kategorii zostały zaliczone. Oczywiś
cie indywidualne wrażenia były zróżnicowane: inaczej odbywała się szaleńcza
jazda kibitką, inaczej koleją w latach sześćdziesiątych; jedni wędrowali pieszo
w kajdanach, a nawet z przykuciem do drąga, przez wiele miesięcy, inni odbywali
tę samą drogę w kilka tygodni na koszt własny pocztą — na pieriekladnych lub na
dolgich, jeszcze inni w powozach, zawsze pod konwojem, mniej lub bardziej
uprzejmym. Wszyscy — katorżnicy, osiedleńcy i żołnierze — poznali, czym są
więzienia etapowe, smród, brud, robactwo, towarzystwo kryminalistów, zależ
ność od prymitywnych nadzorców itd., itp. Droga na Sybir posiada najobfitszą
24 E. T a b e ń s k a, Z doli i niewoli. Wspomnienia wygnanki, Kraków 1897, s. 95; A. G i 11 e r,
Historia powstania narodu polskiego, t. II, Paryż 1870; [A. Ś w i ą t o r z e c k i], Ze wspomnień
wygnańca, opr. Z. Kowalewska, Wilno 1911, s. 133.
25 N. P. M i t i n a, Wglubinie sibirskich rud, Moskwa 1966, s. 11; tę samą cyfrę zanotował w r.
1875 w swym raporcie Edmond de Lafrene, zob. "Zeszyty Historyczne" 1989, t. 87, s. 64.
26 M. J a n i k, op.cit., s. 307; W. J e w s i e w i c k i , op.cit., s. 47; S. F. K o w a 1, Za prawdu i wolu.
K stoletiju wosstanija politiczeskich ssylnych u* Sibiri w 1866 g., Irkutsk 1966, s. 45-46.
27 H. S k o k, Polacy nad Bajkałem 1863-1883, Warszawa 1974, s. 103.
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dokum entację, w sposób najbarwniejszy i najbardziej wstrząsający została
opisana w setkach pamiętników wzajemnie się uzupełniających i powtarzających
po wielokroć analogiczne sytuacje. Etapy, półetapy, dniówki i wiosnówki, brzęk
kajdan, jęki chorych i umierających w drodze, straszne warunki w lazaretach
więziennych, epidemie tyfusu, wszystko to zapadało na zawsze w pamięć. Nie m a
więc potrzeby cytować owych dobrze znanych, jakże sugestywnych relacji.
Rozgłos europejski polskiej "drodze na Sybir" zapewnił casus księcia R om ana
Sanguszki, którego w Orle dopędził rozkaz samego M ikołaja I, by odbył ją
pieszo, choć inni przedstawiciele stanów uprzywilejowanych oraz wszyscy
posiadający odpowiednie środki mogli korzystać z różnych całkiem dogodnych
środków transportu. Odbieranie Syberii jako Inferna wiązało się w ogromnej
mierze właśnie z pamięcią o tym, w jakich w arunkach pokolenie za pokoleniem
tam docierało. Było to jednak, pamiętajmy, piekło XIX-wieczne. Przestępcy
polityczni i na etapach, i w więzieniach przesyłkowych korzystali z usług praczek
i kucharek, najmowali też do posług więźniów pospolitych, wychodzili na miasto
po zakupy (oczywiście pod konwojem); niektórzy z nich zachowali też dobre
wspomnienia o lazaretach więziennych (W. Staniszewski, M. Chwalibóg)28.
Nawet jazda kibitką nie zawsze pozostawiała najczarniejsze wspomnienie:
"Szybka jazda dniem i nocą — powiada np. Bronisław Zaleski — męczyła
wprawdzie, ale dla człowieka wychodzącego z ciasnego więzienia [...] była
szczególnie z początku pewnego rodzaju przyjemnością"29. Tego rodzaju stwier
dzenia należą jednak do rzadkości. Dla większości pamiętnikarzy droga na Sybir
pozostała najkoszmarniejszym przeżyciem.
Skazani na dożywotnie lub wieloletnie ciężkie roboty mogli sądzić, że droga
ta jest jedynie przedpieklem, że prawdziwe piekło czeka ich dopiero na katordze,
zwłaszcza w kopalniach i zakładach nerczyńskich cieszących się najgorszą sławą,
która nota bene przetrwała do dziś dnia.
Rzeczywistość okazała się jednak nieco inną, a grunt, na jaki trafili polscy
przestępcy polityczni "został już przeorany przez ich poprzedników — rosyjskich
przestępców stanu", owych stu kilkunastu dekabrystów zesłanych na Syberię
w 1826 r. Gdyby życie na katordze i osiedleniu toczyło się w w arunkach
zbliżonych do więzień etapowych, a skazańcy musieli wykonywać pracę zgodnie
z sentencją wyroku, zbiorowość, o której mówimy, rozpłynęłaby się w ciągu tych
lat niemal bez śladu i tylko wieści o jej eksterminacji podaw ano by sobie
w tajemnicy z ucha do ucha. I nikom u nie przyszłoby do głowy zastanawiać się
nad typem polskiego sybiraka, jego specyficzną postawą, zasługami dla Syberii
itd. Nazywanie Syberii XIX wieku "carskim Gułagiem" jest nieporozumieniem.
28Zob. W. S t a n i s z e w s k i , op.cit., k. 124 i n., 162 i n.; list M. Chwaliboga z czerwca 1852 r.,
Biblioteka Jagiellońska, rkps 228/63.
29 B. Z a 1 e s k i, op.cit., s. 90.
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D aleko od centrum władzy, w rozw ijających się ośrodkach adm inistracyjno-przem ysłow ych, gdzie odczuw ano dotkliw y b rak w ykształconych
kadr, krzyżow ały się interesy przedstaw icieli miejscowej władzy i przybyw a
jących tu polskich zesłańców. Zm uszanie ich do prac przym usow ych, które
z pow odzeniem m ogli wykonyw ać przestępcy pospolici i m iejscowa ludność
staw ało się z ich p u n k tu widzenia nonsensem . K iedy więc n ik t im na ręce nie
patrzył, przestaw ali być li tylko biu ro k ratam i — ślepymi w ykonaw cam i
rozkazów . Podejm ow ali decyzje zgodne ze zdrow ym rozsądkiem i własnymi
potrzebam i. W rezultacie polscy zesłańcy polityczni czasów m ikołajow skich
— wbrew czarnej legendzie syberyjskiej — praktycznie nie odbyw ali kary
ciężkich ro b ó t w kopalniach i zakładach — byli bardzo szybko przenoszeni
bądź do kancelarii, bądź zatru d n ian i pryw atnie lub w ogóle pozostaw iani
samym sobie.
Skazany na dwa lata katorgi Rafał Błoński i dożywotni katorżnik Rufin
Piotrow ski znaleźli się w gorzelni w Jekatierińsku pod T arą. Obaj zgodnie
w spom inają, że żyło im się całkiem znośnie. "Miejscowi urzędnicy czy
z rozporządzenia wyższej władzy, czy też ze względu na wątłe siły moje, nie
tylko nie używali mnie do robót, ale nawet pozwolili mi mieszkać na kwaterze"
— pow iada R afał Błoński30. Rufin Piotrowski tylko przez kilka pierwszych dni
chodził do roboty w budującej się słodowni, gdzie uprzątał wióry i śmiecie.
Praca katorżnika trw ała od świtu do zm roku z przerw ą na obiad, wszelako
"jakkolwiek nie ciężka — przyznaje — a naw et lekka, nadzwyczaj mnie
męczyła". Najdokuczliwsze było nocowanie na odwachu, brudnym i rojącym
się od robactw a, ale i ta udręka nie trw ała długo: po kilku dniach uzyskał zgodę
na zamieszkanie u któregoś z osiedleńców, podobnie ja k pozostali odbywający
tu karę Polacy. I on — tak sam o ja k wcześniej Błoński — zatrudniony został
w biurze "dla utrzym ania potrzebnych rejestrów i pisania". Praca trw ała od
8 do 12-tej z przerwą na obiad do 2-ej; następnie zostaw ano w biurze do 10 lub
11 w nocy "stosownie do potrzeby — często się zdarza, że nie m a co pisać, ale
w biurze przytom nym koniecznie być potrzeba". Największym kłopotem
okazało się "wynalezienie porządnej i dobrej gospodyni, która by nie była
pijaczką i pilnow ała dom u"31.
Konkluzja Rufina Piotrowskiego brzm iała następująco: "Żyliśmy tedy
przyzwoicie, a nawet wygodnie. [...] Nie wiem, czy wszędzie z katorżnym i tak się
łagodnie, jak w tym zakładzie obchodzą, ale to jest pewne, że w porów naniu
z obejściem się moskiewskich i niektórych polskich panów na Wołyniu, Podolu
30R. B 1 o ń s k i, Pobyt na Syberii... przez niego samego w Rzymie opisany w 1865 r., wyd.
2 poprawione, Kraków 1873, s. 20.
!l R. P i o t r o w s k i , op.cit., t. II, s. 207-208, 217, 222, 241.
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i Ukrainie ze swymi poddanym i, w katordze z nimi bardzo po ludzku się
obchodzą"32.
A jednak pom im o znośnych warunków bytowania, mimo iż — jak
stwierdził — "nigdym w emigracji we Francji tak wygodnie nie żył, jak w Syberii"
(i tak obficie nie jadał!)33— przecież to właśnie Rufin Piotrowski po 17-miesięcznym w miarę wygodnym życiu zbiegł — i to z powodzeniem — tam , gdzie żyć
będzie mu trudno i głodno...
Próbując orzec, od czego przede wszystkim uciekał, tak to sformułuje:
"K atorga nie jest w ciężkiej pracy fizycznej; sama potrzeba częstokroć wolnego
człowieka zmusza do cięższej pracy, ale rzeczywista katorga dla politycznego
więźnia na Syberii jest to ciągłe poniżenie i upodlenie jego osoby, drażnienie jego
uczuć, podeptanie w nim wszystkiego, co stanowi m oralną, a zatem rzeczywistą
i istotną wartość człowieka"34.
Gorzelnia w Jekatierińsku nie stanowiła bynajmniej wyjątku. Również
w Usolu — tak dobrze znanym polskim sybirakom w 2. połowie X IX wieku
— skazani na katorgę nie byli w tym czasie zatrudnieni w warzelniach soli.
Konarszczyk Justynian Ruciński wspomina, iż w ciągu krótkiego tam pobytu
zajmował się spisywaniem przywożonych do warzelni kłód sosnowych i, że ani
on, ani pozostali katorżnicy-Polacy nie przepracowywali się przy wyznaczonych
im robotach. N astępnie większość z nich wysłano za Bajkał.
N ajgorszą opinią cieszyła się katorga nerczyńska. Rufin Piotrowski
odnotow uje krążące o niej opowieści: "Najokropniejsze i najstraszniejsze są
miny nerczyńskie, do których wysyłają wielkich krym inalistów. Ci nieszczęś
liwi, rzuceni w podziem ne lochy rzadko kiedy kilkanaście lub kilka nawet lat
wyżyć w nich mogą". Sądzono powszechnie, że właśnie w takich w arunkach
odbywają kary polscy przestępcy polityczni, choć sam Piotrow ski wyraźnie
tem u zaprzecza.35
W spółczesna litografia przedstawiała księcia R om ana Sanguszkę jako
katorżnika, choć przecież nigdy nim nie był: karę osiedlenia M ikołaj I zamienił
mu na służbę w wojsku, którą — nim znalazł się na Kaukazie — odbywał
w Tobolsku w w arunkach nie przypominających co praw da pałacu w Sławucie,
ale też dalekich od potocznych wyobrażeń o życiu powstańców 1831 r. na
Syberii36.
32 Ibidem, s. 237.
33 Ibidem, s. 236.
34 Ibidem, s. 214.
35 Ibidem, s. 319.
36Zob. Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir z r. 1831 w świetle pamiętnika matki ks. Klementyny
z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji współczesnej, oprać. K. Firlej Bielańska,
Warszawa 1927.
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Jednakow oż również obraz nerczyńskiej codzienności, jaki wyłania się
z zachowanych relacji pamiętnikarskich, korespondencji i innych dokum entów,
jest dość nieoczekiwany. D o wyjątków należał los Piotra Wysockiego i jego
pięciu współtowarzyszy, których skazano na katorgę, każdego do innej kopalni,
za próbę ucieczki z gorzelni w Aleksandrowsku. Oczywiście, ten jednostkowy
przypadek miał miejsce i posiada swoją symboliczną wymowę. Niezależnie od
tego, czy męka trwała kilka tygodni czy kilka lat. Formalnie, aż do r. 1843 lub
1844 (dokładnie nie udało się tego ustalić), Piotr Wysocki pozostawał katorżnikiem, tj. istotą całkowicie pozbawioną praw i zależną od kaprysów miejs
cowych nababów. W praktyce jednak na długo przed oficjalnym przeniesieniem
na osiedlenie pozwolono mu prowadzić własne gospodarstwo i cieszącą się
popytem mydlarnię.
Wysocki — podobnie jak Łunin — był wszelako katorżnikiem "specjalnej
troski". Za szczególną niepokorność wyodrębniono ich z katorżniczej gromady.
Większość przybyłych na katorgę nerczyńską polskich przestępców politycznych
albo w ogóle nie odbywała przewidzianej w wyroku kary ciężkich robót, albo
odbywała ją przez bardzo krótki okres początkowy, nigdy z przykuciem do
taczek. Justynian Ruciński, który wiosną 1840 r. znalazł się w kopalni srebra
w Górnej, zatrudniony został zrazu w probierni, "w której — jak wspomina
— 2 razy na tydzień od 11 do 1 godziny odbywają się próby dobytej rudy". Co
praw da, po jakim ś czasie nastąpiło obostrzenie reżimu i wymagano "chodzenia
codziennie do rudnika od 8 do 11 godziny z rana. W prawdzie — dodaje — nie
wymagano rzeczywistej roboty, była to tylko form a, nie mniej jednak dokucz
liwa". Nie trwało to wszakże długo: kolejny zwierzchnik "kazał uwolnić nas
wszystkich od robót. I od tej chwili nikt już nam nie dokuczał. Żyliśmy spokojnie
i prawie swobodnie"37. T rudno sądzić, by te słowa nie dotyczyły i pozostałej
rzeszy polskich katorżników , a wśród nich np. G ustaw a Ehrenberga. Nawet
Piotr Ściegienny, uważany — jako wichrzyciel chłopów — za szczególnie
niebezpiecznego, zwolniony był natychm iast z robót ze względu na stan zdrowia.
I nie on jeden.
Nowe pokolenie polskich katorżników-inteligentów, które przyszło na
zmianę pokoleniu żołnierzy, wszyscy ci "dobrze ukształceni" i utalentow ani
młodzi ludzie można rzec spadli z nieba miejscowym notablom i przedsiębior
com. Nic przeto dziwnego, że byli wedle słów parniętnikarza "rozchwytywani"38.
37J . R u c i ń s k i , Konarszczyk, 1838-1878. Pamiętniki zesłania na Sybir, Lwów 1895, s. 92-93,95.
38 Ibidem, s. 96. Komendant warzelni soli pod Irkuckiem, w Usolu, gdzie zatrudniano
katorżników, Mewius, zostawił sobie aż trzech konarszczyków, by uczyli jego dzieci rysunków,
muzyki i języków obcych; za Bajkałem korzystali z ich usług wszyscy miejscowi dygnitarze oraz
pomniejsi urzędnicy i kupcy (zob. H. G o l e j e w s k i , Pamiętnik, oprać. I. Homola, B. Łopuszański,
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Inaczej było z prostymi żołnierzami pozostającymi na zesłaniu. Ale czy los ich
pod względem m aterialnym byłby o wiele lepszy w ojczyźnie?
Polskim przestępcom politycznym chętnie wynajmowano mieszkania,
pozwalano budować własne domy, ułatwiano gospodarowanie, korzystano z ich
przedsiębiorczości, usługiwano — za zgodą władz — w ich męskich kwaterach.
Korzystali zawsze — nawet w drodze na Sybir — z praczek, kucharek, chłopców
do posług, choć niekiedy — zwłaszcza na początku — musieli różne te czynności
wykonywać sami i świetnie się wówczas z nich wywiązywali organizując we
wspólnoty. Wyrosły z nich następnie słynne syberyjskie Ogóły — do szczególnie
aktywnych i długo, owocnie działających należały dwa: irkucki, który obej
mował także Polaków przebywających w Aleksandrowsku, i zabajkalski. Mogły
one z dużym pożytkiem działać na wielu polach, a więc tworzyć wspólne
biblioteki, zajmować się pom ocą m aterialną, otaczać opieką nowo przybyłych
skazańców, organizować pocztę zesłańczą, odbywać regularne posiedzenia
sprawozdawcze, przeprowadzać wybory swych przedstawicieli (do prowadzenia
rachunków , księgozbioru oraz korespondencji) jedynie za cichym przyzwole
niem syberyjskich zwierzchników. Wycieńczeni pracą ponad siły, przykuci do
taczek katorżnicy tak szeroko zakrojonej działalności organizacyjnej i towarzys
kiej oraz tak szeroko rozgałęzionej samopomocy nie mogliby stworzyć. Zesłańcy
polscy we Wschodniej Syberii (a tu zsyłano najbardziej niebezpiecznych!) — nie
tylko osiedleńcy, ale i katorżnicy — korzystali z dużej swobody ruchów.
"Rozrzuceni po zawodach i rudnikach — pisze tenże Ruciński — odwiedzaliśmy
się bardzo często. W prawę w chodzeniu pieszo mieliśmy wielką"39. Kogo zaś było
stać, jeździł — jak katorżnik Aleksander Bieliński — "na białym koniu"
i przyjmował gości we własnym dom u z pięknym widokiem na góry, tęskniąc,
rzecz jasna do kraju, do bliskich, ale też smucąc tym, że nie stać go na
sprowadzenie z Petersburga fortepianu40 (co się wkrótce uda innemu zesłańcowi,
Władysławowi Rabcewiczowi).

J. Skowrońska, t. II, Kraków 1971, s. 260 i n.). Kiedy w 1855 r. do III Oddziału wpłynął donos
"o szkodliwym wpływie przebywających na Syberii polskich przestępców politycznych na wy
chowanie tamtejszej młodzieży" w obszernym wyjaśnieniu gen.-major Jaków Kazimirski, podówczas
dowódca 8 okręgu Korpusu Żandarmów, pomniejszając fakt owych wpływów na podległym mu
terenie, zwracał jednocześnie uwagę, iż w warunkach braku nauczycieli wprowadzenie zakazu
nauczania przez zesłańców pozbawiłoby dzieci, zwłaszcza niezamożnych urzędników, zdobywania
wykształcenia (Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiv Oktiabr'skoj Riewolucji w Moskwie, dalej:
CGAOR, zespół 109, I ekspedycji 1855 r., poszyt 348, k. 22-24).
39 J. R u c i ń s k i , op.cit., s. 96, 104.
40Zob. listy A .R o s z k o w s k i e j do rodziców A. Bielińskiego, Biblioteka Narodowa, rkps akc.
11734; częściowo opublikowane przez Marię B i e l i ń s k ą wjej książce Dwa pokolenia, Kraków 1909,
s. 123-135.
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Z owych szczególnych warunków odbywania kary zdawano sobie sprawę
dopiero po przybyciu na miejsce — w Irkucku, gdzie z nowo przybyłymi
nawiązywali kontakt zadomowieni już tutaj osiedleńcy. W brew powszechnej
opinii znalezienie się na katordze nerczyńskiej okazywało się szczęśliwym
zbiegiem okoliczności, "ponieważ - jak zanotow ał w swym dzienniku Julian
Sabiński — wiadomo z doświadczenia, że zostający w robotach więcej nierównie
tam doznają swobody i dogodności miejscowych, a najbardziej dlatego, że
znajdują swoich towarzyszów [...], z którym i złączyć się pragną"41.
Właśnie na gruncie owej "swobody i dogodności miejscowych" mógł
powstać słynny Dom Polski prowadzony w ciągu kilkunastu lat — od 1840 r.
poczynając — w Wielkich Zakładach Nerczyńskich przez skazanych na katorgę
konarszczyków Antoniego Beauprego i Jerzego Brynka oraz świętokrzyżca
K arola Podlewskiego. Zachowane księgi rachunkowe42prowadzone z niezwykłą
sumiennością pozwalają wniknąć w szczegóły codziennego bytu polskich
zesłańców. Konstatujem y ze zdumieniem, że romantyczni spiskowcy, którzy nie
najlepiej zdawali egzamin w śledztwie i kazam atach, okazali się tak świetnie
przygotowani do warunków syberyjskich: potrafili m ądrze gospodarować,
zwiększać dochody, by sprostać rosnącym wydatkom, skrupulatnie wykorzys
tywać wszystkie możliwe środki egzystencji, a więc składki członków-stołowników korzystających ze wspólnego stołu, pieniądze przysyłane przez krewnych
z kraju, sumy pochodzące ze zbiórek organizowanych przez K om itet Opieki oraz
z ofiar indywidualnych. Wszystkie te pieniądze były rozsądnie wydatkowane,
gospodarstwo z roku na rok rozrastało się. W rubryce przychodu pojawiały się
sumy zarobione własną pomysłowością, miejsce "kilku sztofów wódki" zastępuje
wiadro tejże zakupione, by je odsprzedać z zyskiem, podobnie jak beczki
bajkalskiego śledzia "omula", czy też owcza wełna przerabiana w Polskim
D om u na wojłok, także na sprzedaż i w yrabiane w tymże celu cegły itd.
Z biegiem czasu coraz bardziej zróżnicowane stają się wydatki nakućhnię: obok
kapusty, mąki, oleju coraz częściej figuruje mięso i ryby, cukier i herbata, nasiona
i rozsady, rozmaite narzędzia itd.,itp. Zesłańczy jadłospis urozm aicał i taki
zakup: "baran cały, 3 zające, cietrzew i kuropatw y oraz mięso wołowe", a także
pojawiające się obok siebie poziomki i śmietana, zaś przed Bożym Narodzeniem
migdały, rodzynki i cynamon. W gospodarstwie zatrudniano okresowo po
kilkunastu robotników, sporo też budowano, co wiązało się z rozmaitymi
dodatkow ym i wydatkam i skrupulatnie zapisywanymi w księgach. Płacono
41 J. S a b i ń s k i, op.cit., k. 312.
42 Biblioteka im. Ossolińskich, rkps 6500, t. I-IV ( Rachunki domu prowadzonego na Syberii
w okręgu nerczyńskim przez wygnańców Jerzego Brynka wraz z Antonim Beaupre i Karolem
Podlewskim).
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pieniędzmi i w naturze "pasącemu krowy", "chłopcom obrywającym", "rąbiące
mu lód dla pojła bydła", "praczce Eudotii i Anastazji za mycie podłóg",
"Kazimierzowi za wyczyszczenie wieprzków" i "Wasylowi na tytoń". Usługi,
łapówki, kieszonkowe, jałmużny, wydatki osobiste Antoniego — wszystko to
pedantycznie odnotowywano.
Obok D om u Polskiego, który służył także pom ocą uboższym rodakom
umożliwiając im stołowanie się za skrom ną opłatą, istniała również wspólna
kasa zarządzana przez Ogół, zasilana zarówno z kraju, jak i z dobrowolnego
oprocentow ania dochodów zasobniejszych i lepiej zarabiających (np. lekcjami)
kolegów. Przypadkow o zachow ane w archiwach policyjnych fragm enty spra
w ozdań z rozdziału owych środków pozwalają zorientow ać się kom u, kiedy,
i w jakiej form ie były one udzielane43.
Pom oc ta była niezwykle potrzebna, bowiem — choć nie zm uszani do
ciężkich ro b ó t — zesłańcy nie mogli utrzym ać się z przysługujących im
zasiłków skarbow ych (pochodzących nota bene z budżetu K rólestw a), a nie
zawsze potrafili znaleźć sobie jakieś dochodow e zajęcie, a zwłaszcza w padali
w tarap aty , gdy któ ry zaniem ógł lub daw ał o sobie znać wiek, niekiedy bardzo
sędziwy. Niejednego na całe miesiące walił z nóg szkorbut (owa "cynguta",
na k tó rą skarżył się w listach konarszczyk W ojciech U m iński44) i inne
dolegliwości.
Dokuczały zesłańcom nie tylko klimat, oderwanie od kraju, brak korespon
dencji, szykany zwierzchników, lecz i pospolita bieda. Nie zdołają jej przesłonić
ani R om an Sanguszko i Piotr Moszyński przyjmujący ponczem gości w Tobolsku, ani G otard Sobański, który w Jałutorow sku "miał konie wierzchowe
i jezdne" a z dom u ciągle przychodziły zapasy wiktuałów, konfitur, różnych
przysmaków, najmodniejsze stroje i ubiory", ani Gustaw Zieliński narzekający
na "ośmiomiesięczną zimę i całoroczne nudy"45. Nieporozumieniem jest stwier
dzenie jednego z badaczy, iż to "polska nacjonalistyczna historiografia dawnych
czasów czyniła wiele wysiłku, by dowieść, iż sytuacja m aterialna polskich
43 Zob. W. Ś l i w o w s k a , Pierwsze organizacje pomocy dla więźniów i zesłańców syberyjskich
w zaborze rosyjskim (Ośrodek wotyńsko-podolski pod patronatem Ksawery Grocholskiej i Róży
Sobańskiej), "Przegląd Historyczny" 1987, nr 3. Warto odnotować, że wśród otrzymujących pomoc
znajdujemy także skazanych za przestępstwa pospolite.
44 3 marca 1852 r. w liście do J. Rucińskiego, który to list ugrzązł w archiwum III Oddziału, W.
U m i ń s k i skarży się na nędzę i choroby dokuczające mu na Syberii i potem w Tot'mie("a że byłem
już niezdrów, zachorowałem jeszcze mocniej na cyngutę i tak już z chaty wychodzić nie mogłem,
ponieważ nogi zupełnie ustały służyć od bólu"), CGAOR, zespół 109, 1836 r., I ekspedycja, nr 76,
część 24, k. 96a-e.
45[A. I w a n o w s k i), op.cit., s. 487; J. O d r o w ą ż-P i e n i ą ż e k, Gustaw Zieliński, Strzelno 1977,
s. 4, 6.
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zesłańców była niezwykle ciężka"46. Dowieść tego można bez trudu choćby
przeglądając Księgę adresową K om itetu Opieki47, w której wynotowano z listów
charakterystyki poszczególnych "potrzebujących". Oto kilka z nich:
"Już od 11 lat jak bieduje, wątłego zdrowia, poczciwy i dobry chłopak [...].
Oddał się bakałarce i muzyce, z czego ma jakiekolwiek utrzymanie" (to
o Hieronimie Holsteinie, skazanym za "sprawę omską" na nerczyńską katorgę);
"Utrzymuje się biednie z handlu" (o zaliwszczyku Józefie Jackiewiczu z Litwy);
skazany przez krewnych "na ciągłą walkę z nędzą" (Ludwik Janiszewski
w Irkucku); "Gdy o kim można powiedzieć dobrze, źle mówić ciężko. Nędza daje
prawo do litości, popraw a zawsze możebna" (o Wińczysławie Jankowskim
w Nerczyńsku); "potrzebujący bardzo wsparcia" (o księdzu Judzyńskim, nie
wiadomo za co zesłanym do guberni jenisejskiej); "Głuchy prawie i ślepy a silny
jak wół i pracuje, za parobka służy" (o bliżej nieznanym Polaku nazwiskiem
Kim bor); "Bardzo nędznie żyje, a także ma kilkoro dzieci i szkaradną żoneczkę"
(o Józefie Klarnerze w M inusińsku); "Żadnego wsparcia od familii nie miał [...].
Z łaski składki syberyjskiej wrócił do kraju" (o Janie K rantzu w Tobolsku);
"Utrzymuje się ostatkiem przywiezionego zasobu" (o Wincentym Migurskim);
"Potrzebuje pieniędzy" (o Michale Mireckim w Nerczyńsku); "W Tarze w bardzo
biednym stanie w robotach" (o W iktorze Piotrowskim); "Ma kilkoro dzieci
małych, w Syberii już się porodziły. [...] Żyje w nędzy" (o niejakim Rohozińskim
w guberni jenisiejskiej); "biedny bardzo" (o księdzu Skopionowiczu tamże); "Jest
biedny, potrzebuje wsparcia na kawałek chleba" (o Stypułkowskim w Omsku);
"biedny i bardzo potrzebujący pomocy" (o Voglu); "Człowiek w wieku, ożenił się,
powiada, ażeby mieć sługę do gotowania jeść, do prania bielizny. Gdyby to
przynajmniej prać i gotować było co. A to podwójna nędza" (o Stanisławie
Wasilewskim z 1831 r.); "bardzo potrzebujący wsparcia" (o Kazimierzu Wąsowskim w guberni jenisiejskiej); "w bardzo biednym stanie, uczy dzieci, a o zapłatę po
kilka razy musi się upominać" (o księdzu Zielińskim w Koływaniu w guberni
tomskiej); "D obra natura bez wyrobienia, słabowity. Tym trudniej przenosić
biedę i pracować ciężko. Toż samo i o wielu powiedzieć można" (o Józefie
Zubrzyckim z Białegostoku od 1831 r. w Nerczyńsku). Księga adresowa liczyła
kilkaset nazwisk (tych, którym pom agano i tych, którzy pom ocą i rozdziałem
środków się zajmowali). Dodajmy jeszcze na zakończenie wymowną notatkę
o Piotrze Wysockim z 16 kwietnia 1842 r.: "Od 7 lat jest zamknięty. Utrzymuje się
z nędznego wywaru mydła i znosi swój los z godnością". W ysłano mu podówczas
dwie koszule z "posyłki ogólnej". W ymowne cytaty z Księgi adresowej można by
46 W. A. D j a k o w, Polskaja ssylka epochi diekabrizma, w: Sibir' i diekabristy, Irkutsk 1978,
wypusk 1, k. 113-114.
47 Biblioteka Narodowa, rkps akc. 8759, k. 24, 26, 27, 31-32, 39v, 40, 45v, 49, 52, 53v, 57-57v,
60-60v.
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uzupełnić o relacje pam iętnikarskie i dokum enty urzędowe (zwłaszcza prośby
o zasiłki). Justynian Ruciński np. zapam iętał spotkanego za Bajkałem zaliwszczyka księdza W incentego Kroczewskiego — katorżnika-recydywistę, który
odziany w "nędzną bajówkę" zarabiał szewstwem na życie48. Nie zdołano mu już
z kraju dopomóc: zmarł w 1841 r. na Syberii tuż przed przeniesieniem na
osiedlenie.
N a m arginesie dodajm y, że wszystkie te świadectwa obalają jeszcze jeden
z syberyjskich m itów polskich, m ianowicie M ickiewiczowską tezę o znikaniu
w tyglu zesłańczym różnic społecznych, obalaniu barier stanow ych itd .49
Różnice w ynikające z sytuacji m aterialnej i poziom u w ykształcenia istniały
i daw ały o sobie znać w śród zesłańców 1. połow y X IX wieku, choć rodzące się
na tym tle konflikty były wstydliwie przem ilczane, zwłaszcza zaś przez
pam iętnikarzy, (niestety żaden z przedstaw icieli gm inu zesłańczego nie
pozostaw ił wspom nień); wśród zesłańców styczniowych konflikty te ujaw niły
się ze szczególną ostrością.
N ędzne wegetowanie, borykanie się z biedą i chorobam i dotykały
w równej m ierze katorżników i osiedleńców. Bywało i tak, że sytuacja tych
ostatnich okazyw ała się naw et trudniejszą, "stokroć przykrzejszą od ciężkich
robót", ja k w spom inał R uciński50 — i nie on jeden. Zwłaszcza, gdy miejsce
osiedlenia było gdzieś dalej, tam , gdzie nie m ożna było liczyć na pom oc
rodaków . Oczywiście osiedleńcy mieli większą sw obodę poruszania się,
korzystali z praw a korespondow ania z rodziną i przyjaciółm i (za pośrednict
wem III O ddziału). Bliższą też staw ała się nadzieja na całkow ite ułaskaw ienie,
które było wszak stopniow ane: z katorgi na osiedlenie na Syberii, potem do
europejskiej Rosji i stąd do kraju... Status osiedleńca zm niejszał też bezpo
średnie uzależnienie w ygnańca, choć go bynajm niej nie likw idow ał (ograniczał m ożność przenoszenia się bez zgody władz, roztaczał n ad w ygnań
cem dozór policyjny itd.). O to ja k to odczuł konarszczyk Julian Sabiński,
który zanotow ał 28 grudnia 1843 r. po swym zwolnieniu z katorgi:
"Odetchnąłem swobodniej [...], W prawdzie czuję, że zawsze jestem na
wygnaniu, w niewoli. Ale przynajmniej nie m am już tej obawy, że [...] mający
prawo rachow ania moich kroków, śledzenia czynności, rozporządzania moim
czasem i osobą wedle swojego urzędniczego widzimisię i zwykle używający tego

48 J. R u c i ń s k i, op.cit., s. 91.
49Zdanie A. Mickiewicza z wykładów paryskich ("Można powiedzieć, że Sybir zbliżył wszystkie
stany narodu, że począł zacierać po raz pierwszy różnice społeczne") podtrzymuje B.
Z a 1e s k i("Różnice stanów zacierały się, tradycjonalne nałogi nikły, wywiązywała się coraz silniejsza
solidarność"), op.cit., s. 107.
50 J. R u c i ń s k i , op.cit., s. 122.
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praw a nie dla jakiegoś swego pożytku, nie z konieczności nawet, lecz jedynie
dlatego, żeby mnie przypomnieć moje położenie, jak gdyby niepamięć o nim była
rzeczą m ożebną"51.
T ak samo jak przedtem na katordze, Sabiński-osiedleniec nadal dawał
lekcje języków, tyle że teraz m ógł już dobierać uczniów wedle własnego uznania
i być panem przynajmniej własnego czasu.
Pow tórzm y więc raz jeszcze: choć nie m a żadnych podstaw , by rysować
w pastelowych barw ach życie polskich zesłańców syberyjskich w 1. połowie
X IX wieku, za m it uznać trzeba jakże często wypow iadane sądy, iż polscy
uczestnicy walk o niepodległość zmuszani byli na Syberii do "ciężkich,
wyniszczających robót w kopalniach, hutach, warzelniach soli, gorzelniach.
N ic nie wskazuje na to, by taki tryb odbyw ania kary miał podówczas szersze
zastosowanie.
A jednak koszm ar katorgi i odbywania kary przez przestępców politycz
nych za panow ania M ikołaja Pałkina nie był wymysłem. Jednakże to nie
"kopalnie, fabryki srebra czy warzelnie soli szybko mogły dokonać śmiertelnych
spustoszeń w duszach i konstytucji fizycznej powstańców"52, lecz najstraszniejszy
w tych czasach rodzaj kary: ciężkie roboty w twierdzach z jednej strony, z drugiej
zaś stosowany najpowszechniej środek prewencji: wcielenie do wojska na
prostego żołnierza (w soldaty) bez wysługi. Przekonali się o tym bardzo szybko
sami skazani na własnej skórze i nie omieszkali dać temu wyrazu na piśmie. Nie
docierało to jednak ani do świadomości współczesnych, którzy nadal obawiali
się najbardziej ciężkich robót w kopalniach, uchodzących, zgodnie z zapisem
w kodeksie, za najsurowszą karę, ani — jak widzimy — do badaczy zajmujących
się literaturą syberyjską i stanem ducha polskich buntowników na Syberii.
A przecież już Fiodor Dostojewski jasno i precyzyjnie opisał sytuację
katorżników (pospolitych i politycznych) "fortecznych": "Dowództwo wojskowe
jest surowsze, regulamin ostrzejszy: zawsze w kajdanach, zawsze pod konwojem,
zawsze pod kluczem; w pierwszych dwóch kategoriach [tj. w kopalniach
i zakładach — W.Ś.] nie przestrzega się tego tak ściśle. Przynajmniej tak mówili
wszyscy nasi więźniowie, a byli wśród nich znawcy rzeczy. Wszyscy z ochotą
poszliby do pierwszej kategorii, uchodzącej w kodeksie za najcięższą, i wielokrot
nie nawet marzyli o tym. O rotach zaś aresztanckich w Rosji wszyscy, którzy tam
byli, mówili ze zgrozą"53.
51 J. S a b i ń s k i, op.cit., k. 34
52 J. F i e ć k o, Droga ku męce. O sybirskiej postawie księdza Jana Henryka Sierocińskiego,
"Przegląd Powszechny" 1988, nr 2, s. 186-202.
53F. D o s t o j e w s k i , Wspomnienia z domu umarłych. Powieść, tłum. C. Jastrzębiec-Kozłowski,
Warszawa 1957, s. 267-268.
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Potwierdzają tę opinię w całej rozciągłości polskie relacje. "I rzeczywiście
— zanotuje Szymon Tokarzewski — w ogóle skazani do kopalń lub fabryk ani
połowy tych udręczeń nie przenoszą, które cierpieć muszą ci, którzy dostali się do
fortec, jak to sam doświadczyłem"54. Niewiele lepiej oceniano karny pobyt
w wojsku. Zdarzało się, jak pisze Bronisław Zaleski, który przez wiele lat nosił
tornister na linii orenburskiej, "że żołnierze popełniali zabójstwa w tym jednym
celu, żeby się od szarego płaszcza uwolnić i pójść do ciężkich robót, bo te dla nich
były znośniejsze"55. Tego samego zdania był Sergiusz Maksimów. I dla niego nie
ulegało wątpliwości, że służba w armii "uważana za najsłabszy środek kary
w stosunku do innych praktykowanych na Syberii, w rzeczywistości stała się
jednym z najcięższych"56. Stąd właśnie — z armii — odnotowywano najwięcej
ucieczek i najwięcej tragicznych w swych skutkach konfliktów.
W twierdzach nie tylko egzekwowano do końca wykonywanie przez
więźniów politycznych wszelkiego rodzaju prac przymusowych, lecz i — jeśli
zdarzył się oficer-sadysta — znęcano nad podwładnymi. Nie było tutaj przeto
mowy o żadnej zorganizowanej samopomocy, co najwyżej dawały o sobie znać
więzy solidarności wśród "panów katorżników". Zasiłki z kraju nadchodziły tu
znacznie rzadziej, musiały pokonywać wielostopniowe pośrednictwo, nie było tu
bibliotek składkowych, nie docierały gazety i czasopisma. Częstokroć nawet
błaha książka budziła podejrzenia. Trzeba było zaiste wielkiej odporności, by się
nie załamać.
Skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach Benedykt Rosiewicz, ten
sam, który swym heroicznym milczeniem w Cytadeli ocalił H enryka Kam ieńs
kiego, tak wspominał swój pobyt w U st' Kamienogorsku: "Tu w tej fortecy,
z mymi politycznymi towarzyszami dwudziestoma pięcioma, a w całej liczbie
rozbójników stu pięćdziesięciu, ja pracowałem w kajdanach 3 lata. Fortecę
zamiatałem, wały sporządzałem, glinę kopałem, cegłę robiłem itd. Na jednej
pryczy z innymi rozbójnikam i spałem, z jednego kotła jadłem itd."57
N a uciążliwość prac przymusowych w U st' Kam ienogorsku i Omsku niemal
identycznymi słowy skarżą się Józef Bogusławski i Szymon Tokarzewski.
Używano ich do odśnieżania dom u kom endanta twierdzy i do zasypywania
dołów po wylewach Irtysza, do wypalania wapna i wyrobu cegieł itd., itp. Od
prac trudno się było wykręcić, choć zdarzało się za kopiejkę "z nosa" przekupić

54 S. T o k a r z e w s k i , Siedem lat katorgi, Warszawa 1918, s. 73.
55 B. Z a 1 e s k i, op.cit., s. 96.
56 S. M a k s i m o w, op.cit., s. 48.
57 B. K o s i e w i c z, Bieg życia... dla pamięci przyjacielowi memu Antoniemu Mroczkowskiemu,
oprać. B. Zakrzewski, ''Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 95, Prace Literackie X, Wrocław 1968,
s. 176.
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żołnierza, by zwolnił do koszar wcześniej niż przewidywał regulamin58. W ykona
nie ustalonych norm (np. wyrobu lub wywiezienia określonej ilości cegieł)
wymagało sporego wysiłku. Dawały się we znaki konflikty z więźniami
kryminalnymi i straszliwa zależność od kom endanta twierdzy, "pana życia
i śmierci", alkoholika-satrapy W asyla Kriwcowa, zwanego W aśką, znęcającego
się ze szczególnym upodobaniem nad wybranymi ze skazańców ofiarami.
Iluż takich jak W aśka panoszyło się w rozsianych po Syberii fortecach,
wyżywało w batalionach stacjonujących w większych i mniejszych miejscowoś
ciach! K ara chłosty wisiała jak miecz Dam oklesa nad wszystkimi zesłańcami.
Jednakże wobec przestępców politycznych podległych władzy cywilno-policyjnej
— czy to katorżników czy tym bardziej osiedleńców — kary tej nie stosowano, co
wyraźnie podkreśla Agaton Giller59i inni polscy autorzy. N atom iast w wojsku (a
także w pozostających w jego gestii fortecach) kara chłosty w jej najokrutniejszej
formie (aż do wielu tysięcy kijów) była stałym elementem zastraszania żołnierzy.
Pam iętnikarze odnotow ują nazwiska ofiar — tych zakatowanych na śmierć
w majestacie praw a (z księdzem Sierocińskim i pięcioma współtowarzyszami ze
"sprawy omskiej" na czele) i tych, którzy woleli popełnić samobójstwo, niż
poddać się poniżającej egzekucji60. W wielu relacjach powtarza się nazwisko
Lewandowskiego, powstańca 1831 r., zakatowanego w O renburgu "za grubiaństwo", tj. hardość wobec dowództwa61. Pam iętano o męce Józefa Żochowskiego
z Warszawy, skazanego na kije w Omsku, wedle jednej wersji za dum ną
odpowiedź, iż nie jest żadnym włóczęgą, lecz przestępcą politycznym, wedle innej
za niezdjęcie czapki przed oficerem62.
Powstaniec styczniowy, pam iętnikarz Edw ard Pawłowicz przypom niał
o swym koledze Konstantym Dobkiewiczu, skazanym w 1845 r. w soldaty, który
"gdy się raz zdarzyło, że dowódca batalionu przed frontem bezcześcił imię
Polaków, rzucił się nań i uderzył go", za co skazano go na dwa tysiące kijów63.
A iluż takich jak oni zginęło bezimiennie! Iluż przejść musiało przez
codzienne upokorzenia i naigrywanie się z ich narodowej klęski! N ikt z nas nie
58 J. B o g u s ł a w s k i , Wspomnienia Sybiraka, "Nowa Reforma" 1896, nr 261.
59 A. G i 1 I e r, Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii, t. II, Lipsk 1867.
“ W. S t a n i s z e w s k i np. wymienia nazwisko oficera Rabęckiego, który popełnił
samobójstwo, by uniknąć chłosty (op.cit., k. 187) — nic na jego temat nie potrafimy powiedzieć...
61 O tym głośnym wypadku pisał już w 1837 r. emigracyjny "Republikanin" w cytowanym
numerze 5. Wspomina o nim wielu pamiętnikarzy, m.in. także W. S t a n i s z e w s k i , op.cit.,
k. 106v-107. Zob. także W. J e w s i e w i c k i , Batyr. O Janie Witkiewiczu 1808-1839.Warszawa 1983,
s. 129-131.
62 Postaci J. Żochowskiego sporo miejsca poświęcił zarówno F. D o s t o j e w s k i , op.cit.,
s. 275-280, 285-286, jak i j . B o g u s ł a w s k i iS. T o k a r z e w s k i w cytowanych wspomnieniach.
6'E . P a w ł o w i c z , Wspomnienia. Nowogródek, więzienie, wygnanie, Lwów 1887, s. 170.
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zna dziś melodii, na jak ą wyśpiewywano z lubością słowa o tym, że "Polaczki,
warnaczki, Warszawa prospali", a przecież były one równie popularne jak
niedaw no "pom niatpsy atamany, pomniat polskijepany...", a raniły mocniej, bo
wysłuchiwać ich m usiał żołnierz "oddany w niewolę". Było to dodatkow ą
udręką w nielekkiej już z samej swej istoty służby w w ojsku rosyjskim
w 1. połowie XIX wieku.
Opisywano ją niejednokrotnie. W ystarczy zajrzeć do pierwszego z brzegu
pam iętnika, np. przeczytać u Jakuba G ordona (M aksymiliana Jatow ta), jak
wyglądał "nowicjat" rekrucki, owa wielomiesięczna nauka musztry i obchodze
nia się z bronią, odbywająca się pod okiem "starego żołnierza diadką zwanego",
by zdać sobie sprawę z koszm aru bezmiernej zależności od "arystokracji
sołdackiej: diadków, gefrejtrów, podoficerów i feldfeblów" czyniących wszystko,
by "poniżyć, zubożyć, przyzwyczaić do znoszenia bez szemrania wszelkiego
rodzaju krzywd, pom iatań i znęcań się [...], wyzuć z serca godność ludzką, zabić
na duchu [...] i stworzyć wybornego niewolnika"64.
"Służba sołdacka — wtóruje Jatowtowi inny pam iętnikarz — zabijała
w człowieku wszelki pierwiastek duchowy, zabierała wszystek czas, tak że
niełatw o było pomyśleć o umysłowych zajęciach i kształceniu się naukowym .
24 godziny na warcie lub kilka godzin dziennie na m usztrze znękały do tyła
fizyczne siły człowieka, że do pracy umysłowej zabrakło siły i czasu". Ale też
dodaje: "Ponieważ jednak były rozm aite sposoby robienia sobie folgi w kolej
nym odbyw aniu w arty i chodzeniu na m usztrę, więc też przy dobrych chęciach
znajdow ało się sposobność zajęcia się książką"65. Potw ierdzają to pow tarzające
się wielokrotnie —odnotow ane w Księdze adresowej K om itetu Opieki — p ro 
śby od wcielonych do wojska o "książki z fizyki, chemii i mineralogii",
o przybory do m alow ania itp., co rzuca dodatkow e światło na pozaregulam inowe życie tej grupy wygnańców, o którym tak niewiele potrafim y powiedzieć.
Książki, listy i rzecz najistotniejsza — w spólnota koleżeńska — pozwalały
wytrwać. W porów naniu z katorżnikam i fortecznym i sytuacja żołnierzy była
jednak ogólnie rzecz biorąc lepsza. Po przejściu przez "nowicjat" mogli nawet
uzyskać zgodę na wynajęcie kwatery poza koszaram i, zarobkow anie (dawanie
lekcji języków obcych i... tańca oraz muzyki), odwiedzanie znajom ych
cywilów. Polskie losy żołnierskie na Syberii też układały się rozm aicie, niekiedy
w m iarę znośnie, jak np. K onstantego W olickiego, który w T obolsku
prowadził orkiestrę i mógł nawet przychodzić z pom ocą swym uzdolnionym
rodakom 66.
64 [M. J a t o w t], Soldat. Nowe pamiętniki J. Gordona, Bruksela-Lipsk 1864, s. 40, 45-47.
65 W. S t a n i s z e w s k i , op.cit., s. 247-248.
66 K. W o 1 i c k i, Wspomnienia... z czasów pobytu w Cytadeli warszawskiej i na Syberii, Lwów
1876, s. 79-87 i in.
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W K orpusie O renburskim istniała także wspólna kasa, do której w płacano
uzależniony od indywidualnych dochodów "podatek postępow y"67. I tę kasę
— podobnie ja k kasy obu Ogółów w Syberii W schodniej— zasilały organizato
rki K om itetu Opieki z Podola. (Nawiasem mówiąc rozdział pom ocy — pienię
dzy i rzeczy — nie odbywał się bez konfliktów , o czym niechętnie wspom inali
sami zesłańcy, jak o że rzucało to cień na ich syberyjską przeszłość68.) Ogół
orenburski stanowił jedyne znane nam ziom kostw o żołnierskie. Żołnierze
odbywający służbę w batalionach syberyjskich korzystali z pom ocy Ogółów
zorganizow anych przez środow isko katorżniczo-osiedleńcze.
W ażnym spoiwem życia wygnańców polskich — gdziekolwiek się znaleźli
i do którejkolw iek kategorii należeli — były wspólnie obchodzone święta
religijne, narodow e i osobiste (imieniny, ważne daty, ja k 3 m aja, rocznica
śmierci K onarskiego, dni uzyskania ulg, awansów, wyjazdów itp.). Boże
N arodzenie i W ielkanoc obchodzono razem nawet w fortecach. Zbierano się
we wszystkich "polskich dom ach", a było ich wcale niem ało, zwłaszcza od kiedy
pojawiły się na Syberii narzeczone i żony zesłańców.
Spośród co najmniej 30 Polek, które w okresie międzypowstaniowym
znalazły się na Syberii (4 na mocy wyroku, pozostałe dobrowolnie), prawdziwą
sławę zyskała sobie tylko jedna, najlepiej mieszcząca się w czarnej legendzie
syberyjskiej. Podobnie jak katorżnik przykuty do taczki stał się symbolem
polskiego sybiraka, Polkę utożsam iano z Albiną M igurską, męczennicą zgasłą
na wygnaniu i pochowaną w Nerczyńsku. Weszła ona do panteonu rom antycz
nej Syberii jako ucieleśnienie cierpień stanowiących główny powód do narodo
wej glorii. Jej m akabryczny patriotyzm 69 (próba ucieczki z mężem — rzekomym
67 [M. J a t o w t ] , op.cit., s. 217.
68 Echa konfliktu w gronie skupionym wokół Piotra Ściegiennego pobrzmiewają u A.
G i 1 1 e r a, op.cit., s. 173. Odnajdujemy je w cytowanym wyżej liście W. Umińskiego pełnym
oskarżeń pod adresem A. Roszkowskiej i innych współwygnańców o pomijanie go przy podziale
wsparcia nadsyłanego z kraju. Również W. S t a n i s z e w s k i tak się na ten temat wypowiada:
"Zasiłki przysyłane z kraju przynosiły trochę pożytku, ale też były powodem wiela złego.[...] Byli
w gronie naszym ludzie tak mało wyrozumiali, że zasłyszawszy o nadesłaniu kilkuset rubli,
rachowali, że im z tego kilkanaście lub kilkadziesiąt dostać się powinno, a zapominali, ilu to
również niedostatnich przychodziło do tego działu. Zawiedzeni w swej rachubie burzyli się,
rzucali się na oszczerstwa pomawiając o przywłaszczenie publicznego grosza tych, na których
ręce przysyłano pieniądze. Ci to właśnie malkontenci zawiązali oddzielne jakieś towarzystwo,
które nazwali demokratycznym, nazywając złośliwie arystokratam i tych, co w regule stali wyżej
od nich głową i sercem, a przypadkowo tylko niekiedy materialnym dostatkiem" (op.cit.,
k. 255-255v).
69 M. J a t o w t pisze: "Patriotyzm dwojga małżonków dochodził do tego stopnia, że skoro
im umarło nowo narodzone dziecię, woleli je konserwować w słoju, niżeli złożyć na cmentarzu
moskiewskim" (op.cit., s. 171). Por. L. B o l s z a k o w , W. D j a k o w , Sprawa Migurskich,
Kraków 1984.
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topielcem i ukrytym i w powozie trupam i dzieci) owiany był atm osferą
rom antycznych ballad, w których topielcy i w ogóle um arli współistnieją
z żywymi, przem aw iał do wyobraźni bardziej niźli pracow ite życie pozostałych
Polek. A przecież ich to zasługą były prom ieniujące dokoła ogniska domowe,
przy których skupiali się sam otni współzesłańcy, one to prowadziły obszerną
korespondencję z krajem w imieniu pozbawionych praw a pisania listów
katorżników , podreperow y wały rodzinne budżety lekcjami języków i muzyki,
itd., itp. (czym nigdy nie zajm owała się Albina). Teresa B ułhakow a, A ntonilla
Roszkow ska, Łucja Rucińska i inne — kobiety wielkiego form atu intelektual
nego i m oralnego — zasługują na nie mniejszy podziw niźli cierpiętnica
M igurska i opiewane po wielokroć żony dekabrystów.
Życie towarzyskie Polonii syberyjskiej było bardzo intensywne i uroz
maicone. Zjeżdżano się grom adnie do d oktora A ntoniego Beaupre, bywano
u Rabcewiczów, Brynków i Podlewskich za Bajkałem, u Roszkowskich
i Leśniewiczów w Irkucku. Odw iedzano gościnne dom y W ołkońskich i Trubeckich, a także wielu innych dekabrystów.
M onotonne i pracowite dla ogromnej większości życie zesłańcze ubarwiały
uroczystości ślubne i chrzciny, bo i takie miały tutaj miejsce: radosne, jeżeli
mogły się odbyć w kościele katolickim, smutne i potępiane surowo przez ogół,
jeżeli skazywały — w myśl obowiązującego od 1836 r. praw a małżeńskiego
— dzieci na prawosławie. Przeżywano boleśnie każdy pogrzeb rodaka, a tych nie
brakło. Potępiano hulaków i karciarzy, aż do formalnego wyłączania ich ze
wspólnoty70. Zbierano się, by razem pośpiewać i pożartować. W spólne m uzyko
wanie sprzyjało powstawaniu wierszy okolicznościowych i pieśni. Poezja
i muzyka stanowiły bowiem nieodłączny element życia na zesłaniu. D o słów
Aleksandra Krajewskiego i G ustaw a Ehrenberga kom ponował muzykę Adam
Gross. Henryk Krajewski zajmował się tłumaczeniem Goethego. Wiele czasu
spędzano na nauce, zwłaszcza języków obcych. Doskonalono znajomość języka
rosyjskiego. D bano o "czystość polskiej mowy"(Julian Sabiński sporządza spis
stu kilkudziesięciu "wyrazów moskiewskich" używanych przez nieuwagę lub
niedbalstwo na co dzień71). Ehrenberg lata osiedleńcze wykorzystał na studiowa
nie włoskiego i nabył takiej wprawy, że razem ze swym mistrzem Julianem

70 J. S a b i ń s k i notuje 5 IX 1844 r. o wyłączeniu z "gminy" Tomasza Mrozowskiego za
"karciarstwo" (op.cit., k. 179-180). A. G i 11 e r nawet w nekrologach daje upust dezaprobacie dla
tych, których "życie na wygnaniu nie było wzorowym", a więc Macieja Mystkowskiego, który wdał
się w "spekulacje handlowe" i Antoniego Żaby, który prowadził "dom gry" (Groby polskie w Irkucku,
Kraków 1864, s. 57-58).
71 J. S a b i ń s k i, op.cit., k. 591.
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Sabińskim czytał w oryginale D antego72. A przedtem ułożył dla kolegów balladę
o Powrocie Larsa, by nie śpiewali irytującej go jako katolika żartobliwej piosenki
o "papieżu i sułtanie". N a Trzech Króli tysiącem małdrzyków częstował
przyjaciół K asper Maszkowski, oni zaś śpiewali mu toast imieninowy, całkiem
w duchu filomackich piosenek. Takie same wierszowane kuplety przygotowano
na cześć O ttona Fiszera z okazji jego awansu na oficera po zdobyciu Ak M aczetu
w 1853 r.73 Życie składało się nie tylko z cierpienia i tęsknoty, ale i drobnych
i większych radości. One ułatwiały przetrwanie.
Takich szczegółów i szczególików, pozornie mało istotnych, drugorzęd
nych, związanych z indywidualnymi przypadkam i, sprzecznych, czasem wręcz
wykluczających nawzajem, można by przytaczać wiele. D opiero wszystkie one
razem tworzyły owo wielkie "doświadczenie syberyjskie" epoki mikołajowskiej.
O dniu codziennym wygnańców — w różnych zakątkach krainy wygnania
— można by i w arto napisać oddzielnie. Byłaby to z pewnością ciekawa
i odkrywcza praca; pozwoliłaby nieco stuszować nutę m artyrologiczną, która
tak zdominowała naszą wiedzę o polskiej Syberii.
Zgromadzenie maksymalnie pełnego m ateriału źródłowego o w arunkach
odbywania kary na Syberii przez przestępców politycznych różnych kategorii
pozwoli nam wyróżnić i zrozumieć kilka typowych postaw polskich sybiraków.
Pierwsza z nich to postawa buntownika, przeciwstawiającego się przemocy,
przygotowującego się do ucieczki, a nawet snującego plany powstania i próbują
cego je wcielić w życie, gotowego do poniesienia najcięższej kary, byle się nie dać
znieważyć. Glebą, na której postawa ta wyrastała, było przede wszystkim
72 W arto przytoczyć tę notatkę z 24 IX 1855 r., gdyż wiele mówi o życiu niedawnych
katorżników przeniesionych na osiedlenie: "Z kilku szacownych i wielce przeze mnie szacowa
nych kolegów tutejszych najwięcej przypadł mi do myśli Gustaw Ehrenberg przybyły zza
Bajkału drugi rok temu. Znając go już dawniej z drugich opowiadania i jednomyślnie
oddawanych pochwał jego wysokim duszy i umysłu zaletom, od pierwszej widzenia chwili
pokochałem go serdecznie, a odtąd starałem się pozyskać jego przyjaźń i bliższej z nim zażyłości
stosunki. Z radością więc, gdy on przed czterema miesiącami spomnia! o chęci nauczenia się
włoskiego języka, «żeby poznać i ocenić olbrzymi D anta geniusz w oryginale», ofiarowałem
pomoc moją i od owego czasu on regularnie dwa razy na tydzień przychodzi do mnie, a tu zajmuje
nas włoskie czytanie parę godzin: po czym najmilsza dla mnie gawędka przeciąga się do późnego
wieczora. Przy jego nadzwyczajnych zdolnościach, przy głębokiej a wielostronnej nauce oraz
przy doskonałej języków łacińskiego i francuskiego znajomości, bardzo prędko osiągnie cel,
który sobie zamierzył: bo teraz już przejść do Boskiej komedii możemy" (op.cit., k .1002).
W kilka miesięcy później pojawia się notatka, iż w oczekiwaniu na przeniesienie do Tagilska
w permskiej guberni, obaj wygnańcy umilają sobie czas lekturą wielkiego Włocha:
"Tymczasem skończymy D anta, w którym niezmiernie sobie lubujemy obadwa" — zapisuje
J.Sabiński 20 IV 1856 r. /k. 1009/.
73 Zob. W. Ś 1 i w o w s k a, Materiały do historii zesłańców syberyjskich. Justynian
Ruciński—Gustaw Ehrenberg— Aleksander Krajewski,"Pamiętnik Literacki" 1990, R. LXXXI, z. 1.
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wojsko, do którego trafiła najliczniejsza część ukaranych w 1. połowie X IX
wieku Polaków. Była to postaw a najsurowiej tępiona przez władze zaborcze
i wbrew powszechnem u m niem aniu wcale nie najbardziej rozpow szechniona.
Liczne rzesze zesłańców polskich oceniały ją wręcz jak o aw anturnictw o
i przejaw egoizmu narażającego ogół na dodatkow e szykany74.
Postaw a druga — kontem placyjno-filozoficzna — w yrastała z uznania
Syberii za szkołę charakteru dającą nieograniczone możliwości doskonalenia
wewnętrznego. Jej wykładnię znajdujem y w liście A ntonilli Roszkowskiej do
rodziców katorżnika A leksandra Bielińskiego, który tak został przez nią
scharakteryzow any: "nie szemrze przeciwko woli Bożej, zgadza się z losem.
Czas swego wygnania przywykł uważać względem siebie za to, czym w daw 
nych czasach dla pobożnych ludzi było przebywanie na pustyni — czasem
wytępienia wad, utwierdzenia się w dobrem , czasem wzrostu w duchow ą
potęgę"75. Postaw a taka — a reprezentowało ją raczej niewielkie grono
wybitnych wygnańców (R om an Sanguszko, G ustaw E hrenberg) — nie była
bynajmniej rów noznaczna z pogodzeniem się z m ikołajowską rzeczywistością,
a więc z niewolą, choć oznaczała rozstanie z wieloma złudzeniami powstańczej
czy spiskowej młodości. Stać było na nią — o czym nie należy zapom inać
— tylko wybrańców, którzy nie musieli troszczyć się o swój byt codzienny.
Mogli dzięki pom ocy finansowej z kraju nie podejm ować pracy zarobkow ej,
która naraża na "ciągle zetknięcie z ludźmi nieokrzesanym i, nieuczciwymi,
z jakim i dobrze wychowany człowiek powinien by właściwie nigdy się nie
zadawać" (słowa A leksandra Bielińskiego).
Postaw a trzecia — najbardziej rozpowszechniona — nakazywała czynne
przystosowanie, znalezienie w nowych w arunkach życiowych takiego modus
vivetidi, który pozwalałby na możliwie najbardziej niezależne bytowanie, połą
czenie zajęć zarobkowych i zaspokajania potrzeb duchowych z zakrojoną na
szeroką skalę pom ocą dla innych. Sybiracy-przestępcy polityczni byli pierw
szymi autentycznymi społecznikami, organicznikami-patriotam i przeświadczo
nymi o swej misji; ich godne zachowanie, wiedza, pracowitość stanowić miały
wzorzec dla innych, budzić szacunek miejscowej ludności i władz zwierzchnich.
Julian Sabiński notując z aprobatą o kolegach zabajkalskich: "Żyją w zgodzie,
pracują pożytecznie, wspierają się nawzajem, najlepszy duch wszystkich ożywia
i szanowani są w całej okolicy"76, wyjątkowo celnie określał zasadnicze elementy

74 B. Z a 1 e s k i np. podkreśla, iż z biegiem czasu wśród zesłańców "miejsce awanturniczych
nieraz i rozpaczą natchnionych projektów zastępował poważniejszy pogląd na położenie i obowią
zki" (op.cit. s. 107).
75 M. B i e 1 i ń s k a, op.cit., s. 131-134.
76 J. S a b i ń s k i, op.cit., k. 282-283.
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tej postawy. Jej przedstawiciele sobie i innym stawiali wysokie wymagania,
formułowali surowe zasady kodeksu zesłańczego. Ich przestrzeganie miało
sprawić, że słowo Polak wymawiane będzie na Syberii z szacunkiem. I trzeba im
przyznać — dopięli swego.
Toteż tenże Julian Sabiński, który sam był najpełniejszym ucieleśnieniem
takiej postawy, mógł z satysfakcją zanotować w swym dzienniku na krótko przed
wyjazdem z Syberii, iż ktoś nieznany, jak przypuszczał przejezdny Rosjanin,
zostawił na nagrobku dwóch konarszczyków pochowanych w Irkucku, M ariana
Podhorodeńskiego i Jacka Gołyńskiego, dwuwiersz po francusku tak brzmiący
w polskim przekładzie:

"Stój przechodniu i uczcij proch, co tu spoczywa:
C nota w okowach — to cnota prawdziwa". 77

77Ibidem, k. 1010.
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BUNTOWNICY I SOLID AR YŚCI
O politycznych postawach Polaków
na zesłaniu w epoce międzypowstaniowej

B ić się czy nie bić? M oże to paradoks, ale rozstrzyganie tego właśnie
dylem atu stało się prologiem polistopadow ej epopei zesłańczej. D ylem atu
— wydaw ałoby się — dopiero co rozwiązanego przez niedawne wypadki.
W T obolsku i Om sku pom iędzy jesienią 1832 a czerwcem 1833 r. zawiązał się
i toczył dram atyczny dialog nagle przerwany serią aresztow ań. Jego ścisłe
odtworzenie nie będzie już chyba możliwe, ale zasadniczy sens da się
przedstaw ić w formie praw dopodobnej hipotezy.
W porze, gdy krótka syberyjska jesień gwałtownie przechodzi w zimę do
Tobolska na czele dużej partii krym inalistów dotarła siedm ioosobow a garstka
polskich powstańców, wśród nich bazylianin Jan H enryk Sierociński i d oktor
Aleksander Szokalski; perypetie przymusowej pielgrzymki tej grupy opisał
później jej uczestnik Franciszek K noll*1. Sierocińskiego w krótce potem , bo
w listopadzie 1832 r. przetransportow ano do Om ska, gdzie zam iast kozaczej
służby podjął — nieco wbrew surowem u praw u — pracę w miejscowej szkole.
Przed opuszczeniem Tobolska zdążył, wespół z Szokalskim, przedstawić
*Umieszczony w tytule termin "polityczne postawy" wymaga krótkiego komentarza. Otóż nie
zamierzam w opisach zesłańczej egzystencji doszukiwać się śladów światopoglądowych dyskusji
i polemik — chociażby o kształt przyszłej Niepodległej, aczkolwiek wśród sybiraków znaleźlibyś
my osoby zarówno o demokratyczno-republikańskich, jak i konserwatywnych poglądach. Nie
o ten trop jednakże mi chodzi. Zesłańcy — wydaje się — dostrzegali dwa podstawowe, sprzężone ze
sobą zagrożenia. Pierwszym, "zewnętrznym" niejako, była działalność rosyjskiej machiny represji,
która nie zamierzała katorżników i osiedleńców zupełnie pozostawiać w spokoju. Drugim,
"wewnętrznym" zagrożeniem stawał się destrukcyjny wpływ czasu na charaktery oderwanych od
kraju i rodziny wygnańców, czasu, który byłych powstańców i spiskowców zamieniać mógł
w bezwolnych, coraz bardziej samotnych i wynarodowionych niewolników. Nadrzędny — polity
czny właśnie — obowiązek narzucała potrzeba samoorganizacji, samoochrony, realnego działania,
nie zaś teoretycznej dyskusji. Właśnie owe realne działania i spory o cele będą przedmiotem
niniejszej rekonstrukcji, zaś proponowane terminy mają jedynie charakter porządkujący, nie
wywodzą się z zesłańczego słownika autookreśleń.
' F . K n o l l , Pamiętniki ze Syberii, "Goniec Wielkopolski" 1883.
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nieformalnemu przywództwu zesłańczej rzeszy plan zbrojnej rebelii na Sybirze,
której celem najprawdopodobniej miało być uwolnienie zesłańców i zbrojna
ucieczka przez kirgiskie stepy do Buchary — i dalej2. Najpraw dopodobniej,
bowiem nieskazitelny rom antyk Rufin Piotrowski stanowczo stwierdzał, że ceł
pierwotny zakładał oderwanie Syberii od Rosji:
"śmiało mogę twierdzić, że zamiar Sierocińskiego w oderwaniu Syberii od
Rosji był na mocnych oparty podstaw ach i mógł się udać, nie rozwodząc się
jakim sposobem"3.
Więcej wszelako przemawia za wersją niemaksymalistyczną.
Sierociński i Szokalski, na początku swego pobytu na Syberii m ało wśród
zesłańców znani, dla swoich planów potrzebowali jeśli nie realnego kierownictwa
to przynajmniej m oralnego protektoratu autorytetów: hrabiego Piotra M oszyń
skiego, księcia R om ana Sanguszki i kasjera Legii Litewsko-Wołyńskiej Adolfa
Januszkiewicza. Późniejsze ustalenia komisji śledczej sugerowały, że ci ostatni,
określeni mianem "magnatów", nie zaakceptowali planów rebelii, ponoć zażądali
gwarancji powodzenia. Gustaw Zieliński po powrocie z zesłania w liście do
Eustachego Januszkiewicza tam te zdarzenia opisał krótko i nader tendencyjnie:
"Wielu było młodych ludzi, niedokończonych, a zapalonych, którym
marzyło się, że i na Syberii można uczynić powstanie — bez znajomości narodu,
wpośród którego się znaleźli, bez pojęć prostych geograficznych, sądzili, że
marzyć a spełnić to jedno i toż samo. N a próżno A dolf i inni doświadczeni
wystawiali im szaleństwo podobnego zam iaru — perswazje, dowodzenia,
najprostsze fakta nie miały żadnego skutku"4.
Architektów spisku, zwłaszcza rówieśnego Mickiewiczowi Sierocińskiego,
nie można zaliczyć ani do ludzi nadmiernie młodych, ani do "niedokończonych"
2 Spisek Sierocińskiego opisywany i komentowany był w kilku znaczących pamiętnikach,
napisanych przez zesłańców z epoki międzypowstaniowej. Ich zapisy były podstawą dla pierwszych
w naszym stuleciu prób rekonstrukcji dokonanych przez M. J a n i k a (Dzieje Polaków na Syberii,
Kraków 1928) iW . J e w s i e w i c k i e g o (szkic "Sprawa omska" w jego książce Na syberyjskim
zesłaniu. Warszawa 1959, s. 19-43), rekonstrukcji nie wolnych od istotnych błędów faktograficznych.
Wiedzę o zesłańczej konspiracji w znaczący sposób uzupełniły archiwistycznc prace historyków
rosyjskich, zwłaszcza A. N a g a j e w a , których najważniejszym efektem są dwie publikacje: "Sprawa
omska" w: W. D j a k o w, A. N a g a j e w, Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832-1835), tłum.
M. Kotkowska, Warszawa 1979, oraz szkic A. N a g a j e w a Plany powstańcze zesłańców polskich
w Syberii Zachodniej w 1833 r. w świetle materiałów Centralnego Państwowego Archiwum
Wojskowo-Historycznego w Moskwie, pomieszczony w tomie Społeczeństwo polskie i próby
wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku, red. W. A. D ja k o w , S. K i e n i e w i c z , W. S li w o w s k a ,
F. I. S t e b I i j, Ossolineum, Wrocław 1984, s. 119-137. W tomie tym opublikowano także bardzo
cenny zespół materiałów archiwalnych dotyczących spisku omsko-tobolskiego (s. 547-697).
3 R. P i o t r o w s k i , Pamiętniki z pobytu na Syberii, t. III, Poznań 1860-1861, s. 25.
4 Cytowany tu list G. Zielińskiego do E. Januszkiewicza, którego rękopis znajduje się
w Bibliotece Polskiej w Paryżu, opublikował J. O d r o w ą ż - P i e n i ą ż e k ("Twórczość" 1961, nr 9,
s. 104-107).
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— mieli oni za sobą uniwersyteckie studia w Wilnie i ukształtow aną przez
przedlistopadowy rom antyzm świadomość patriotycznych obowiązków, czego
dowody złożyli w powstaniu. Również szanse ostatecznego powodzenia nie były
minimalne, co przyznaje nawet niechętny temu zrywowi K onstanty W olicki5,
nota bene romantyczny kom pozytor i syberyjski wykonawca dzieł K arola M arii
Webera: 1000-wiorstowa odległość od Moskwy, droga "niepraktyczna do
przebycia w rychłym czasie", niesprawność syberyjskiej administracji, bardzo
znaczne nasycenie K orpusu Syberyjskiego polskimi zesłańcami oraz, dodajmy,
wstępne porozumienie z nie podległymi Moskwie Kirgizami i pusty step pod
bokiem. Szanse były, ale unosił się nad nimi cień najwyższego ryzyka i or
ganizatorzy sybirskiej konspiracji musieli mieć tego świadomość.
Jak wobec tego wytłumaczyć konsekwencję w konstruow aniu spisku?
O osobowości i zachowaniach Szokalskiego przed zesłaniem i u jego początków
wiemy niewiele. Zdolny lekarz, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, w Tobolsku pracował przy kazionnej aptece. Z treści jego listów do Sierocińskiego6
domyślać się można, że pochłaniała go praca nad tajemnym dziełem, zaś postawę
"magnatów" i osób im ulegających postrzegał jako nadmierne kunktatorstw o.
Sierociński, powszechnie uznawany za głównego przywódcę sprzysiężenia,
jest nam bliżej znany. Studiował w Seminarium Głównym przy Uniwersytecie
W ileńskim7 w okresie dla tej uczelni szczególnie brzemiennym w doniosłe
wydarzenia, bo w latach 1819-1823. Później, jako przeor zasłużonego klasztoru
bazylianów w Owruczu musiał uczestniczyć w ruchu oporu przeciw "oprawosławianiu" unickiej cerkwi, do powstania przystąpił w chwili, gdy jego losy
zdawały się być przesądzone8. N a zesłaniu w Omsku, dzięki wpływom Piotra
Moszyńskiego, egzystował na przyzwoitym poziomie. Ale dopiero bliższy wgląd
w pozostawione przezeń sybirskie zapiski i wiersze9 — bo ksiądz Sierociński był
także poetą — pozwala zrozumieć, co jeszcze poza racjonalnym rachunkiem
szans skłaniało go do pracy nad wielką sybirską improwizacją. Bo tym stałby się
ten bunt.
5Zob. K. W o 1i c k i, Wspomnienia z czasów pobytu iv Cytadeli warszawskiej i na Syberii, Lwów
1876, s. 171.
6 Spośród listów K. Szokalskiego do J. H. Sierocińskiego cztery wydrukowane zostały w tomie
Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki..., s. 561-567.
7 Informację o studiach Sierocińskiego pomieszcza J. B i e 1 i ń s k i w znanym studium
Uniwersytet Wileński (1579-1831). Fontes et commentationes, t. I, Kraków 1899-1900, s. 113.
8 Wzmianka o udziale Sierocińskiego w powstaniu listopadowym znajduje się w pracy F.
W r o t n o w s k i e g o , Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie u r. 1831, Lipsk 1875, s. 273-274.
9 Spośród rękopisów Sierocińskiego zajętych przez policję w 1833 r. w Omsku następujące
opublikowano w tomie Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki...'. Dziennik mojego nowego
życia w Omsku (s. 551-558), fragment rozprawy Niedogodności iv pańjstwie] rosjyjskim] (s. 568),
niesłusznie przypisany mu wiersz o incipicie Mamże z ujmą mej dumy z ludzkości obrazą (s. 570), Śpiew
historyczny (s. 571-572), list do Sz. Szymańskiego, zesłańca (s. 572-573).
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Sierociński, co znamienne, wielbiciel poematu Konrad Wallenrod, wróg rosyjs
kiego despotyzmu i zwolennik państwa konstytucyjnego, w dzienniku sugerował,
że przypadła m u jakowaś szczególna misja sybirska, a w' napisanej w więzieniu
omskim Pieśni historycznej, swoistym testamencie moralnym, wyznaje, żę idei
buntu patronował imperatyw wolności i nadzieja oswobodzenia rodaków. Był
maksymalistą i prawdopodobnie przekonanie, że wielu zesłanych ziomków nie
doczeka aktu łaski kazało mu postąpić wedle zasady: wszystko albo nic.
M oszyński i Sanguszko wywodzili się z innej szkoły politycznego działania,
nad podszepty emocji przedkładali racje rozsądku i ostrożności. Pamiętamy
przecież, że Moszyński po wydarzeniach grudniowych z 1825 r. odmówił
Siergiejowi I. M urawjowowi zadeklarow ania pomocy ze strony polskiej w sytua
cji, gdyby nastąpiło dalsze rozszerzanie się dekabrystowskiej rebelii. Pam iętam y
także, że Sanguszko, od czasu uwięzienia w 1831 r. ze stoicyzmem reagujący na
kolejne represje, już przed zesłaniem mógł z pozycji współpracownika Chłopickiego i Czartoryskiego ocenić, jak skomplikowaną sprawą być musi or
ganizowanie walki powstańczej10. W 1832 r. M oszyńskiemu i Sanguszce obcy był
rom antyzm polityczny. Nie mogli oni zatem nie postawić pytania: co będzie, jeśli
sybirski bunt zostanie stłumiony? Bądź: co stanie się z tymi rodakam i, którzy
znajdą się poza zasięgiem powstania?
Bezpośrednia znajomość mechanizmów imperatorskiej represji i świado
mość zasad rządzących rosyjskim, podekabrystowskim niby-prawodawstwem
nie pozostawiała złudzeń. Poza tym idea Sierocińskiego i Szokalskiego godziła
w próby zorganizowania zbiorowości zesłańczej w ram ach ruchu samopomocy.
Obaj łożyli sumy na wspomaganie potrzebujących, a Piotr Moszyński — przez
zesłańców żartobliwie nazywany świętym Piotrem — wykorzystując osobisty
autorytet łagodził postępowanie najwyższych dostojników zachodnio-syberyjskiej administracji wobec Polaków. On też stworzył w Tobolsku bibliotekę, która
miała stać się ważną instytucją integrującą wygnańców. M oszyński i Sanguszko
postrzegani być muszą jako prekursorzy połistopadowego z e s ł a ń c z e g o
s o lid a ry z m u .
W Zachodniej Syberii w łatach 1832-1833 projekcja r o m a n t y c z n e g o
b u n t u zderzyła się z postaw ą "organicystyczną", solidarystyczną. Raz jeszcze
wiedli spór idealiści z pragm atykam i i niewykluczone, że przewaga była po
stronie tych pierwszych, bowiem spisek ogarnął Omsk i Tobolsk, a może nawet
sięgnął po Perm, Jekatierinburg i Orenburg. K to miał rację? Gdyby rom antyczna
projekcja przyoblekła się w czyn i wyrwała rodaków z "nieludzkiej ziemi",
wówczas Sierociński w romantycznej mitologii zająłby miejsce Beniowskiego
(którego zresztą uważał za swego patrona). Lecz gdyby nie wyrwała?
10Zob. R. Sanguszko, zesłaniec na Sybir z r. 1831 w świetle pamiętnika matki ks. Klementyny
z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji współczesnej, oprać, i komentarze K. FirlejBielańska, Warszawa 1927, zwłaszcza strony 1-70 i 171-194.
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Aresztowania w połowie 1833 r. zawiesiły pytanie o sens buntu zbiorowego,
zaś omska egzekucja przywódców sprzysiężenia w 1837 r., którą w przejmujący
sposób opisał Rufin Piotrowski, na wiele lat je zdezaktualizowała. Władze
rosyjskie rozśrodkowały wówczas polskie skupiska, sporą część żołnierzy
posądzonych o współudział w konspiracji przeniesiono w rejon Zabajkala.
Dopowiedzmy, że w blisko czteroletnim śledztwie obaj — Sierociński
i Szokalski — zachowali się godnie; Szokalski nawet próbow ał ucieczki
z omskiego więzienia. Sierociński znalazł się wśród tych, którzy nie przeżyli
kaźni, Szokalski — dzięki interwencji rosyjskiego lekarza Sokolińskiego — oca
lał. Wieści o ich męczeństwie dotarły do kraju najpóźniej w 1842 r., gdy z zesłania
powrócili niektórzy powstańcy i część zamieszanych w ruch Zaliwskiego, ale
obszerniejszy opis omskich zdarzeń stał się publiczną własnością dopiero chyba
w 1851 r., gdy na łamach Koźmianowego "Przeglądu Poznańskiego" opub
likowano fragmenty pam iętnika Rufina Piotrowskiego". W polskiej literaturze
był to już czas zmierzchu wielkich mistrzów i za późno było na to, by skromny
bazylianin w narodowej wyobraźni pojawił się obok Ordona. Wiemy jedynie, że
ów opis poruszył Zygm unta Krasińskiego112, oraz skłonił w kilka lat później
Mieczysława Romanowskiego do rozpoczęcia poem atu Sierociński, którego
nigdy nie miał dokończyć13.
W epoce międzypowstaniowej na Syberii myśl o zbiorowym buncie w latach
następujących po rozbiciu sprzysiężenia Sierocińskiego ostatecznie nie zanikła,
ale ogół zesłańczy, porażony finałem sprawy omskiej, przez długi czas musiał być
tem u przeciwny. Stąd też postaw a romantycznego buntu przejawiała się raczej
w próbach ucieczek pojedynczych osób bądź nielicznych grup. Piotr Wysocki
i jego kilku towarzyszy w 1835 r., Albina i Wincenty Migurscy, i paru innych
znanych nam imiennie, wyzwało los i przegrało, wzmacniając tym samym lęk
przed ponawianiem romantycznych prób. Nie m ogła takiego stanu rzeczy
zmienić nawet niezwykła — autor widział w tym osobiste działanie Opatrzności
— ucieczka Rufina Piotrowskiego w 1846 r. Jednak w blisko dziesięć lat później
poruszeni wieściami o rosyjskich klęskach w wojnie krymskiej, młodsi stażem
zesłańcy zabajkalscy postanowili do wielkiego spektaklu politycznego dorzucić
swoją rolę. Spiskowymi pracam i kierował wówczas wileński konspirator Alek
sander Dalewski.
11 Wyimki z rękopisu pamiętników R. Piotrowskiego opublikowano w t. I "Przeglądu
Poznańskiego" za 1851 r., s. 176-187.
12 Zob. list Z. Krasińskiego do St. E. Koźmiana z 22 kwietnia 1851 r., pisany w Heidelbergu
(przedrukowany w: Z. K r a s i ń s k i, Listy do Koźmianów, oprać, i wstęp Z. Sudolski, Warszawa
1977, s. 331-335).
13 M. R o m a n o w s k i , Sierociński. Fragment, w: I d e m, Poezje, zebrał i ułożył J. Amborski,
t.IV, Lwów, s. 251-258.
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"Aleksander — pisał Agaton Giller — powziął myśl ucieczki wygańców
z nerczyńskich okolic. W szynielach żołnierzy moskiewskich, na łódce, mieli
zamiar spalić magazyny i wszystkie rekwizyta wojskowe Moskali działających
przeciw Francuzom i Anglikom na brzegach Wschodniego Oceanu i na łódce
puścić się w podróż Amurem, a następnie morzem do okrętów angielskich. Starsi
wygnańcy byli przeciwni temu awanturniczemu projektowi i starali się od niego
młodszych odprowadzić, lecz na próżno. Przygotowania trwały dalej, zakupiono
łódkę, zrobiono sieć, starano się o płaszcze żołnierskie i broń, gdy tymczasem
nadeszła wiadomość o zawarciu traktatu paryskiego i plan ucieczki Aleksandra
Dalewskiego i współdziałania wygnańców z Anglikami zaniechany być musiał"14.
To była ostatnia próba zorganizowania zbiorowego buntu na Syberii w epoce
międzypowstaniowej. Kilka lat wcześniej w tejże okolicy plan ucieczki opracowy
wał Aleksander Szokalski, po egzekucji omskiej zesłany na katorgę w Karze,
podówczas wzięty lekarz i opiekun najbardziej potrzebujących zesłańców.
"Była to - powiadał Giller — natura czynna, wzniosła; bezczynność była dla
niego śmiercią. Dnia, godziny nie było, w którejby nie myślał o Polsce,
o wolności. Niczem nie złamany i w Karze roił ciągle nowe plany ucieczki.
Zakom unikow ał wszystkim kolegom w Nerczyńsku plan wspólnej ucieczki rzeką
Amurem do brzegów Wielkiego Oceanu. Całą duszą oddał się wykonaniu swego
zam iaru, lecz gdy mu niepodobieństwo jego wykazano i stanowczo odrzucono
myśl ucieczki, wpadł w sm utną melancholię"15.
Tragiczny epilog sybirskich losów Szokalskiego nakazuje powiedzieć
o jeszcze innej możliwości wyboru, możliwości innej ucieczki. W 1844 r.
Szokalski popełnił samobójstwo — "z tęsknoty za krajem", jak miał powiedzieć
przyjaciołom na łożu śmierci. Porażenie trudam i egzystencji, chorobam i,
nierzadko poczucie opuszczenia przez bliskich — ileż to w listach poetów K arola
Balińskiego i G ustaw a Zielińskiego skarg na samotność i niepamięć — wreszcie
brak jasnej perspektywy pow rotu mogły prowokować desperackie decyzje.
T rudno powiedzieć, na ile powszechne było to zjawisko, wypada jednak
przypomnieć, że pierwszy syberyjski kryptopatriotyczny poem at Gustawa
Zielińskiego nosił znamienny tytuł Samobójca, a jego powstanie zainspirowane
ponoć zostało rzeczywistym wydarzeniem. Jak wiadomo, finałowa część tegoż,
udrapow anego w bajroniczne szaty, poem atu toczy się w okolicach Tobolska, to
tam właśnie główny bohater, więzień-zesłaniec z nie do końca czytelnych
przyczyn odbiera sobie życie. A gaton Giller, który sam odnotował kilka takich
historii, stanowczo przekonywał, że jednak wśród polskich zesłańców "samobój
stwo jest bardzo rzadkie".
14 A. G i 1 1 e r, Opisanie Zabajkalskiej krainy te Syberii, t. II, Lipsk 1867, s. 78.
15 Ibidem, t. I, s. 200.
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Z pewnością natom iast rzadkość stanowił polityczny wybór postawy
maksymalnie skrajnej— wybór z d r a d y n a r o d o w e j . Spory romantycznych
apologetów buntu i zwolenników zachowań um iarkowanych tworzyły naturalną
przestrzeń dialogu postaw, zdrada mieściła się poza tą przestrzenią. Granicę
pomiędzy wiernością i zdradą przekroczyć można było w dwojaki sposób:
poprzez zagrażającą bytowi zesłańców współpracę z rosyjskimi służbami,
szczególnie policyjnymi, bądź przez ostentacyjne odżegnanie się od ideałów
niepodległości oraz od przynależności narodowej. Najtragiczniejszy akt zdrady
w owych latach wiązał się z denuncjacją spisku Sierocińskiego — delatoram i
w większości okazali się prości żołnierze-zesłańcy, którymi powodował zarówno
strach, jak i chęć zdobycia nagrody. Nie znamy natom iast przypadków zaparcia
się zasad narodowych przez któregokolwiek z wybitnych, tworzących elitę
przywódczą, sybiraków. W ydaje się, że Henryk Rzewuski nie znalazłby przyja
ciół wśród Polaków przymusowo osadzonych za Uralem. Z drada narodow a,
która przecież mogła być najprostszym sposobem na zdjęcie wygnańczego
brzemienia, nie zapisała wielu kart w dziejach zesłań.
Oczywiście musimy tu w części uchylić surowy nakaz Mickiewiczowski:
"Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony". Starania o uzyskanie najniż
szego, czternastego "czynu" urzędniczego, co oznaczało wyemancypowanie się ze
statusu zesłańca, nie były przez polskich Sybiraków potępiane. Traktow ano to
jako jedną z dróg wiodących z Syberii ku Polsce, nieraz bardzo okrężnych, czego
doświadczył A dolf Januszkiewicz. W yrzucenia poza nawias wspólnoty nie
powodowało również przejście do stanu włościańskiego, co stało się udziałem
m.in. znanych pam iętnikarzy Rafała Błońskiego i Eugeniusza Żmijewskiego.
Obowiązkiem było jednak zachowanie religii przodków, usytuowanej w centrum
solidarystycznego systemu wartości.
Krystalizacja takiego, nieskomplikowanego zresztą, systemu stała się
koniecznością w momencie, gdy zesłańcy samorzutnie odpowiedzieli: tak — na
pytanie o potrzebę pozostawania we wspólnocie. Solidaryzm w ich sytuacji
oznaczał po prostu powszechną akceptację kilku nakazów religijno-narodowych
oraz wynikający z nich obowiązek tworzenia ponadstanowego ruchu sam opo
mocy. W sposób naturalny realizował się on tam, gdzie istniały większe skupiska
Polaków, ale i w miejscach odosobnionych jego duch ujawniał się w heroicznych
czasami gestach ludzkiej solidarności. Poświęcenie Szymona Tokarzewskiego,
który dźwigał zagrożonego śmiercią przyjaciela z etapu dziesiątki wiorst,
zasłużyło na uznanie nawet u Fiodora Dostojewskiego.
Władze rosyjskie po dekonspiracji związku Sierocińskiego rozbiły polskie
enklawy w Syberii Zachodniej, w Tobolsku pod zarządem Onufrego Pietrasz
kiewicza pozostała biblioteka, ale miejscowych czytelników do końca lat 30-ych
nie było i nie mogło być chyba zbyt wielu. W tych w arunkach nowe
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centrum polskości wytworzyło się wówczas w niewielkim miasteczku Iszym,
gdzie kilkunastoosobowe grono zesłańców, którem u przewodniczył A dolf
Januszkiewicz, stworzyło mini-wspólnotę narodow ą, świadomie wyodrębniają
cą się spośród rdzennej ludności. Iszymscy zesłańcy nie tylko wspólnie po
szukiwali źródeł utrzym ania, lecz także dbali o zajęcia intelektualne, wiele czasu
poświęcając na wspólne czytanie w chatce Adolfa sprowadzanych z kraju
i z Tobolska książek i czasopism. Lektury stawały się kanwą dla politycznych
dyskusji i wspomnień, zapewne ciekawych, bowiem poza gospodarzem niebanal
nymi postaciami byli przecież i Seweryn Krzyżanowski (dopóki nie utracił władz
umysłowych), i Gustaw Zieliński, w Iszymie pracujący nad znanym poematem
Kirgiz. W latach 1835-1841 tworzyli oni najpewniej najciekawszą, a może
i najlepiej zorganizowaną mini-zbiorowość polską na Syberii, jednakże możliwo
ści jej oddziaływania na inne grupy Polaków były minimalne — Iszym
pozostawał sam otną, niewielką wyspą na stepowym rozlewisku.
Solidarystyczne prace nabrały wyrazistych kształtów na Zabajkalu w p o 
czątkach lat 40-ych, po przybyciu tam licznej grupy kresowych Konarszczyków
i młodych spiskowców warszawskich spod znaku Stowarzyszenia Ludu Pol
skiego. Justynian Ruciński pisał:
"Zbliżając się do nerczyńskich kopalń, gdzie praw dopodobnie mieliśmy
życie przeżyć, postanowiliśmy pewne praw a, rodzaj konstytucji solidarnie
wszystkich obowiązującej a której wszystkie punkty spełniać przyobiecaliśmy
dobrowolnie"16.
P unkt pierwszy i naczelny, nakazując "bezwarunkowe posłuszeństwo miejs
cowym władzom; o nic nie prosić a wszystko robić, co nakazanym będzie"
— a priori eliminował możliwość rozważania szans buntu. Autorzy nieformalnej
konstytucji przewidując m aterialne zagrożenia zapowiadali utworzenie kasy
wygnańców, zarazem przestrzegali przed wiązaniem się z żywiołem rosyjskim,
sugerując nawet, ażeby "unikać, ile możności, bliskich stosunków z miejscową
płcią piękną". W cytowanym powyżej zaleceniu w żadnym razie nie należy
doszukiwać się umiłowania celibatu w gronie Konarszczyków. Decydowała
świadomość, że zachowanie wspólnoty w obcym świecie oznacza tworzenie
enklaw, oznacza zamykanie się w duchowej twierdzy w oczekiwaniu na akt
imperatorskiej laski. Małżeństwa z Sybiraczkami zagrażały spoistości tych
enklaw, komplikowały ponadto praw ną sytuację takiego zesłańca w razie
amnestii, czasami wręcz uniemożliwiając powrót. Sybirskie zaślubiny z osobą
innego wyznania nie były witane życzliwie, wszelako nie powodowały ostatecz
nego zerwania z mniej zahartow anym rodakiem.

16J. R u c i ń s k i, Konarszczyk 1838-1878. Pamiętniki zesłania na Sybir, Lwów 1895, s. 98.
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W ogóle jedna z najistotniejszych sfer wygnańczego życia — sfera
stosunków z Rosjanam i na Syberii — nie daje się ująć w prosty schemat.
Sprawa ta zasługuje na odrębne opracow anie. W iadom o, że bliskie związki
łączyły niektórych zesłańców z dekabrystam i, sprzyjało tem u przede wszystkim
podobieństw o doświadczeń, w mniejszym stopniu — podobieństw o poglądów
politycznych. W roli głównego wroga, co oczywiste, występowała im perialna
adm inistracja, aczkolwiek daleko idącą życzliwość okazało Polakom wielu jej
przedstawicieli, naw et tak znaczących, ja k generał-gubernator Syberii W scho
dniej M ikołaj M uraw iew-Am urski czy generał-gubernator Syberii Zachodniej
z lat 30-ych Iwan W eljaminow. Pam iętać jednak należy, że to właśnie
syberyjscy adm inistratorzy po rozbiciu spisku Sierocińskiego wśród zauralskich R osjan kolportow ali wieść, że polscy zesłańcy zamierzali spalić rosyjskie
siedliska i w ym ordować ich mieszkańców. I czasami znajdow ali posłuch.
Relacje rosyjsko-polskie na Syberii miały charakter sytuacyjny, w sposób
decydujący m odelowane były przez różnorakie nastaw ienia R osjan do ze
słanych pow stańców i konspiratorów . Tuż po pow staniu listopadow ym nieraz
dochodziło do kłótni i bójek, gdy zesłańcy posłyszeli rzucone ku nim
pogardliwe hasło "Polak Warszawa prospał", nieraz też z R osjanam i musieli
spierać się o praw o do niepodległości dla własnego narodu. Z biegiem lat
konflikty uległy wyciszeniu, Rosjanie przyzwyczaili się do odrębności i kul
turowej inności Polaków , a nawet na ich obecności zyskiwali, ucząc się choćby
nowych upraw czy korzystając z fachowości zesłanych lekarzy, których było
tam tak niewielu.
Konarszczycy i "świętokrzyżcy" na Z abajkalu licznie zapędzonych w tam 
te strony Polaków rychło zorganizow ali w solidarystyczną zbiorowość. Jej
em anacją stał się Ogół, pozytywistyczna instytucja, której charakter opisał
A gaton Giller:
"Z przybyciem wygnańców ze sprawy K onarskiego urządzony został na
wygnaniu Ogół. Pod tą nazwą istniało wiele lat stowarzyszenie zabajkalskich
wygnańców, m ające na celu zachow anie ducha, charakteru i wyrobienie
m oralne i polityczne wygnańców. Ogół posiadał kasę, do której wygnańcy
płacili podatki. Z kasy utrzym yw ano chorych i nie m ających zarobku, dawano
pożyczki potrzebującym . Ogół posiadał własną bibliotekę, utrzym ywał gazety,
pocztę wygnańczą. Sesje odbywały się na Boże N arodzenie, na które z daleka
zjeżdżali się wygnańcy. W ładza m oskiewska w Syberii wiedziała o sesjach
i o G*góle, ale nie występowała przeciwko niemu. Ogół najwięcej się do tego
wyczynił, że wygnańcy z W schodniej Syberii powrócili do kraju niezłam ani
w duchu i bez uronienia charakteru reprezentantów Polski"17.
17A. G i 11 e r, op.cit., t. II, s. 174.
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Organizow anie zaplecza m aterialnego z biegiem lat było łatwiejsze,
bowiem zesłańcom powiodło się wiele przedsięwzięć gospodarczych — słynna
na całą Syberię akatujska w ytw órnia m ydła P iotra W ysockiego, fabryka świec
Pasierbskiego i W okulskiego w A leksandrow sku i inne polskie przedsiębiorst
wa handlowo-przem ysłowe łożyły na wspólne cele. Rozwój aktywności gos
podarczej mógł jednak powodow ać proces symbiozy, w rastania w obcą krainę,
wydziedziczania się z przeszłości - i na to być może liczył urzędnik carski
wydający pozwolenie na prowadzenie sklepów i m anufaktur.
Dlaczego tak się nie stało? Zapewne dlatego, że zesłańcza zbiorowość
nadto m ocno przyw iązana była do statusu dobrow olnego m ieszkańca ob
lężonej twierdzy, rządzonej przez proste nakazy i symboliczne, sakralne
rytuały. Enklaw a pokrzyw dzonych potrzebow ała, więc i tworzyła więzi
duchowe i miejsca święte. Ogniskowały się one w stolicy wygnaństwa zabajkalskiego, w W ielkim Nerczyńskim Zawodzie — to tam właśnie odbywały się
doroczne sesje Ogółu, tam wspólnie świętowano uroczystości religijne. Skrom 
n a kaplica i zesłańczy, starannie utrzym any cm entarz pozwalały realniej
odczuwać istnienie we wspólnocie wygnanych. Msze święte i obrzędy funeralne
na Syberii zazwyczaj zamieniały się w m anifestacje solidarnej jedności: ze sobą,
z religią, z przeszłością. W Wielkim Nerczyńskim Zawodzie nawet ciała
zm arłych zesłańców układano na cm entarzu w sposób symboliczny: z głową
zw róconą na zachód, ku Polsce.
N a Z ajbakalu lata 40-te nie były dobrym czasem dla światopoglądowego
i politycznego różnicowania się. Zesłanie u jednych spetryfikowało przekona
nia, innych skłoniło do religijnych naw róceń — by wspom nieć G ustaw a
Ehrenberga i A leksandra W ężyka. Sporów o religię było niewiele, roztrząsano
niedaw ną powstańczo-spiskową przeszłość i dzielono się rom antyczną w iarą
w nieuniknioność nadejścia niepodległości, rzadziej jednak zastanaw iano się
nad tym, jaki rodzaj ustroju przyjmie przyszła R zeczpospolita— bo tu ujawnić
by się mogły istotne rozbieżności. Z abajkalska w spólnota m iała swoich
naczelnych organizatorów , głównie w osobach A leksandra W ężyka i d o ktora
A ntoniego Beaupre, m iała narodow ego "patriarchę" P iotra W ysockiego i ro 
m antycznego poetę G ustaw a Ehrenberga, który w ram y oktaw owego poem atu
Stella M aris próbow ał zam knąć realia i m etafizykę zesłańczego dośw iad
czenia. I m iała już swoją historię a także swoich świętych i m ęczenników:
A lbinę M igurską, jed n ą z pierwszych, które podążyły za m ężam i dobrow olnie
n a Sybir oraz — zakatow anych w O m sku — tw órców zesłańczego spisku.
M iała znaki, przez k tóre m ogła się rozpoznaw ać i m iała pieniądze, które
zabezpieczały jej byt.
Czy podobne Ogółowi instytucje istniały w innych, poza Zabajkalem
i Irkuckiem , rejonach Syberii? Brak stanowczych na to dowodów, wiadomo
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jednak, że i w Syberii Zachodniej w latach 40-ych i 50-ych istniały pomiędzy
zesłanymi naturalne więzi wspólnoty i wzajemne wspom aganie się. Tyle, że
pom iędzy Uralem i Jenisejem w arunki egzystencji były daleko znośniejsze,
niżeli w Syberii W schodniej, co potw ierdził w swoich wspom nieniach Justynian
Ruciński.
"W zajemna pom oc i wzajemna kontrola uorganizow ały mieszkańców"
— napisał A gaton Giller. Reszta zależała od dobrego zdrow ia i indywidualnej
siły wytrwania. Po amnestii z 1856 r. w ciągu pięciu lat powrócili do kraju
prawie wszyscy zesłańcy. N iektórzy spośród nich za kilka lat mieli pow tórnie
znaleźć się w kręgu odrodzonego na Syberii sporu: bić się czy nie bić?
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INNY ŚWIAT LUDZKIEJ NADZIEI
O Szkicach Adama Szymańskiego

W y d a n e w Petersburgu w latach 1887-1890, Szkice Adam a Szymańskiego
(1852-1916) w krótkim czasie stały się "ukochaną książką pokolenia"1.
Ten czytelniczy fenomen, skądinąd w art odrębnej refleksji historycznoliterac
kiej, kieruje uwagę badacza w stronę samego dzieła i w nim każę poszukiwać idei
i wartości, z których nie tylko fenomen ów wyrósł, lecz także na których autor
oparł swoją wizję syberyjskiego zesłania, najwszechstronniejszą i najbardziej
wnikliwą w całej naszej literaturze zesłańczej XIX stulecia. Odsłonięciu założeń
światopoglądowych Szkiców oraz udowodnieniu powyższej tezy służy przed
kładana tu interpretacja, z konieczności ograniczona jedynie do głównych
wątków myślowych.
Gdy w poszukiwaniu prawdy o człowieku w dziele Szymańskiego wnik
niemy w duchowość stworzonych przez niego postaci, spostrzegamy, iż znaleźliś
my się w centrum świata ludzkiej nadziei. Bohaterowie Szkiców ujawniają swoje
człowieczeństwo właśnie w przeżywaniu nadziei. M ożna o nich powiedzieć, że są
tacy, jaki jest stan ich nadziei. Obcując z nimi, zadajemy sobie pytanie: co
uczynili ze swoją nadzieją, w jaki sposób zdołali ją ocalić w sytuacji najwyższego
zagrożenia, jaka jest ich odpowiedź na wyzwanie rzucone przez świat syberyjskiej
kolonii karnej? Nie ma w Szkicach gotowej odpowiedzi na te pytania. W żadnym
utworze problem nadziei nie zostaje wyartykułowany wprost, nigdy nie staje się
przedmiotem dyskursu narratora i postaci, ani tematem wypowiedzi poszczegól
nych bohaterów. Nawet samo słowo z rzadka tylko bywa używane. A jednak
nadzieja, rozum iana jako kategoria scalająca świat ludzkich przeżyć i aktów
duchowych, ujawnia się nader często w losach postaci i w m oralnych wyborach,
jakich zesłańcy muszą dokonywać, by ocalić siebie przed rozpaczą i wewnętrz
nym zniewoleniem. Wydaje się więc, że kategoria nadziei stanowi klucz do

‘ A. G r z y m a ł a - S i e d l e c k i , Słowo wstępne, w: A. S z y m a ń s k i, Szkice,
Lwów-Warszawa-Kraków 1921, s. III. W artykule Szkice są cytowane wg tego wydania z za
znaczeniem strony w tekście głównym.
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rozum ienia założeń ideowych oraz interpretacji Szkiców. W perspektywie
nadziei zagrożonej rozpaczą pełniej m ożna pojąć tajemnicę cichej tęsknoty
Sruła z L ubartow a, głębiej przeniknąć religijny bunt zrozpaczonego stolarza
Kowalskiego czy dylem aty sam otnej wierności przewoźnika. Zrozum ieniu tych
i tym podobnych postaw , dostępnych w literackiej kreacji, służyć może wstępny
zarys problem atyki nadziei oraz ustalenie jej specyficznego języka, który
będzie przydatny w opisie ludzkiego uniwersum Szkiców. K rok następny,
przygotowujący właściwą herm eneutykę dzieła, to związanie nadziei i rozpaczy
z pojęciem piekła oraz wyprowadzenie z tradycji dantejskiej kluczowej dla całej
literatury zesłańczej, także dla Szymańskiego, m etafory "piekła Sybiru".
Nadzieja jest aktem duchowym, postaw ą wewnętrzną człowieka wobec
zagrożeń, przed którym i stawia go świat2. Nadzieja zawsze otwiera perspektywę
wyzwolenia, wskazuje drogi ocalenia, odsłania horyzont oczekiwanego dobra.
Burzy wznoszone wciąż od nowa m ury tego, co konieczne, co przemocą
narzucone przez innych, co niszczy w człowieku osobę i przemienia go
w bezwolny przedmiot. Jest nadzieja form ą duchowej walki o zachowanie
zagrożonej czy wręcz fizycznie unicestwianej wolności. "Mieć nadzieję" — to
znaczy patrzeć w kierunku wyzwolenia, to znaczy widzieć szansę wyrwania się
z opresji. W opresji bowiem nadzieja człowieka zostaje poddana próbie. I tylko
nadzieją człowiek daje odpowiedź na narzuconą sobie sytuację próby, prze
zwycięża zniewalającą go teraźniejszość — czas aktualnie doznawanej opresji
— projekcją przyszłego wyzwolenia. W nadziei człowiek wychyla się ku
przyszłości, mając w pamięci obraz czasu minionego, w którym jego człowieczeń
stwo nie było kwestionowane ani poddawane próbie. Ten kto m a nadzieję, żyje
więc aktywnością duchową skierowaną ku przyszłości i ku przeszłości, a wobec
"tu i teraz" swojego zniewolenia przyjmuje postawę trwania .Jeśli wytrwa, ocali
siebie i dostąpi wyzwolenia. Jeśli zaś w trw aniu zabraknie mu męstwa, jeśli nic nie
wesprze jego nadziei — wówczas popadnie w egzystencjalną pustkę rozpaczy.
Rozpacz oznacza poddanie się czemuś, co człowiek uznał za fatum , nieunikniony
los czy bezwzględną konieczność. Rozpacz jest wyrzeczeniem się podm iotow o
ści, jest ucieczką od wolnej woli i wolnego działania, zamknięciem się w czasie
postrzeganym jako więzienie. Człowiek oddany rozpaczy zrywa dialog z innymi
ludźmi, zamyka się w malejącym wciąż kręgu własnej samotności, w smutnym
i cierpiącym "ja", które nieuchronnie staje się "sam otną wyspą". Rozpacz
2Zob. G. M a r c e 1, Zarys fenomenologii i metafizyki nadziei, w: I d e m, Homo viator. Wstęp do
metafizyki nadziei, przeł. P. Lubicz, Warszawa 1984; J. T i s c h n e r, Świat ludzkiej nadziei, Kraków
1975; I d e m, Ludzie z kryjówek, w: I d e m, Myślenie według wartości, Kraków 1981; S. G r a b s k a ,
Nadzieja która jest wezwaniem, Warszawa 1 9 8 0 ;J.P iep e r, Nadzieja i historia, przeł. P. Waszczenko,
Warszawa 1981; J. S a 1 i j, Rozpacz pokonana, Poznań 1983.
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absolutna i bezdenna pojawia się wówczas, gdy człowieka całkowicie opuszcza
nadzieja, gdy ginie sprzed jego oczu to dobro, do którego wychylała się jego
duchowość. Rozpacz jest więc przeciwieństwem nadziei, jej negatywem i brakiem.
Jednocześnie o nadziei można zasadnie mówić tylko wtedy, gdy pojawia się
pokusa rozpaczy. W przeciwieństwie do aktu rozpaczy, w którym zostaje zerwana
więź z drugim człowiekiem, akt nadziei m a charakter dialogu, poszerza osobowe
"ja" o wspólnotowy wymiar jakiegoś "my". Jest nadzieja koniecznym warunkiem
spotkania; tylko ktoś kto żywi nadzieję, potrafi wyjść na spotkanie innego
człowieka. W przeżyciu nadziei pojawia się element radosnego oczekiwania na to,
co dla człowieka jest najwyższym dobrem, a co pozostaje jak gdyby poza jego
zasięgiem, albo też nie w pełni od niego zależy. Jest nadzieja, która dąży do objęcia
w posiadanie swego przedmiotu. Ale jest też nadzieja absolutna, podstawowa,
która szuka spełnienia w przyszłości i nigdy go ostatecznie nie znajduje.
W przeżyciu nadziei uobecniają się także inne aspekty życia duchowego:
pragnienie i tęsknota, wiara i wierność, zaufanie i miłość. Bez nich nadzieja
pozostaje niepełna, podobnie jak i one w niej znajdują dopełnienie, i tylko wtedy
naprawdę mogą zaistnieć. Życie ludzkie jest nieustannym żywieniem nadziei,
podtrzymywaniem i umacnianiem, gdy słabnie w opresji wiodącej ku rozpaczy.
Właśnie w nadziei, opierającej się rozpaczy i dążącej do odzyskania utraconego
dobra, człowiek, istota śmiertelna i podległa cierpieniu, może znaleźć prawdziwe,
to znaczy duchowe ocalenie.
Szkice Szymańskiego pokazują nadzieję i rozpacz ludzi rzuconych w czeluście
syberyjskiego piekła. M etafora ta, wywodząca się z końcowych pieśni Inferna
Dantego, później zaś upowszechniona w literaturze od Adama Mickiewicza
i Juliusza Słowackiego poczynając aż do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz
od Fiodora Dostojewskiego do Aleksandra Sołżenicyna i W arłam a Szalamowa,
a także w pamiętnikarstwie zesłańczym, m etafora ta przywołuje religijny symbol,
który oznacza metafizyczne miejsce całkowitego pozbawienia nadziei oraz
absolutnej rozpaczy człowieka poddanego nie kończącemu się cierpieniu. W prze
ciwieństwie jednak do potępionych z Boskiej komedii, którzy cierpią sprawiedliwie
z wyroku Boga karzącego ich występki czy zbrodnie, w piekle Sybiru zesłańcy
Szymańskiego podlegają karze jako niewinni lub z win ostatecznie usprawied
liwieni. Dlatego też im właśnie zostało przyznane prawo do oporu i buntu wobec
bezprawia "aklimatyzacji przymusowej" (Srul z Lubartowa, s. 3), którą przep
rowadza nie nazwany wróg posługując się ok ru tn ą— bezwiednie— przyrodą jako
narzędziem zniewalania. Areną tej walki, przymusu i sprzeciwu, czyni pisarz nie
świat zewnętrzny, lecz duszę swych bohaterów, pokazując w niej zarówno rozpacz
przegranej, jak i nadzieję ocalenia; nadzieję, która w Szkicach jest podstawowym
aktem duchowym człowieka poddanego zniewoleniu, najskuteczniejszą obroną
własnej podmiotowości, najczystszą moralnie odpowiedzią na przemoc.
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U żyta już w pierwszej noweli cyklu form uła "aklimatyzacji przymusowej"
odsłania autorski zam iar zebrania wiedzy o człowieku wyrwanym z okreś
lonego środow iska przyrodniczego i społecznego oraz właściwej m u sfery
duchowej i przeniesionym siłą w w arunki skrajnie odm ienne. W form ule tej
im plikow ane jest istnienie dwu sił przeciwnych człowiekowi, zagrażających
jego życiu i wolności; jedną jest przyroda, natu ra czy świat rozum iany jako
środowisko; drugą w prost nie nazwaną, lecz obecną w Szkicach pod różnymi
postaciam i, okazuje się pewien system polityczny, właściwy wykonawca
"przymusu", którego ofiarą są jednostki i całe zbiorowości. Szymański skupia
swą uwagę przede wszystkim na relacjach pom iędzy człowiekiem a przyrodą.
N atom iast założenia ideowe jego dzieła oraz względy cenzuralne zadecydowały
o tym, że druga z wymienionych sił — ów system władzy odpowiedzialnej za
"aklimatyzację" — nie została w Szkicach wyraźnie oświetlona. W tej sytuacji
tw orząc obraz Syberii pisarz świadomie przekracza granice realistycznego
odtw arzania ku ujęciom m etaforycznym i symbolicznym, gdyż tylko taki
sposób mówienia pozw ala pośrednio wskazać prawdziwego wroga zesłańców,
tj. despotyczną Rosję.
Krańcowość warunków klimatycznych Syberii, w szczególności Jakucji,
która stanowi tło wydarzeń większości utworów, pozwala autorowi w sposób
niemalże laboratoryjny obserwować ich wpływ na organizm biologiczny,
psychikę i strukturę duchową pojedynczego człowieka, a także badać stosunki
między ludźmi poddanym i presji tych samych czynników. Niemal wszyskie
składniki literackiej fizjografii Sybiru można w Szkicach sprowadzić do pojęcia
"najzimniejszego klim atu na świecie"3. Tak więc np. jakucka zima, długotrwała,
surowa i m roźna, staje się wręcz współsprawcą zdarzeń w większości utworów.
Ślady jej morderczej potęgi widać w skostniałych zwłokach Bałdygi, a tęsknota
narratora w Srulu jest reakcją obronną na jakuckie mrozy, "wobec których
bledną najokropniejsze zimna biegunowe, wobec których strach jakiś niewypo
wiedziany ogarnia człowieka, a każdy organizm żywy, czując swą niemoc
zupełną, choć skupia się w sobie i kurczy, jak pies znędzniały, otoczony zgrają
ciętych brytanów, wie dobrze, że to na próżno, że wróg nieubłagany prędzej czy
później zwycięży" (s. 5). M róz bezlitośnie obnaża biologiczność człowieka,
podkreśla jego przynależność do świata przyrody. W obliczu zagrożenia życia,
wobec ujawnionej dysproporcji sił pomiędzy przyrodą a zdolnością człowieka do
przetrw ania w niej, zatraca on właściwości, które go wynoszą ponad świat
zwierzęcy — rozum ność i duchowość. Spostrzega, "że on nie panem przyrody, ale
jej niewolnikiem. Że jest on maluczki i równy innemu stworzeniu. I wstyd
3Zob. A. S z y m a ń s k i, Najzimniejszy klimat na świecie, Biblioteka Jagiellońska, rkps akc.
136/55.
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i upokorzenie gnębią człowieka, a jego cierpienia m oralne są wielkimi cier
pieniami" {Pan Jędrzej Krawczykowski, s. 21). Szymański pokazuje zależność tej
sfery człowieczeństwa od w arunków środowiska. Gdy stają się one skrajne,
psychiczny i duchowy potencjał człowieka zostaje zredukowany do minimum,
ograniczony do sfery doznań, wspólnych dla niego i zwierząt. Człowiek staje się
organizmem, istotą podległą grze instynktów, spośród których najsilniej odzywa
się samozachowawczy lęk przed u tratą ciepła, czyli — przed śmiercią.
Zm aganiom człowieka z przyrodą Szkice nadają wymiar kosmiczny.
W takim ujęciu ziemia jakucka to kraina lodowej śmierci, która urąga "światu
i światłu, człowiekowi i słońcu", i która "z m ajestatyczną powagą siły, nie znającej
oporu, mrozi i zabija spokojnie" (s. 18). Jej władza obejmuje całość przyrody
i kosmosu, wobec których ona sama pozostaje transcendentna. Śmierć upo
staciowana w mrozie próbuje zniszczyć kosmos, obrócić go w amorficzny chaos.
I ten sam los oczekuje człowieka jako cząstkę kosmosu. U Szymańskiego ziemia
jakucka jest miejscem otwartej walki dwu przeciwstawnych pierwiastków, dwu
prazasad, które dają się rozpoznać w naturalnych fenomenach przyrody: ciepła
i zimna, słońca i mrozu, dnia i nocy, życia i śmierci. Rzeczywistą jednakże areną
tej walki jest człowiek, najbardziej uorganizowana cząstka kosmosu. Fakt ten
decyduje o kwalifikacji ścierających się pierwiastków jako dobra i zła. Dobrem
jest to, co podtrzym uje życie, złem zaś to, co je osłabia i ostatecznie niszczy.
Znakiem zwycięstwa śmierci jest zanik ruchu, "noc czarna" i "cisza grobowa",
jakie "zalegają nad obum arłą ziemią" (s. 20). N a Syberii dokonuje się więc proces
nieuchronnego rozpadu energii ożywiającej ludzki świat. W tym sensie kraj
zesłania to nieludzka, "przeklęta", "psia" ziemia, przeznaczona na zgubę
człowieka.
Przyroda niszczy nie tylko jednostkę, godzi także w podstawy życia
zbiorowego. Stara się osaczyć człowieka w odosobnieniu, zam knąć w sam otno
ści, narzucić mu zabójczą bezczynność, odizolować od innych ludzi, zapobiec
spotkaniu, które wbrew jej zakusom pobudza życie. W w arunkach fizjograficz
nych Syberii prócz m rozu dostrzega Szymański także inne czynniki, które wróg
uczynił narzędziami aklimatyzacyjnego przymusu, przede wszystkim więc
rozległość przestrzenną i bezludność tych obszarów. Spełniają one funkcję
więzienia bez murów, niewidzialnych kajdan, rolę strażników bez ludzkiej
twarzy. W Szkicach cała Syberia jest wielkim więzieniem, zesłańcy zaś — jej
więźniami. Z tego więzienia rzadko się wraca, a ucieczka jest niemożliwa, nawet
wielokrotnie podejm owana (jak o tym świadczy los stolarza Kowalskiego).
Z kolei rozproszenie wiedzie do samotności, ta zaś — najczęściej do utraty
nadziei. M ając przeciw sobie bezlitosną przyrodę, uwięziony w bezmiarze nie
zhumanizowanej przez cywilizację przestrzeni, osam otniony i stęskniony do
wydartego sobie przemocą "raju" ojczyzny — "człowiek widzi, że pozostawiony
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sam sobie nie wytrwa w zapasach nierównych" (s. 19). Bohaterowie Szymańs
kiego, z wyroku wroga opuszczający kraj, by udać się na zesłanie, tracą ojczyznę
jako cząstkę swojego "ja", jako przestrzeń duchową, w której tkwią korzenie ich
osobowej i społecznej tożsamości. Tracą dom, który był dla nich środkiem
świata, fundam entem wartości, ostoją ładu i azylem bezpieczeństwa4. Nic więc
dziwnego, że z perspektywy Syberii postrzeganej inferalnie taki dom-ojczyzna
jawi się jako mityczny raj, zniszczony przez wroga z "północy". Ponieważ jednak
odzyskanie go możliwe jest li tylko w marzeniu wywołanym tęsknotą, zesłańcy
Szymańskiego w ziemi swojej niewoli wspólnym wysiłkiem próbują stworzyć
przestrzeń ocalenia — nie w świecie zewnętrznym, lecz we własnej duszy
zwróconej ku drugiemu człowiekowi. Ostatecznie bowiem prawdziwym za
grożeniem okazuje się duchowa pustka, wyobcowanie ze wspólnoty cierpiących
i wyrzeczenie się tych wartości, w imię których ponoszą oni karę. Właśnie dlatego
nie ma w Szkicach ani jednej postaci, która by uległa Sybirowi wyłącznie
w wymiarze biologicznym. U Szymańskiego zarów no porażki, jak ciche
zwycięstwa nad przemocą m ają wymiar duchowy. Przystosowanie organizmu do
klimatu,Syberii jest czymś normalnym, przebiega zgodnie z prawami przyrody
i jako takie nie podlega wartościowaniu m oralnemu. Osądowi poddaje nato
m iast Szymański aklimatyzację rozum ianą jako wyrzeczenie się przez zesłańców
własnej tożsamości, jako zdradę dawnych ideałów, wreszcie — jako utratę
nadziei. Jeśli ten osąd nie jest surowy, to jedynie dlatego, że autor sytuuje swych
bohaterów w świecie tragicznym, w którym zło tylko w części obciąża winą
człowieka. Opis tak rozumianej "aklimatyzacji" oraz prób przezwyciężania jej
skutków, ujęty w cykl dziesięciu nowel-obrazów, jest właściwym tematem
Szkiców i miejscem, gdzie została wyłożona problem atyka dzieła.
Ponieważ pełne odczytanie problem atyki syberyjskiego cyklu nie jest tutaj
możliwe, wypadnie się ograniczyć do interpretacji pierwszej noweli, która
zawiera wnikliwe studium uczucia tęsknoty, będącej elementarnym i powszech
nym wyrazem sprzeciwu wobec "przymusowej aklimatyzacji". Srul z Lubartowa
nie zamyka jednak dociekań pisarza na ten tem at, stanowi jedynie najbardziej
wykrystalizowaną realizację spośród wszystkich pozostałych ujęć w kolejnych
utworach, gdzie tęsknota — ewige Melodie "Szkiców" — staje się składnikiem
innych, bardziej złożonych doświadczeń wewnętrznych.
Uczucie tęsknoty z trudem poddaje się roztrząsaniu racjonalnemu, dlatego
też Szymański próbuje dotrzeć do jego istoty poprzez intuicyjny ogląd fenome
nów, w których ono się ujawnia i manifestuje swą egzystencjalną doniosłość.
4 "Człowiek potrzebuje pewnego środka, w którym jest on przestrzennie zakorzeniony i do
którego odnoszą się wszystkie jego związki z tą przestrzenią" — O. F. B o 11 n o w, Mensch und Raum,
Stuttgart 1963, s. 123.
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Służy tem u ideowo-artystyczna koncepcja utw oru skonstruowanego jako wspo
mnienie narratora o dwóch zesłańcach, z którym i los zetknął go w czasie
pierwszych miesięcy przymusowego pobytu w Jakucku. W spólnym doświad
czeniem wszystkich bohaterów jest właśnie nostalgia. Nawet z perspektywy kilku
lat jawi się ona narratorow i jako podstawowy składnik duchowego życia
więźniów Sybiru. Jak każde ludzkie uczucie, również tęsknota podlega roz
maitym uwarunkowaniom . Szymański zdaje sobie z tego w pełni sprawę, o czym
świadczy fakt uwzględnienia w utworze zarówno czynników socjologicznych,
jak też motywów psychologicznych i moralnych. Zarazem jednak próbuje on
wykazać, że tęsknoty nie m ożha do końca zrozumieć bez uwzględnienia jej
wymiaru duchowego, w którym ujawnia ona swe istotowe podporządkow anie
aktom nadziei i miłości. Ta podw ójna perspektywa wyznacza pole autorskiej
penetracji problemu.
W pierwszej płaszczyźnie uwzględnia Szymański takie czynniki, jak status
społeczny bohaterów, związek z określonym regionem w kraju, poziom świado
mości narodowej i czas przebywania na zesłaniu. Rola owych czynników okazuje
się jednak niewielka, gdyż nie różnicują one w sposób wyraźny skali samego
uczucia. N arrator, wykształcony inteligent przybyły na Syberię przed kilkom a
miesiącami z W arszawy ulega tęsknocie równie silnie jak starszy odeń Żyd
z Lubartow a, którm u kazano opuścić rodzinne miasteczko przed kilkom a laty.
Piętnastoletnie zesłanie nie wygasiło nostalgii w sercu mazowieckiego chłopa,
najstarszego wśród bohaterów noweli, który na Syberii dokonał żywota
i którego pogrzeb uczynił autor pierwszą sceną utworu.
Opis pogrzebu Bałdygi wprowadza motyw o doniosłym znaczeniu także dla
całego cyklu. Odsłania bowiem perspektywę najwyższego zła, jaki może spotkać
zesłańców — perspektywę śmierci na Syberii:
"Jesteśmy nareszcie na cm entarzu, rzucam y po grudce zmarzłej ziemi na
trum nę, kilkanaście wprawnych uderzeń rydlem... i po chwili tylko m ała,
świeżo usypana kupka ziemi świadczy o niedawnym jeszcze istnieniu Bałdygi
na świecie. Świadczyć jednak będzie niedługo, kilka miesięcy zaledwie;
nadejdzie wiosna, ogrzana słońcem kupka m ogilna roztaje; zrówna się z ziemią,
porośnie traw ą i zielskiem; po roku, dwóch, wym rą lub rozejdą się po świecie
szerokim świadkowie pogrzebu i choćby cię m atka rodzona szukała, nie
znajdzie już nigdzie na ziemi! Aleć i szukać tu nikt zmarłego nie będzie, i pies
naw et o cię nie zapyta.
W iedział o tym Bałdyga, wiedzieliśmy i my i w milczeniu rozchodziliśmy
się do dom ów (s. 4-5)."
Pogrzeb współtowarzysza niedoli przypom ina żyjącym nie tylko grozę
śmierci jako takiej, lecz także i przede wszystkim jej grozę w obcej ziemi. T aka
bowiem śmierć oznacza całkowity kres nadziei, darem ność oczekiwania i pustkę
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tęsknoty. Oznacza "wieczną" utratę tożsamości jednostki, oderwanej na zawsze
od rodzinnej ziemi, w której pozostał symboliczny dom zakorzenienia w świecie5.
Śmierć Bałdygi przychodzi wraz z rezygnacją, całkowitym zwątpieniem w moż
liwość pow rotu do ojczyzny: "(...) wierzył do końca, że wróci nad Narew.
W idocznie jednak przed śmiercią zrozumiał, że tak nie będzie" (s. 4). Upartego
K urpia nie uchroniły od śmierci takie przymioty, jak zdrowie i pracowitość.
Cechy te, zazwyczaj sprzyjające przetrwaniu, tym razem musiały ulec zabójczej
dla człowieka utracie nadziei. Piętnaście lat w oderwaniu od ojczyzny okazało się
próbą ponad siły duchowe zmarłego.
Lęk przed śmiercią na zesłaniu wyrasta z uświadomienia sobie przez
uczestników pogrzebu wszystkich realiów towarzyszących odejściu Bałdygi,
takich jak pobyt w szpitalu, szpitalna trupiarnia, skostniałe na mrozie i przysypa
ne śniegiem zwłoki, prowizoryczność i nietrwałość grobu, który zostanie
wchłonięty przez przyrodę bezlitosną dla ludzkiej pamięci. Grozę pochówku
pogłębia fakt, że w w arunkach zesłania śmierć tylko w niewielkim stopniu może
być "oswojona" przez szczątkowe obrzędy religijne i zwyczaje. N ad mogiłą
Bałdygi nie m a ani księdza, ani rodziny, i to właśnie jest zewnętrznym wyrazem
degradacji człowieka, jaką wróg przewidział w swym program ie "aklimatyzacji".
Przeciwdziałaniem tej degradacji jest uczestnictwo w pogrzebie grupki zesłań
ców, którzy swą obecnością potwierdzają przynależność zmarłego dow spólnoty.
N a nich też spoczywa powinność ocalenia go w pamięci, wydarcia zgasłego
istnienia z niebytu anonimowej i nietrwałej "kupki mogilnej". Z powinności tej
wywiązuje się przynajmniej jeden świadek: jest nim narrator, którego wspo
mnienie stanowi coś w rodzaju pom nika nagrobnego dla Bałdygi.
Oczami narratora — świadka, przewodnika i wnikliwego interpretatora
zdarzeń — rozpoznajemy grozę śmierci wypisaną na twarzy zmarłego: "Surowe
oblicze nacechowane było dziwnym jakimś, nieopisanym bólem, a z szeroko
otwartych oczu wielkie źrenice, zda się, z wymówką sterczały het daleko ku
m roźnemu, surowemu niebu". Beznadziejny ból i niewypowiedziany żal charak
teryzują stan duszy Bałdygi. Adresatem tych uczuć — jak można się domyślać
z późniejszych słów Srula i narratora — jest Bóg, ukryty w milczącym niebie.
Szymański daje swemu bohaterowi m oralne prawo kierowania "wymówki" do
Boga, czyni go bowiem człowiekiem sprawiedliwym, który — sam zdrowy i silny
— stał się opiekunem bliźnich potrzebujących pomocy i który "zawsze przygar
niał i przytulał koło siebie kogoś z biedniejszych" (s. 4). Tu po raz pierwszy
pojawia się w noweli pytanie o religijny wymiar cierpienia bez winy, o sens
nadziei i tęsknoty. N a razie jednak pozostaje ono bez odpowiedzi. Nie daje jej
5O motywie "wiecznej" utraty tożsamości przez śmierć na obczyźnie pisze I.-M. G r e v e r u s,
Der territoriale Mensch. Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphanomen, Frankfurt am
Main 1972, s. 182-186.
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także śpiewana w drodze na cm entarz stara pieśń "Witaj Królowo nieba". Pieśń
ta jest modlitewnym błaganiem o pośrednictwo M atki Boskiej u Syna, by
zechciał On wejrzeć na płacz "wygnańców Ewy" i więźniów "padołu"6. W planie
idei poszerza ona jednocześnie płaszczyznę religijnych odniesień w utworze
o kategorie Bożego miłosierdzia dla cierpiących oraz nadziei wiecznego zbawie
nia, których zaprzeczeniem zdaje się być bezlitosna rzeczywistość. Uczestnicy
pogrzebu rozchodzą się w milczeniu osłaniającym gorzką wiedzę o cudzym
i własnym losie. Uświadamiają sobie nieuchronność unicestwienia w chwili, gdy
ulegną rozpaczy; wiedzą, że w takiej sytuacji można umrzeć — jak Bałdyga
— nawet z tęsknoty.
W drugiej scenie, nazajutrz po pogrzebie, w autoprezentacji narratora,
odnajdujemy w nim to samo trawiące go uczucie nostalgii. Przypom ina ono
męczącą chorobę, która osłabia organizm, a jednocześnie jest form ą ucieczki
i ratunku przed śmiertelnym zagrożeniem, jakie stwarza jakucka przyroda.
Tężejący mróz, "gęsta mgła śnieżnych kryształów", spoza której nie przebija się
żaden promień słońca, huk pękającej ziemi i bierwion w ścianach dom u oraz
"podobny do jęku, żałosny śpiew Jakuta" — w takiej oto scenerii narrator
próbuje przezwyciężyć ogarniający go lęk, wspólny ludziom i zwierzętom.
W obliczu lodowej śmierci całym swym jestestwem "wyrywa się daleko poza
granice śnieżnej i mroźnej ziemi" (s. 5). Rozgorączkowana wyobraźnia przenosi
go do ojczyzny, w pejzaż rodzinnej ziemi nadbużańskiej. Siła tęsknoty jest tak
wielka, że potrafi nieomalże materializować treść wyobrażeń:
"Każdy mój nerw odczuwał muskanie powietrza rodzinnego... Czułem
ożywcze działanie promieni słonecznych, a choć na dworze mróz zgrzytał jeszcze
wścieklej i coraz groźniej szczerzył do mnie na szybach swe zęby, krew jednak
żywo zakrążyła w mych żyłach, zapałała głowa i ja zaklęty, zapatrzony,
zasłuchany, nie widziałem i nie słyszałem już nic około siebie..." (s. 6).
Ten akt pow rotu "na Ojczyzny łono" zostaje przerwany wejściem nie
spodziewanego gościa. Z kojącego rozm arzenia budzi narratora jednak nie
zimno, które wdziera się przez uchylone drzwi, lecz sama obecność człowieka.
Tak oto rozpoczyna się trzecia scena, w której dochodzi do spotkania dwu ludzi
dotkniętych tą samą chorobą nostalgii. W przybyszu narrator rozpoznaje
typowego polskiego Żyda, jednego z tych, jakich widywał w rodzinnych
stronach. Pow rót do rzeczywistości przebiega łagodnie. Lubartow ski Żyd swoją
obecnością urealnia wizję kraju, swoją osobą materializuje marzenie narratora.
Srul staje się dosłownie żywą cząstką ojczyzny, "współziomkiem", czyli kimś ze
wspólnej ziemi. Stopniowo przypadkow a wizyta przekształca się w prawdziwe
6Zob. J. S i e d 1 e c k i, Śpiewnik kościelny, Lwów-Kraków-Paryż 1928 (wyd. I — 1878), s.
227-228.

288

BOGDAN BURDZIEJ

spotkanie. Obaj rozmówcy przechodzą znamienną ewolucję. W gościu, trak 
towanym wpierw jako typowy Żyd, którego wygląd, dom niem ana interesow
ność i handlowy spryt przesłaniają narratorow i jego prawdziwe człowieczeńst
wo, odnajduje on bliską osobę, przeżywającą z równą siłą takie samo uczucie
wszechogarniającej tęsknoty. O dpadają kolejne przesłony skrywające prawdę
o rozmówcy. N arrato r odrzuca stereotyp Żyda "w ogóle", gdyż w zetknięciu
z konkretnym człowiekiem okazuje się on fałszywy. Jest to możliwe dzięki
postawie otwartości, jaką przyjmują obaj rozmówcy. N arrato r dokonuje
indywiduacji Żyda jako Srula, a jednocześnie przez rozmowę na niego na
stawioną umożliwia mu zdobycie samowiedzy, nazwanie po imieniu choroby,
która go trawi. Pełni więc rolę sokratejskiego rozmówcy, dzięki którem u Srul
odnajdzie prawdę o sobie.
Punktem kulminacyjnym spotkania jest m oment, gdy narrator upewniwszy
się co do prawdziwości swej diagnozy ("nie wątpiłem dłużej, że Żyd stary, chasyd
fanatyczny, tęsknił za krajem tak samo, jak i ja, że obaj byliśmy chorzy na jedną
chorobę", s. 13), słowami: "Słuchajże, bracie!..." rozpoczyna swą konsolacyjną
opowieść o kraju. Polski pan, wykształcony inteligent, który do tej pory
samotnie walczył z nostalgią wstydząc się niemęskiej słabości, jednoczy się
z równie osam otnionym i udręczonym Srulem. Jego opowieść wypełnia pustkę
nieuchronnie opanowującą duchowość biednego Żyda. N arrator wie, że w ten
sposób ratuje go od duchowej śmierci, że um acnia nadw ątloną przez cierpienie
nadzieję pow rotu do kraju. Dusza Srula zostaje odrodzona przez wstrząs,
oczyszczona w katharsis kulminacyjnej sceny, obm yta wspólnymi łzami w akcie
miłości bliźniego: "I długo szlochał chasyd stary, i ja płakałem z nim razem"
(s. 14). W scenie tej także narrator doznaje łaski umocnienia w nadziei.
W tęsknocie Srula pojawia się ważny dla zrozumienia tego uczucia motyw
wstydu. Jego korzenie widzieć można w biblijnym przekonaniu, że człowiek
cierpiący na oczach innych ludzi narażony jest na ich osąd, wywołujący poczucie
wstydu7. Takiego osądu, pomniejszającego lub zgoła lekceważącego jego
uczucie, obawia się Srul, zarów no ze strony swej małżonki, jak i narratora.
W styd zamyka człowieka w samotności i zdaje na własne siły. Jego przełamywa
nie zaś jest jednoczesnym podejmowaniem dialogu, powierzaniem drugiej osobie
tajemnicy własnej słabości i koniecznym warunkiem porozum ienia w spotkaniu.
W biografię tytułowego bohatera noweli wpisuje Szymański biblijny motyw
Hioba, którego wiarę Bóg wystawia na próbę zsyłając na niego niezawinione
cierpienie. Szczęście pobożnego Żyda żyjącego w Lubartowie w otoczeniu
kochającej żony i czworga dzieci zostaje nagle przerwane. Nowela nie wskazuje
przyczyn, dla których Srul idzie na zesłanie. Ta luka w motywacji losów postaci,
7 Por. hasło "wstyd" w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum, i oprać. K.
Romaniuk, Poznań-Warszawa 1982, s. 1076-1078.
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zapewne związana też z ograniczeniami ęenzuralnymi, jest zabiegiem świado
mym i celowym, wprowadzającym element konstytutywny dla m otywu Hioba,
a mianowicie — kary Bożej bez winy. W takich kategoriach pojmuje swój los
lubartowski Żyd, gdy opowiada narratorow i drogę na Sybir:
"(...) miałem czworo dzieci, kiedy tu szedłem, ale to podróż taka, niech Bóg
zachowa, szliśmy rok cały; pan wie, co to etapy?... Troje dzieci od razu mi
um arło, wjednym tygodniu, to jakby od razu. Troje dzieci?! Łatwo powiedzieć...
nawet pochować nie było gdzie, bo cm entarza naszego tam nie ma... Ja chusyt
jestem ,(...) pan wie, co to znaczy... zakonu pilnuję... i Bóg mnie tak
karze" (s. 9-10).
Podobnie jak H iob, również Srul w niezawinionym cierpieniu m a towarzy
szkę w osobie żony Ryfki. Ta jednak nie rozumie do końca jego bólu, w którym
obok religijnie umotywowanej niezgody na życie w obcej ziemi występuje także
silna tęsknota do rodzinnego miasteczka. Uczucie to wyraża najgłębszą niezgodę
na ponowne uporządkow anie własnego świata wokół nowego, narzuconego siłą
punktu centralnego8. Jakuck i Lubartów leżą na przeciwległych biegunach
w przestrzeni duchowej pobożnego Żyda. Nie tylko "stolica mrozów", lecz także
cała Syberia jest "przeklętą", "podłą", "psią ziemią", przeciwną woli Boga (s. 10).
Lubartów natom iast staje się jednocześnie i Rajem utraconym i Ziemią obiecaną,
do której wyrywa się stęskniona dusza Srula. Swoją tęsknotą wyraża on potrzebę
ponownego ustanowienia Bożego porządku w naruszonym ładzie świata. Jego
uczucie, podobnie jak nostalgia narratora, w warstwie przedstawień wywoła
nych z pamięci, kieruje się ku konkretnem u miejscu na ziemi. Jednakże spoza tej
obrazowej zasłony wyłania się prawdziwy przedm iot tęsknoty — integralna, nie
naruszona przymusowym wykorzenieniem, duchowa tożsamość człowieka,
możliwa jedynie w ojczyźnie. Tęsknota jest więc dążeniem do odzyskania
utraconej czy tylko zakwestionowanej tożsamości, jest obcowaniem i dialogiem
z ojczyzną, form ą duchowego pow rotu do ojczyzny i obecności w niej.
Tęsknota w noweli ściśle jest powiązana z pamięcią i z wiernością, jak tego
dowodzą wszystkie trzy kreacje postaci ogarniętych tym uczuciem. Szymański
nie mierzy nostalgii swych bohaterów żadną obiektywną miarą, np. zapam ięta
nych przez nich obrazów ojczyzny. Tęsknota Bałdygi, który przez długie lata
podtrzym ywał swą nadzieję wciąż ubożejącą pamięcią nadnarwiańskiej wioski,
jest równie wielka jak tęsknota Srula, który dobrze pam ięta rodzinny Lubartów ,
lecz zapom niał polskich — a więc przyuczonych jedynie — nazw fasoli i wróbli.
T aką samą siłę ma uczucie narratora, podsycane najświeższym wspomnieniem
kraju. Pisarz wskazuje inną zależność, tę mianowicie, że w miarę wypierania
obrazu ojczyzny z pamięci zesłańców cierpienie związane z tęsknotą obraca się
przeciw nim, grozi wewnętrzną pustką, osłabia motywację życia i niszczy
Por. I.-M. G r e v e r u s , op.cit., s. 34.
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nadzieję. Pamięć, która ożywia tęsknotę, traktuje Szymański nie tyle jako pewną
właściwość umysłu będącą funkcją siły doznań i przeżyć oraz upływu czasu. Jest
ona raczej pewną jakością etyczną, nakazującą trwanie przy określonej wartości.
Ten powinnościowy charakter pamięci zbliżają do pojęcia wierności, w którym
obok trwałego uznawania wartości pojawia się motyw świadczenia im poprzez
czyn. Pełniejszy wgląd w problem atykę wierności uczyni Szymański w Stolarzu
Kowalskim oraz w Przewoźniku. Już jednak w pierwszej noweli cyklu kategoria ta
zostaje spożytkowana dla zobrazowania tęsknoty. Nie przypadkiem Srul jest
wiernym Bogu chasydem, który nie sprzeniewierzył się Jego nakazom , jak
uczynili to inni Żydzi na zesłaniu. Dlatego ostatnie słowa, dram atyczne pytanie,
włożone w usta sprawiedliwego Srula, który po latach pojawia się narratorow i
w nocnej wizji, ma kluczowe znaczenie dla interpretacji utworu: "O Jehowo,
czemuś taki niemiłosierny dla jednego z najwierniejszych Twych synów?...".
Pytanie to duchowo przynależy nie tylko do Srula. Jest ono przecież projekcją
myśli narratora, a ponadto streszcza sens "wymówki" zmarłego Bałdygi.
Pow raca tutaj, obecne już w zawiązaniu akcji utworu, pytanie o religijny wymiar
niezawinionego cierpienia. Szymański nie daje na nie stanowczej odpowiedzi.
Umieszczone w zakończeniu noweli, zgodnie z autorską intencją ma ono trwać
jako motyw przewodni całego cyklu. Los bohaterów pozwala jednak szukać
odpowiedzi hipotetycznej. Jeśli zatem nie poddają się oni cierpieniu ani nie
ulegają rozpaczy, to tylko dlatego, że czerpią siłę z nadziei, pobudzonej
duchowym powrotem do ojczyzny. Ten zaś możliwy jest dzięki tęsknocie
ożywianej pamięcią i tylko w spotkaniu z cierpiącym bliźnim. Właśnie spotkanie
okazało się ratunkiem dla Srula i narratora, ratunkiem , którego zabrakło dla
Bałdygi. W przypadku tej ostatniej postaci Szymański widzi jeszcze jedną formę
ocalenia człowieka — w pamięci, która nadaje sens jego śmierci nawet
w "rzeczywistości zimnej i nagiej, nie okrytej żadnym łachm anem pozoru" (s. 3).
W spomnienie narratora o dwu zesłańcach jak on sam trawionych tęsknotą jest
właśnie ocaleniem przez pamięć. Powinności tej Szymański nie sprzeniewierzy się
także w pozostałych utworach.
Studium ludzkiej tęsknoty byłoby niepełne, gdyby autor nie wskazał
powiązań tego uczucia z podstawowym lękiem egzystencjalnym9, bezlitośnie
obnażonym na Syberii. Lęk przed losem i śmiercią staje się wspólnym
doświadczeniem uczestników pogrzebu. Lęk ten przybiera formę strachu przed
Syberią, jej mrozem, śniegiem i przestrzenią, a także przed sam otną i anonim o
wą, nietrwałą mogiłą na obcej ziemi. Lęk przed bezsensem i pustką szczególnie
dotkliwie gnębi Srula, jak o tym świadczą skierowane doń słowa narratora: "dziś,
gdy obrazy miłe znikają z twej pamięci, boisz się pustki, która cię otoczy,
9 Zob. P. T i 11 i c h, Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek, Paris 1983, rozdz. II. Byt, niebyt i lęk, s.
37-65.
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sieroctwa wielkiego, które cię dotknie, gdy się zatrą drogie wspomnienia?" (s. 13).
On też jako jedyny bohater utworu, sprawiedliwy, pobożny i wierny Jahwe, a tak
srodze przez Niego doświadczany, lęka się winy i potępienia, zarów no ze strony
Boga, jak i ludzi. Od lęku nie jest też wolny narrator, który stara się ograniczyć
jego władzę nad sobą i swoim rozmówcą w dialogu spotkania. Jednym ze
sposobów niwelowania tego lęku jest właśnie tęsknota, która przenosi duchowo
człowieka do utraconego azylu w ojczyźnie.
Srulem z Lubartowa nawiązał Szymański do dwóch arcywzorów literac
kich polskiej tęsknoty — do Pana Tadeusza i do Latarnika. M otyw pow rotu
"na Ojczyzny łono" i m otyw odrodzenia nadziei w symbolicznej kom unii
z "nam iastką Ojczyzny" osadził on w nowych realiach geograficznych pol
skiego "pielgrzymstwa". Oryginalne przetworzenie obu m otywów oraz głębia
literackiego zobrazow ania tęsknoty uczyniły z noweli utw ór o dużej sile
ekspresji i nie mniejszym oddziaływaniu, widocznym np. w powieści Anima vilis
(1893) M arii Rodziewiczówny czy nowelach Konopnickiej Z 1835 roku
i M endlu Gdańskim (1890).
W kreacji Srula chciano widzieć nobilitację Żyda na "Polaka wyznania
Mojżeszowego", będącą wypełnieniem idei powstania styczniowego. Sięgając
niewątpliwie do tego dziedzictwa, Szymański tworzy jednocześnie swój program
— poszukiwania człowieka. Dlatego też ideowym osiągnięciem pisarza jest tutaj
odnalezienie w Żydzie nie tyle Polaka, co nade wszystko — człowieka, tak samo
udręczonego tęsknotą, jak mazowiecki chłop i polski pan. Ci trzej bohaterowie
spotykają się nie tyle w polskości, co raczej w pierwszym kręgu wspólnoty,
zrodzonej z jednakiego dla wszystkich zesłańców cierpienia.
W następnych utw orach cyklu tęsknota nie znika z pola widzenia; nadal
pojawia się jako motywacja działań postaci, lecz w sferze idei zostaje podporząd
kowana bardziej złożonym problem om, które stopniowo współtworzą wewnęt
rznie spójny światopogląd Szkiców, oparty na wskazanych już kategoriach
cierpienia (zawinionego i cierpienia bez winy) oraz nadziei i rozpaczy. By ten
światopogląd zarysować, niezbędna jest bodaj skrótow a interpretacja pozos
tałych nowel.
Problem cierpienia bez winy z całą ostrością pojawia się w Stolarzu
Kowalskim. Biografia tytułowego bohatera, który — ufny w opatrzność i Boże
miłosierdzie — podejmuje darem ne próby ucieczki z "piekła" Sybiru, odsłania
kolejne stadia minimalizacji jego oczekiwań; najpierw jest to niezgoda na
zniewolenie i chęć działania, później chęć ukojenia bólu tęsknoty, w końcu zaś
— już tylko pragnienie śmierci w ojczyźnie. W tym ogalacaniu się wewnętrznym
jest jednak granica, której przekroczenie oznacza duchową katastrofę, oznacza
zerwanie barier i prowadzi do buntu. Następuje to podczas ostatniej ucieczki już
za Uralem , gdy nadzieja wyrażana w żarliwej modlitwie staje się pewnością

292

BOGDAN BURDZIEJ

otrzymanej łaski, wysłuchania przez Boga prośby uciekiniera. I właśnie tę
pewność wiary, pewność zbawienia od m ąk Sybiru — niweczy doszczętnie
najpotężniejszy cios Bożej ręki. Kowalski zostaje schwytany i wywieziony do
Jakucka, gdzie dogorywa wypełniając do końca wyznaczoną mu przez Boga
miarę cierpienia. I oto z tego beznadziejnego miejsca, niczym z kręgu piekieł,
dobywa się głos buntu i błuźnierstwa, jakże bliski postawie zbuntowanego
K onrada z Dziadów. "Ja, nędzarz konający, rzucam Ci w oczy, żeś Ty Bóg sytych,
żeś Ty Bóg podłych, żeś Ty Bóg plugawych, żeś krzywdził mnie niewinnie!..."
(s. 92). W świetle tych słów lepiej rozumiemy wcześniejsze zachowanie bohatera;
Kowalski wybrał samotność, odsunął się od ludzi, by wyraźniej widzieć zamiary
Boga, by poznać do końca "grzech" Boga względem człowieka i aby uzyskać
w ten sposób m oralne prawo odebrania przysługujących M u atrybutów
— miłości, sprawiedliwości i miłosierdzia. Niczym Hiob, Kowalski porównuje
wartości, które realizował w swym życiu, z cierpieniem, jakie nań spadło za
dopuszczeniem Boga. W bilansie tym cierpienia okazują się niezawinione,
dlatego nie może on ich przyjąć jak kary za własne grzechy i dom aga się
sprawiedliwości czysto ludzkiej. Z tego punktu widzenia jego bunt wydaje się
zrozumiały i usprawiedliwiony, teodycea zaś — niemożliwa10.
Bluźnierczy m onolog stolarza Kowalskiego, wypowiadany na łożu śmierci,
kończy się sformułowaniem "winy" Boga, w czym znajduje ujście cały ból
umierającego. Po kulminacji buntu następuje ostatni akt misterium konania.
W scenie tej, relacjonowanej przez narratora, na "łoże Łazarzowe" grzesznika
spływa Boża łaska, symbolizowana w słonecznym promieniu, oraz pojawia się
sam Bóg, przywołany w modlitewnym odczytywaniu przez świadków Ewangelii
Janowej (J, 15,1; 15,18; 16,20). I oto jesteśmy świadkami duchowej przemiany
umierającego, zakończonej aktem skruchy i odwołaniem błuźnierstwa. Śmierć
przychodzi tuż po akcie pojednania z Bogiem. Widziany z takiej perspektywy,
żywot bohatera noweli jawi się jako realizacja Chrystusowej drogi krzyża, jako
— rozpoznane i przyjęte dopiero w końcowej iluminacji — naśladowanie Jego
męki; same zaś cierpienia są ekspiacją za grzechy bliźnich, ofiarą odkupieńczą
win narodu. Omawiana nowela odsłania złożoną dynamikę ludzkiej duszy, która
od beznadziejnej rozpaczy przez bunt i bluźnierstwo dochodzi do nawrócenia.
D ram at bohatera rozpoczyna się i toczy w dobrowolnie wybranej samotności,
kończy zaś — w spotkaniu z ludźmi i, za ich pośrednictwem, w pojednaniu
z Bogiem.
Kowalskiego łączy duchowe pokrewieństwo z tytułowym Przewoźnikiem,
którego miłość do ojczyzny zostaje poddana próbie wierności. Rzeczywistą cenę
tej wierności, okupionej całkowitym osamotnieniem oraz ucieczką w pijaństwo,
10Por. A. C a m u s, Człowiek zbuntowany, cyt. w: I d e m , Eseje, wybór i przekład J. Guze,
Warszawa 1971, s. 273.
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poznajemy dopiero w zakończeniu opowiadania, gdzie ujawnia on bezpośrednią
przyczynę swego upadku i zwątpienia. Jego rozpacz rodzi się w chwili, gdy staje
on oko w oko z tragedią innego zesłańca, który powrócił z kraju na Syberię, bo
nie chciał żebrać w ojczyźnie, "a umrzeć tam z głodu byłoby" dla niego
"cierpieniem zbyt wielkim" (s. 132). "Wtedy to — powiada przewoźnik — upiłem
się po raz pierwszy w życiu. Zdarski zmarniał prędko, pił prawie bez przerwy i po
kilku miesiącach nieprzytomny um arł na moich rękach" (s. 133-134). Tragedia ta
uzmysławia przewoźnikowi brutalną prawdę, że ci co przed laty walczyli
o niepodległość ojczyzny i zesłaniem potwierdzili swoją dla niej miłość, dzisiaj są
w tej ojczyźnie zapomniani i niepotrzebni11. U padek m oralny narodu, który
"skłania się przed złotym cielcem pomyślności doczesnej" (s. 134), stawia pod
znakiem zapytania sens wierności; podważa nawet samo istnienie Sprawy, skoro
nie ma już jej wyznawców ani obrońców. Taka ocena kraju, potwierdzona przez
narratora (rozmówcę przewoźnika), doprow adza go na skraj religijnego buntu,
a następnie do kulminacji rozpaczy w dzikim śmiechu-lamencie nad poniżoną
miłością ojczyzny12. Ten obłąkany śmiech wyraża tragedię nie tylko jednostki,
lecz także całej zbiorowości zesłańców, którzy na Syberii dokonali żywota, nie
odzyskawszy ojczyzny. Dla udręczonego w swej wierności bohatera Szymański
nie znajduje łatwej pociechy. Jest ona możliwa w ograniczonym zakresie; tym
mianowicie, jaki wyznacza prawdziwie osobowe spotkanie, do którego dochodzi
w utworze: " — Zbliżyłem się do przewoźnika, stojącego na drugim końcu łodzi,
i objąłem go za szyję, przyciągając ku sobie.
Stał on z początku nieruchomy, skamieniały jakiś; pociągnąłem go silniej
i drgnął człowiek cierpiący; ręce potężne opasały mnie wokół jak pierścieniem;
głowa skłoniła się na pierś moją; usłyszałem głośne bicie serca jego, uczułem
oddech gorący; a gdym schylił się, aby go pocałować, zobaczyłem łzy, płynące
z oczu jego." (s. 137).
Rozpoczęte słowami potępienia, spotkanie narratora z przewoźnikiem
kończy się w milczeniu pocałunkiem miłości i kom unią łez. Czy to wystarczy dla
pokrzepienia nadziei przeciw rozpaczy? I czy bohater wytrwa niezłomnie w swej
wierności? Pytania te pozostają tymczasem otwarte.
Sam otny w swej wierności Sprawie przewoźnik mógłby znaleźć duchowe
wsparcie we wspólnocie Dwu modlitw, gdzie przedmiotem opisu stają się
11 Nie jest wykluczone, że postać Zdarskiego posłużyła Prusowi do uformowania epizodu
w biografii Wokulskiego po powrocie z zesłania do Warszawy. Wcześniej podobny epizod pokazała
Orzeszkowa w losach Andrzeja Otockiego z Widm (1880, wyd. osobne 1881). Motyw trudnej
adaptacji eks-zesłańca do nowych warunków w ojczyźnie spożytkował Sygietyński w Wysadzonym
z siodła (1890, wyd. osobne 1891).
12 "Śmiejemy się z wartości zdegradowanych lub też po to, by wartości zdegradować. Płaczemy
zaś nad wartościami zagrożonymi, utraconymi lub takimi, których nie da się urzeczywistnić" —
A. S t e r n, Philosophie des Lachens und Weinens, Wien-Miinchen 1980, s. 55.
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przeżycia zbiorowe. A utor gromadzi swe postaci przy wigilijnym stole, by ukazać
jeszcze jedną szansę ocalenia nadziei — we wspólnym przeżyciu religijnym.
Nowela jest wspomnieniem narratora o dwu odległych w czasie modlitwach
— w kraju i na Sybirze. Najpierw przywołuje on obraz "jednej z największych
świątyń Podlasia", w której jako dziecko uczestniczył w błagalnym nabożeństwie
zapewne w intencji powstania styczniowego. Rozgorączkowana wyobraźnia
dziecka w m urach kościoła dostrzegła przeszkodę, która zatrzyma modły i sprawi,
że "zginą... niesłyszane..." (s. 272). Scena podlaska, wprowadzająca symbolikę
wojny, krwawego nieszczęścia, jakie spada na naród mający w świątyni swą
reprezentację, stanowi prefigurację sceny syberyjskiej. Druga część utworu
przenosi nas do Jakucji, miejsca zesłania powstańców roku 63. Fabułę tej części
"uruchamia" list z kraju zawierający wigilijny opłatek. N arrator, "chory na
nostalgię", postanawia podzielić się nim z mieszkańcami "zadżumionego domu"
(s. 279), z "ludźmi bez jutra". Z jego wizytą rozpoczyna się wieczerza, w której
opisie splatają się motywy patriotyczne i religijne. Pozbawieni własnego domu,
odłączeni od rodzin, zesłańcy tworzą symboliczną rodzinę, która po latach
rozproszenia i tułaczki spotyka się wreszcie przy wspólnym stole. Nie jest owo
spotkanie czymś z góry danym, lecz stanowi końcowy efekt duchowego wysiłku
każdego z uczestników. W spólnoto twórczy sens słów, gestów i rekwizytów
najpełniej odsłania się w opłatku, raz już przełamanym przez kogoś, kto go wysłał
z Warszawy. Stopniowo Szymański skupia uwagę czytelnika na teologicznym
aspekcie wigilii. "Teologia" Dwu modlitw nie dotyczy tu jednak wyłącznie samego
święta, lecz przede wszystkim tego, co ono stwarza w poszczególnych osobach i we
wspólnocie. Nasycona aluzjami do Ewangelii, wigilijna scena przywołuje obraz
Ostatniej Wieczerzy: ("/.../ gwar tu był taki, jakby nas było ze dwunastu", s. 292).
Porównanie, czyniące z sześciu zesłańców dwanaście osób, nawiązuje zapewne do
liczby apostołów, pośród których znajduje się Chrystus — u Szymańskiego obecny
pod postacią opłatka. Ale podwojona liczba uczestników wigilii jest także
symbolem wewnętrznego odrodzenia czy też Bożego Narodzenia, narodzenia się
Boga w sercu każdego z nich. To właśnie narodzony Chrystus daje im "balsam
pocieszenia"; On też — mimo że z Imienia nie wymieniony — przyjmuje ich
"smutki niedawne i bóle zestarzałe, które każdy chował przed światem" (s. 292).
Pokrzepieni na duchu, zesłańcy uczestniczą w "spowiedzi publicznej" zakończonej
"absolucją zupełną", która im wszystkim przywróciła "utraconą godność ludzką"
i zrównała w obliczu Boga. Sakrament pokuty, a następnie komunia opłatka
przygotowały ich do komunii duchowej, "harmonii, (...) błogiego uczucia
wzajemności, braterstwa i wspólności". Tymczasem w dramaturgii sceny na plan
pierwszy wysuwa się chłop Bartłomiej, który mocą poetyckiej metafory staje się
jakby drugim Mojżeszem, który poprowadzi swój lud z syberyjskiej niewoli do
ziemi obiecanej w ojczyźnie. Intonuje on starą pieśń Gwiazdo morza, w której
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prośbach odzywa się głos ofiar "krwawej wojny" roku 1863, rzuconych w syberyjs
kie pustkowie zarażonego "morem ciężkim" "zadżumionego domu". Śpiewana
podczas pom oru i choroby, pieśń ta uprasza Maryję Pannę jako M atkę Chrystusa
o wstawiennictwo u Syna, a przy wigilijnym stole zapowiada Boże Narodzenie.
Gdy nadchodzi mistyczna chwila, Bartłomiej — jak niegdyś narrator dzieckiem
w podlaskiej świątyni — wybiega, by "do Pana przestworzów niebieskich"
pomodlić się "na przestworzu" (s. 296-297). Pogrążeni w modlitewnym śpiewie,
zesłańcy ledwie zauważają zniknięcie swego przewodnika. Dopiero gdy po chwili
wraca przyprowadzony przez Jakutkę z dworu, gdzie niechybnie by zamarzł,
poraża ich "pieśń nowa", o której istnieniu jakby zapomnieli; Bartłomiej śpiewa
kolędę Bóg się rodzi. "Radosna pieśń Narodzenia Pańskiego unosi nas znowu
daleko, daleko za jakucką ziemię, nowym ogniem, ogniem wiary, ufności i nadziei
serca nasze rozpalając" (s. 297). Tym razem jednak duchowe "przemieszczenie się"
zesłańców nie jest wyłącznie powrotem do ojczyzny, lecz oznacza nową jakość
życia wewnętrznego, jest religijnym odrodzeniem serc. Ostatnie zdarzenia poprzez
swą symbolikę rozjaśniają sens całego utworu. Bartłomiej, duchowy brat owego
dziecka z pierwszej sceny, jakby szukając Gwiazdy morza, betlejemskiej gwiazdy
Narodzenia, przynosi "z przestworzów" pieśń o rodzącym się Bogu, przed którym
"truchleje moc", także moc zła, upostaciowanego w demonicznie waloryzowanej
przestrzeni Sybiru. W Dwu modlitwach "Bóg się rodzi" także po to, by zwyciężyć
"piekło" Sybiru i tę jego cząstkę, która przeniknęła do serc zesłańców przymusowo
"aklimatyzowanych". Do modlitwy Polaków w zakończeniu utworu przyłącza się
— jak oni wydziedziczona z prawa do pełni człowieczeństwa — Jakutka Eudoksja.
W spólnota, którą połączyły więzy narodowej i religijnej przynależności, przyj
muje do siebie kogoś z zewnątrz. W ten sposób narodow a kom unia polskich
zesłańców w wigilię chrześcijańskiego święta otrzymuje wymiar uniwersalny jako
archetyp duchowego odrodzenia człowieka w prawdziwym spotkaniu z innymi
ludźmi, jako virtus unitiva'\ siła jednocząca wszystkich cierpiących wbrew
dotychczasowym podziałom — siła, a zarazem męstwo bycia razem w niedoli.
Trzy utwory zamykające cykl zawierają istotne dopełnienie i rozwinięcie
światopoglądu autora. Tak więc Pan Antoni przynosi propozycję ustosun
kowania się do cierpienia poprzez etykę współczucia, Uroczysta wigilia pokazuje
"nędzę istnienia" i kruchość ludzkiego bytu, Ł zy natom iast odsłaniają tej "nędzy"
postać najpowszechniejszą — cierpienie, ogarniające w równym stopniu świat
ludzki i świat zwierzęcy.
Idea współczucia pojawia się w Szkicach od samego początku. Dopiero
jednak w Panu Antonim staje się ono wartością fundam entalną. W artość ta
13 Por. D .v o n H i l d e b r a n d , Die Melaphysik tier Gemeinschaft. Unlersuchungen iiber Wesen
und Wert der Gemeinschaft, Regensburg 1955, s. 111-118.
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stanowi owoc szczególnego przeżycia, całkowitej przemiany wewnętrznej, jakiej
doznał tytułowy bohater w czasie powstańczej bitwy, gdy osaczony przez wroga
znalazł schronienie w głębokim dole. Kryjówka okazuje się jednak potrzaskiem
bez wyjścia, jam a ocalenia — grobem za życia. Pan Antoni zostaje przez los,
a może przez Boga, skazany na doświadczenie grobu: całkowitej degradacji
i poniżenia. Doświadczenie to jest zalążkiem nowej świadomości, przeistacza
duszę, wytwarza w jego umyśle nieusuwalny wzorzec całościowego rozumienia
świata i siebie, wzorzec, do którego sięga on w każdej sytuacji życiowej, co
obserwujemy już na Syberii. Główną cechą jego charakteru, wykrystalizowaną
w doświadczeniu "grobu", je s t— jak powiada narrator — "niezwykła miękkość,
czułość niewieścia ku wszelakiemu stworzeniu, wyjątkowo upośledzonemu"
(s. 310), obejmująca ludzi i zwierzęta. Czułość ta nie jest niczym innym, jak
współczuciem, sympatią, zdolnością i gotowością uczestniczenia w cierpieniu
i radości innych14. Usankcjonow anem u przez prawo i m oralność egoizmowi pan
A ntoni przeciwstawia własną etykę samowyrzeczenia, poszanow ania wszelkiego
życia, odciążania bliźnich w cierpieniu. Etykę tę przyjął on w sytuacji cał
kowitego opuszczenia przez ludzi. Zrozum iał wówczas, że "jamę grobową",
w której był "pogrzebany", każdą jam ę ludzkiej niedoli otacza "cisza straszna",
będąca apelem o czyn miłości bliźniego.
Idea współczucia powraca w Uroczystej wigilii, gdzie staje się składnikiem
nowej problem atyki. Szymański skupia tu uwagę na słabości człowieka i jego
męstwie, zdolności trw ania w obliczu przerażającej "nędzy istnienia", ujawnionej
na najdalszej północy. Nie znajdziemy w utworze jakiejś definicji owej "nędzy",
która konstatuje fakt ograniczonych zdolności człowieka do przeciwstawienia
się światu skazującemu go na poniżenie. W spólnocie zesłańców, którzy "nędzy
istnienia" usiłują przeciwstawić z trudem osiągane męstwo bycia w nieludzkim
świecie, wskazuje autor właśnie współczucie jako jeszcze jedną płaszczyznę
spotkania i duchowego dialogu.
Ł zy, ostatni utw ór Szkiców, stanowią ideowe zamknięcie cyklu, w którym
nieustannie powracał tytułowy motyw. W poprzednich nowelach był on znakiem
cierpień natury duchowej, tutaj zaś znamionuje także fizyczny ból. Cierpienie
człowieka i cierpienie zwierzęcia, dogorywającego w bólu konia, są porównywal
ne i równorzędne; w tym samym stopniu odsłaniają "nędzę istnienia" zanurzone
go w powszechnym cierpieniu, wobec którego człowiek jest niemal bezsilny.
Szymański jednak wskazuje swym postaciom ocalającą szansę wolności ducho
wej. Prawdziwie ludzką odpowiedzią na apel cierpiącego stworzenia, wyrażony
językiem łez, jest akt współczucia, odrzucający zarówno okrucieństwo, jak
i obojętność15.
14 Por. M. S c h e 1e r, Istota i form y sympatii, przeł. A.Węgrzecki, Warszawa 1980, s. 215-220.
15 Por. M. Z d z i e c h o w s k i , O okrucieństwie, Kraków 1928, s. 48.
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W swej wędrówce przez piekło Sybiru trzykrotnie trafia Szymański do
kręgu, w którym cierpią ludzie naznaczeni piętnem zabójstwa. Ich sytuacja
duchowa jest odm ienna od tej, w jakiej się znajdują wszyscy pozostali bohatero
wie Szkiców. Ci ostatni bowiem, na wet jeśli przekraczają norm y moralne, nigdy
nie weszli w otw arty pakt z najwyższym złem unicestwiającym życie. W kręgu
dusz upadłych spotykam y zabójcę żony — Jędrzeja Krawczykowskiego, brato
bójcę Macieja M azura oraz dzieciobójczynię Hanusię. Ponoszą oni sprawiedliwą
karę za czyny zakazane przez praw o i potępiane przez moralność. A jednak autor
szuka dla nich, skruszonych winowajców, usprawiedliwienia w kreowanej przez
siebie wizji świata tragicznego, w którym część odpowiedzialności zostaje
z człowieka zdjęta. W takim świecie zabójstwo — nie przestając być winą
krym inalną i m oralną — ujawnia swój metafizyczny charakter16 jako wina
tragiczna. W ydaje się, że los trojga wspomnianych bohaterów najpełniej można
zrozumieć właśnie w kategoriach winy tragicznej17. Pisarz jednak nie poprzestaje
na określeniu ich winy. Usprawiedliwienie winowajców, doniosłe w płaszczyźnie
społecznej i moralnej, traktuje jako początek dła nich samych bodaj ważniejsze
go procesu, który przebiega w porządku duchowym. Stawia mianowicie problem
zbawienia, najpierw jako dram atyczne pytanie o rolę Boga w winie K ra
wczykowskiego, później zaś — przez wskazanie w biografii M acieja M azura
i Hanusi pokuty oraz miłosierdzia Bożego jako źródeł nadziei zbawienia. N a
przykładzie trojga zabójców odbywających karę zesłania Szymański pokazuje,
jak zło, które przychodzi z zewnątrz pod postacią losu i przeznaczenia,
doprow adza człowieka do upadku czyniąc go winowajcą tragicznym. Ludzkie
sumienie rozpoznaje tę winę jako grzech wymierzony przeciw Bogu i bliźniemu,
czego następstwem jest lęk przed potępieniem wiecznym. Bohaterowie Szkiców
godzą się z udręką swego serca jakby w przeświadczeniu, iż kara dosięgła ich
sprawiedliwie. A utor jednak bierze ich w obronę i podważa samą zasadę
sprawiedliwości, którą przedstawia zabójcom kodeksowa, sformalizowana
i bezduszna "etyka Zachodu". Jednocześnie przeciwstawia jej porządek miłosier
dzia, przywracający grzesznikowi nadzieję pojednania z Bogiem i ludźmi18.
Pokuta po stronie winowajcy, współczucie zaś i przebaczenie ze strony bliźniego
pospołu stanowią oparcie dla nadziei zbawienia, którą Szymański — bliski
16 Zob. K. J a s p e r s, Problem winy, (przekład anonimowy), "Więź" 1974, nr 9, s. 80*83.
17Zob. M. S c h e 1e r, O zjawisku tragiczności, w: A r y s t o t e l e s, D. H u m e, M. S c h e i e r ,
O tragedii i tragiczności, wybór, przedmowa i oprać. W.Tatarkiewicz, Kraków 1976, s. 94-95 (przeł.
R. Ingarden).
18 "Miłosierdzie — pisze współczesny filozof prawa — jest cnotą najbardziej bezpośrednio
przeciwstawną sprawiedliwości" — Ch. P e r e l m a n , O sprawiedliwości, przeł. W. Bieńkowska,
Warszawa 1959, s. 78; por. teologiczny sens miłosierdzia i sprawiedliwości w: K. R a h n e r,
H. V o r g r i m 1e r, Maty słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P.Pachciarek, Warszawa 1987,
szp. 234, 426-428.
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odczucia wschodniego chrześcijaństwa — rozciąga na wszystkich "nieszczęś
liwych", jakby nie dowierzając, iż poza doczesnym "piekłem" Sybiru może istnieć
otchłań m ąk wieczystych19.
Gdy oto kończy się hermeneutyczna podróż w "innym świecie" ludzkiej
nadziei i przez krąg dusz upadłych, trzeba spojrzeć wstecz, by z poczynionych
obserwacji spróbow ać zestawić — hipotetycznie zakładaną na wstępie — filozo
fię Szkiców. Jej kategorią centralną jest — jak się zdaje — człowiek postrzegany
jako osoba, to znaczy istota duchowa, obdarzona wolnością, transcendująca
świat i jednocześnie temu światu podległa przez fakt swego bytowania w ciele,
w społeczeństwie i historii. Dwubiegunowość ludzkiej egzystencji rzutuje na los
konkretnego człowieka. W Szkicach nieodłącznym atrybutem losu jest cier
pienie, odsłaniające perspektywę niebytu w śmierci. Przybiera ono różne formy
— od fizycznego bólu, będącego udziałem wszystkich stworzeń, do cierpień
m oralnych i duchowych, obecnych jedynie w świecie ludzkim. Przyczyny
cierpienia tkwią w człowieku, w jego przyrodzonej wolności wyboru pomiędzy
dobrem i złem. Jednocześnie sprawcą cierpienia jest także świat, w którym
człowiek bytuje, świat w swej strukturze tragiczny, bo dopuszczający niszczenie
wartości. Udziałem człowieka jest więc zarówno cierpienie niezawinione, jak i to,
którego sprawcą jest on sam. Jeśli nawet czysto ludzkie poczucie sprawiedliwości
godzi się z drugim cierpieniem, to jednak pierwszego uznać nie może. W Szkicach
cierpienie bez winy moralnej wynika z uczestnictwa człowieka w historii, jest
następstwem wyroków ferowanych przez wroga sprzymierzonego ze złem
upostaciowanym w niszczącej sile przyrody. Cierpienie to rodzi się w sytuacji
zniewolenia i opresji, lecz taka geneza bynajmniej nie czyni go bardziej
zrozumiałym. Istota zjawiska wymyka się bowiem ujęciom racjonalnym.
Szymański patrzy więc na cierpienie jako na zjawisko metafizyczne, niesprowadzalne do "materialnych" kategorii. Człowiek cierpiący niewinnie stawia
pytanie o rolę Boga w dramacie cierpienia i przez oskarżenie G o , o obojętność
bądź sprawstwo, a nawet poprzez bunt i bluźnierstwo, dochodzi do przyjęcia
trudnej prawdy o cierpieniu jako ofierze. Inaczej wygląda cierpienie zawinione,
obciążające tych, co w tragicznym splocie woli własnej i konieczności narzuconej
przez los unicestwili ludzkie życie, sprzeniewierzywszy się nakazowi niezabijania
i niezadawania gwałtu żadnem u stworzeniu. Przygnieciony ciężarem grzechu,
skruszony winowajca przyjmuje cierpienie jako formę zadość uczynienia za zło,
jako pokutę otwierającą ostatecznie perspektywę odkupienia. Zarówno wino
wajcy, jak niewinni znajdują się w sytuacjach granicznych — zagrożenia
19Szymański zbliżałby się tutaj do idei apokatastazy, por. W. H r y n i e w i c z , Nadzieja
powszechnego zbawienia. Rozważania nad tradycją wschodnią, "Więź" 1978, nr 1, s. 25-44, oraz hasło
"apokatastaza" w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. I, szp. 755-758.
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obum arciem duchowym i fizyczną śmiercią. Świat jako taki, w szczególności zaś
"inny świat" syberyjskiego "piekła", obnaża w człowieku egzystencjalny lęk,
który unicestwia nadzieję i wiedzie ku rozpaczy. U podstaw antropologii
filozoficznej Szkiców leży dynam ika ludzkiej duszy rozdzieranej przeciwstaw
nymi jakościam i. Nadzieję i rozpacz Szymański widzi w ścisłym związku z tym,
co człowieka czyni osobą, a mianowicie z jego przynależnością do ludzkiej
wspólnoty. W swoistej fenomenologii spotkania, najważniejszego "zdarzenia"
w świecie Szkiców, pisarz przedstawia kolejne stadia: od przypadkowej styczno
ści ludzi, przez ich wzajemne otwarcie się, poznawanie i rozumienie partnera oraz
poznawanie siebie w drugim człowieku, przez odrzucenie obojętności i nienawi
ści, bycie razem, odpowiedzialność, powinność i współczucie, które owocują
czynem miłości bliźniego20. W spólnotę tworzy dialog, obcowanie rozmówców
w centrum ludzkiej egzystencji, jakim jest język21, a nawet bezgłośna mowa
twarzy, gestów i milczenia. Konsolacja cierpiących byłaby jednak niepełna,
gdyby w dialogu osób nie pojawił się — przywoływany słowami modlitwy
— Bóg, który łaską Swego miłosierdzia wyzwala z niewoli i podnosi z upadku,
zaś ludzkiej nadziei nadaje wymiar wieczny.
Jest Szymański pisarzem ludzkiej egzystencji, który ponawia "stare" pyta
nia. Tradycyjny, chrześcijański system wartości stanowi w Szkicach płaszczyznę
odniesienia do oryginalnych, wyprzedzających swój czas, poszukiwań autora
w obrębie filozofii człowieka. M etafizyka cierpienia i pocieszenia, rozpaczy
i nadziei, samotności i spotkania, odsłonięta w literackiej fenomenologii, której
przedmiotem jest ludzka subiektywność, ideowemu przesłaniu Szkiców nadaje
walor moralistyki wysokiej próby, w ich autorze zaś pozwala widzieć jednego
z pierwszych w naszej literaturze "personalistów" - avant la lettre. Przeczuwał to
Adam Grzymała-Siedlecki, potwierdził zaś współtwórca krytyki personalistycznej Daniel-Rops22.
Podług metryki (li tylko) — pozytywista, Szymański czerpie inspiracje
z różnych źródeł, najobficiej z Biblii i rom antyzm u, z romanlycznej wizji
człowieka, a także — Sybiru. Tę ostatnią poszerza o jakości, których niedostawało Mickiewiczowi i Słowackiemu — o realizm i autobiografizm , w Szkicach
zagwarantowany osobistym doświadczeniem ich twórcy. Z kolei na tle pam ięt
ników zesłańczych dzieło Szymańskiego wyróżnia się tym, iż nie zadowala się
20 Por. W. A. L u i j p e n, Fenomenologia egzystencjalna, przeł. B. Chwedeńczuk Warszawa
1972, s. 237 nn; E. M o u n i e r, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, tłum.
E. Krasnowolska, Kraków 1964, s. 38.
21 Por. H. G. G a d a m e r, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, p. zcl. M. Lukasiewicz,
K. Michalski, Warszawa 1979, s. 56.
22 Zob. A. G r z y m a ł a - S i e d l e c k i , op.cit.; D a n i e 1-R o p s [H e n r i P e t i o t], Adam
Szymański, "La Grande Revue" (Paris) 1928, nr 12, s. 187-188.
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dokum entowaniem faktów, lecz przetwarza je artystycznie, by w literackiej
kreacji szukać głębszej praw dy o człowieku na zesłaniu i o człowieku w ogóle.
Szkice pozostają także w bliskim związku z literaturą rosyjską, z tymi jej
nurtam i, którym patronują — z jednej strony — Dostojewski jako autor
Zapisków z martwego domu, z drugiej zaś — Lew Tołstoj jako autor Zm artwych
wstania. Nie wdając się w aspekt genetyczny tych związków, Szkice można
traktow ać jako polemikę z filozofią Martwego domu, odbierającą jego mieszkańcom nadzieję m oralnego odrodzenia, pow rotu z "innego świata" do prawdziwego
życia. Idea Szkiców zbliża się raczej do tej, którą Dostojewski wyłożył później
w Zbrodni i karze, w syberyjskim epilogu nawrócenia przez pokutę, najdobitniej
zaś wyraził ustami Dym itra K aram azow a udającego się na zesłanie: "Katorżnik
bez Boga żyć by nie mógł, bardziej Go potrzebuje niż człowiek wolny!"23.
Ta też idea łączy Szymańskiego z Tołstojem. Osobny problem wiąże się z faktem
powstania w obu literaturach — niemal jednocześnie — trzech wizji Syberii:
Korolenki, Szymańskiego i Sieroszewskiego. Analiza porównawcza pozwoliłaby
udowodnić tezę, że inspiracje wszystkich trzech autorów miały charakter
wzajemny. N atom iast wgląd w poszczególne utwory, w których owe inspiracje
pozostawiły trwały ślad, upoważniałby do stwierdzenia, że Szkice bliższe są
syberyjskiej twórczości K orolenki niż Sieroszewskiego — tak pod względem
problem atyki, jak artystycznej formy. W relacji Korolenko-Szym ański inspira
cje są, jak się zdaje, obustronne i równorzędne; w relacji Szymański-Sieroszewski
przeważa wpływ pierwszego na drugiego, aczkolwiek literacki efekt m a charak
ter przede wszystkim negatywny, wyrażający się w unikaniu opcji poprzednika.
Ostatnim kontekstem dla Szkiców jest ich związek z wizją Sybiru w malarstwie,
u G rottgera, Malczewskiego, Sochaczewskiego i innych. Szymański nawiązuje
do alegoryzującej i symbolicznej ikonografii pierwszego z tych twórców. Sam
inspiruje Malczewskiego w takim stopniu, iż swymi Dwiema modlitwami
podsuwa mu tem at Wigilii na Syberii, będącej m alarską wersją kluczowej sceny
z noweli.
Powyższe uwagi zdają się potwierdzać sformułowane na wstępie twierdzenie
o Szkicach jako dziele, które zawiera najbardziej wnikliwy i wszechstronny
— w wieku XIX — opis doświadczenia zesłańczego, będący nie tylko syntezą
dokonań poprzedników, lecz także wciąż atrakcyjną propozycją dla współczes
nego czytelnika.

23F. D o s t o j e w s k i, Bracia Karamazow, przeł. A.Wat, t. II, Warszawa 1978, s. 307. Szerzej
o relacji Szymański-Dostojewski zob. B. B u r d z i e j, "Szkice" A. Szymańskiego a "Wspomnienia
z domu umarłych" F. Dostojewskiego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska
XXVIII, 1986, s. 19-43.
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ŚWIADECTWO POEZJI ZESŁAŃCZEJ

G łó w n y nurt romantycznej literatury zesłańczej ma charakter wspo
mnieniowy, co dia wiarygodności zapisów nie całkiem jest obojętne. Jeśli nawet
zdarzali się autorzy, którzy na zesłaniu sporządzali notatki — niewątpliwie
należy do nich Ewa z W endorffów Felińska i Agaton Giller — to i tak całość
wspomnień spisywali po uwolnieniu, niekiedy w wiele lat po uwolnieniu.
Autorzy pamiętników są zatem byłymi zesłańcami, ich wspomnienia powstawały
w sytuacji radykalnie zmienionej, kiedy wielka podróż pod przymusem była dla
nich czymś zamkniętym, dobiegła celu, i to takiego celu, który z perspektywy
zesłańczej wydawał się odległy, a nawet nieosiągalny. W ich nowej sytuacji
trudno było raz jeszcze pokonać całą tę przestrzeń, która — jak pisał w liście
jeden z zesłańców z guberni jenisiejskiej — "rozdziela umysł zdrowy, normalny,
skierowany ściśle — od rozbitego, do szczątku odosobnionego" '.
Świadomość, wrażliwość autorów wspomnień wówczas, gdy je spisywali,
nie były już dokładnie takie, jak na zesłaniu. W kom ponowane w pamiętnikarskie
epopeje zesłańcze w mniejszym lub większym stopniu podlegały naciskowi
konwencji heroicznej, martyrołogicznej, powszechnie — za sprawą poezji
romantycznej — akceptowanej. To zrozumiałe. Doświadczenie syberyjskie,
a zwłaszcza jego konsekwencje psychiczne i m oralne, trudno było ująć w słowa,
a jeszcze trudniej przekazać ludziom spoza jego zasięgu, żyjącym w innym
świecie. N arrator niezłomny patriotycznie i m oralnie — a to w pamiętnikarstwie
zesłańczym niemal reguła — był kimś, kom u odbiorcy mogli zaufać, kogo mogli
podziwiać. Stwarzał płaszczyznę porozum ienia z czytelnikiem, wspierał "komunikowalność" bardzo niekiedy niezwykłych przeżyć i obserwacji. Inną jest jednak
sprawą, że tak pomyślany narrato r ograniczał możliwość dotarcia do wszystkich
warstw syberyjskiego doświadczenia, do kryzysów duchowych, zwątpień, prze
łomów, które dobrze były znane polskim zesłańcom i stanowiły istotny składnik
doświadczenia Sybiru.
Z listu I. Orpiszewskiego do W. Orpiszewskiego z 14/26 sierpnia 1849 r. Cyt. za: W.
S 1i w o w s k a, Pierwsze organizacje pomocy dla więźniów i zesłańców syberyjskich iv zaborze rosyjskim
(ośrodek wołyńsko-podolski pod patronatem Ksawery Grocholskiej i Róży Sobańskiej), "Przegląd
Historyczny" 1987, z. 3, s. 445
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Dzięki pam iętnikarzom syberyjskim — w tym ich nieoceniona zasługa
— możemy i dziś jeszcze ogarnąć przestrzenie i niemal dotykalnie ten "inny
świat", w którym żyli przedstyczniowi zesłańcy. Dla poznania ich problem ów
wewnętrznych, intymnych przeżyć bardziej pom ocne wydają się jednak inne
świadectwa: listy i nieliczne pisane na wygnaniu dzienniki, poezja tam tworzona.
One również podlegały ograniczeniom, autocenzurze — w grę wchodziło
bezpieczeństwo piszących (Agaton Giller wspomina jak to za znalezienie
w dobytku zesłańca notatek z dzieła de Custine’a o Rosji przeniesiono go
z Orenburga w głąb Syberii2), w przypadku listów — wzgląd na najbliższych,
których nie należało martwić. W grę wchodziła też sama przekazywalność
przeżyć, trudność ekspresji. Zwłaszcza w listach zesłańców wyczuwalny jest lęk
przed niezrozumieniem przez odbiorcę tego, co z innej perspektywy wydawać się
mogło niewiarygodne.
O to kilka fragmentów listów. D r Antoni Beaupre pisał z Nerczyńska: "Nie
uwierzy Pani jak wszystko jest jeszcze żywo w pamięci, co miało miejsce wtedy,
kiedy się było w kraju, ponieważ lata tu spędzone są jakby nigdy nie wchodziły
w liczbę naszego życia, że te różne przemiany, które tu na miejscu się dzieją, nie
zwracają naszej uwagi i dlatego, kiedy przyjdzie jakaś wiadomość z kraju budzą
nas z tego letargu, dziwimy się, że to już tak dawno, że to już tyle różnych zmian
przeszło... Tutaj nie m a treści do pisania listów — jeden dzień tak jest do drugiego
podobny, że m ożna z góry naprzód na cały rok program życia ułożyć" 3.
Ignacy Orpiszewski w liście do G ustaw a Zielińskiego tak starał się
przybliżyć adresatowi swój jenisiejski żywot: "ja wegetuję tutaj we wnętrznoś
ciach Syberii i utopiony w głuchej pustyni bez książek, bez żadnego towarzystwa
(rozumie się według mojej potrzeby i gustu) pozbawiony byłbym wszelkiego
resursu, wszelkich wewnętrznych pobudek intelektualnej egzystencji — a żyć bez
myśli, bez uczuć, pojmujesz Gustawie, że przykro". A w innym liście do tegoż
adresata: "Sam tutaj przestaję z samym sobą, nie mam jednego człowieka,
któryby chciał, a raczej potrafił być mi towarzyszem w dalekich podróżach mojej
wyobraźni; wiek uczuć płynie mi bez kochanki, bez przyjaciela — brak tych
żywiołów życia młodzieńczego, czczość, głód cierpi serce moje" 4. Ten sam
zesłaniec tak odpowiada na rady otrzym ane od brata z kraju: "Radzisz mi, mój
drogi, pracą i nadzieją napełniać chwile słabości — tutaj może wkradło się jakie
niedorozumienie. Oto argum ent, od którego żadną m iarą odstąpić nie mogę:
praca z ochotą, zapałem, w moim położeniu niepodobna. Z tej gorącej więc
energii na drodze porządku, postępu, której promień niezaprzeczenie był we
2 A. G i 11 e r, Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii, t. I, Lipsk 1867, s. 153.
3 Cyt. za: K. /W. K a 1 i n k a/ , Z Syberii, "Przegląd Polski'' 1881, R. XV, z. 9, s. 426.
4 Listy z 23 maja/3 czerwca 1839 r. i z 26 grudnia 1836 r. Cyt. za: J. O d r o w ą ż - P i e n i ą ż e k ,
Korespondencja literacka sybiraka (Ignacy Orpiszewski), "Slavia Orientalis" 1957, R. VI, s. 28-29.
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mnie wprzódy, pozostało mi tylko wspom nienie.[...] Lecz właśnie też te
wspom nienia, istnienie tego ideału, wywołują u mnie skargi" 5.
L iterat wileński, R om uald Podbereski donosił z Archangielska: "Nasi tu
schodzą do mogiły bez śmiertelnej spowiedzi. Pop ruski albo pastor protestan
cki przeprow adzają na cm entarz i odśpiewują po swojemu. T rupa kładą
w trum ny podwójne, aby uchronić ciało od wilgoci, gdyż tu wszędzie tundra, to
jest błoto, na którym rośnie mech traw ą i sośniną pokryty. O braz mogiły na
tundrze przedstaw ia widok tak posępny, tak ponury, że aż strach i drżenie
człowieka przejmuje. O kropna sam otność, brak wszelkich stosunków ze
światem..." 6.
I jeszcze jeden fragm ent, z listu ks. K rzysztofa Szwermickiego, za
służonego proboszcza irkuckiego, duszpasterza Sybiru: "Syberia jest w całym
tego słowa znaczeniu Syberią, nie tylko pod względem fizycznym, ale i m oral
nym. Człowiek wstąpiwszy w obszary syberyjskie z uczuciem religii, z najgłęb
szymi chęciami na przyszłość, powoli, stopniam i, czuje się słabszym i ozięblejszym. Oschłość i nieszczęsna obojętność wciska się do duszy i serca. N a koniec,
owionięty tchem powszechnej obojętności ducha czasu i miejscowości, krzepnieje, twardnieje i zaskorupia się w zatw ardziałości grzechu. O kropny jest
wtedy stan m oralny człowieka, a tym bardziej stan kapłana' m isjonarza na
Syberii! N ikt nad nim nie czuwa, nikt nie przestrzega, przed nikim a nikim
— prócz sumienia uśpionego — nie jest odpowiedzialnym . Przestrzeń bowiem
tak ogrom na tam uje skargi, jakieby doszły do władzy duchowej. M ódlcie się
bracia! M ódlcie się za braci swoich w Syberii" 7.
Dość niezwykłe uzupełnienie tych świadectw przynosi poezja zesłańców.
Poezja, na ogół, nie sięgająca zbyt wysoko, swoiście okaleczona, ale też — jak
pisał z O renburga Bronisław Zaleski — "w głodzie i nieszczęściu trudno, żeby
się tworzyły arcydzieła"8. Bardzo to jednak przejmujący dokum ent zesłańczego
losu, którem u zdają się patronow ać słowa z M arii A ntoniego Malczewskiego:
"uciec od rozpaczy".
Pierwszym, który uświadom ił sobie czym może być zesłanie dla poety, był
Mickiewiczowski K onrad:

5 List z 14/26 sierpnia 1849 r. Cyt. za: W. Ś 1 i w o w s k a, op. cii., s. 446.
6 Cyt. za: K. [W. K a 1 i n k a], op. cit., s. 439-440.
7 Ibidem, s. 432.
8 List B. Zaleskiego do R. Sobańskiej z 10 listopada 1853 r. Cyt. za: K. [W. K a l i n k a ] ,
Z Orenburga, "Przegląd Polski" 1881, R. XV, z. 11, s. 247.
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[...] znam co być wolnym z łaski Moskwicina.
Ł otry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany,
Ale wtłoczą na duszę — ja będę wygnany!
Błąkać się w cudzoziemców, nieprzyjaciół tłumie,
Ja śpiewak, — i nikt z mojej pieśni nie zrozumie
Nic — oprócz niekształtnego i m arnego dźwięku.
Łotry, tej jednej broni z rąk mi nie wydarły,
Ale mi ją zepsuto, przełam ano w ręku;
Żywy, zostanę dla swej ojczyzny um arły 9.
Istnieć, mimo zesłania, jako poeta w kraju, pozostawić po sobie ślad, "nie
umrzeć cały" — to w znacznej mierze problem G ustaw a Zielińskiego, najbardziej
wśród poetów-sybiraków znanego i cenionego w X IX wieku.
Za pom oc partyzantom A rtura Zawiszy Zieliński, ziemianin z pochodzenia,
powstaniec listopadowy, znalazł się w roku 1834 (miał wtedy 25 lat) w Tobolsku,
potem w Iszymie — "w tak małym miasteczku, gdzie jeśliby nie literatura
i przyjemne towarzystwo, toby przyszło z nudów umierać" l0. Wiersze pisał od
wczesnej młodości, wiele sobie po nim obiecywano, porównywano z Krasickim
i Mickiewiczem. Jego wygnańcze utwory noszą wyraźne ślady autocenzury, pisał
tak, by można go było w kraju drukować. I rzeczywiście drukow ano. Chociaż ta
czy inna strofa padła niekiedy ofiarą nożyc cenzorskich, publikowano go nie
tylko w prasie poznańskiej, także w Warszawie i Wilnie, i to zarówno wtedy,
kiedy przebywał na zesłaniu, jak po powrocie w roku 1842.
Zieliński był "posieleńcem", los jego nie był łatwy, ale bywały dużo cięższe.
I w Tobolsku, i w Iszymie Zieliński miał w najbliższym otoczeniu kolegów
-Polaków, przyjaźnił się m.in. z Adolfem Januszkiewiczem, nie był pozbawiony
książek, przez cały czas utrzymywał kontakty z rodziną, która wspierała go
materialnie, a w końcu doprowadziła do jego uwolnienia. Ani w życiu, ani w swojej
twórczości nie był typem romantycznego buntownika. Udział w powstaniu był
dlań zapewne spełnieniem patriotycznej powinności, pomoc partyzantom, która
zaprowadziła go na Sybir, nie tyle wynikała — jak można wnosić z jego
dzienników — z poparcia dla ich działań,ile z wierności wobec dawnych kolegów11.
9 A. M i c k i e w i c z , Dzieła, Wyd. Jubileuszowe, t. III, Warszawa 1955, s. 132-133.
10 Z listu do siostry Eufrozyny Górskiej z 3 sierpnia 1835 r. Cyt. za: P. C h m i e 1o w s k i , Wstęp
do: G. Z i e 1 i ń s k i, Poezje, t. I, Toruń 1901, s. 103-104.
11 Zob. na ten temat: J. O d r o w ą ż - P i e n i ą ż e k , Wstęp do: G. Z i e 1i ń s k i, Kirgiz i inne
poezje, Warszawa 1956. Nowe światło na stosunek Zielińskiego do ruchu partyzanckiego rzuciła A.
K o w a lc z y k o w a w artykule Gustaw Zieliński (w książce: Społeczeństwo polskie i próby wznowienia
walki zbrojnej w 1833 roku, red. W. D ja k o w ,S . K i e n i e w i c z , W. Ś l i w o w s k a , F . I. S t e b l i j ,
Ossolineum, Wrocław 1984, s. 172— 177; por. ibidem artykuł F. S t ie k lo w e j, W kręgli Zielińskiego
i Januszkiewicza, s. 178-186).
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Zesłańcze wiersze Zielińskiego, pisane "w krainie zimy i wiecznego lodu",
pełne są tęsknoty za "światem pamiątek", gdzie "ojciec stary — dom — rodzi
na,/Przyjaciele i kochanka". Jest w tych wierszach "rozpacz" i "żałoba", są
rozważania nad przemijaniem czasu i kruchością ludzkiego życia, są próby
ucieczek "w krainę ducha". Wszystko poetycko wygładzone, bardziej jeszcze
sentymentalne niż romantyczne, często poddane dość zbanałizowanej uniwersalizacji. Człowiek — pisze Zieliński —
[...jpróżno żąda siłami wszystkiemi
Skruszyć swe pęta, lecieć w złudzeń kraje!...
Gdy zwichnie skrzydła, dopiero poznaje,
Że on jest wiecznie przykuty do ziemi!
A gdzie indziej:
Patrz, człowieku — czym twe życie?
Czym m arzenia twej wielkości? 12
Nie jest jednakże tak, żeby za owymi wyznaniami nie czuło się wygnańczego
losu. Tym niemniej jest to los poetycko wysublimowany, w znacznym stopniu
odarty z konkretu i autentyzm u, przefiltrowany przez konwencję.
Skłonność do transpozycji przeżyć zesłańczych widoczna jest również
w poem atach Zielińskiego, w Samobójcy, Kirgizie, w Stepach. Łatwo rozpoz
nawalne inspiracje Byrona, Mickiewicza, Malczewskiego, Puszkina miały być
może nobilitować poetycko tematykę syberyjską, w istocie rzeczy raczej
zamykały niż otwierały możliwość przekazania swoistości doświadczenia zesłań
czego. Śmierć samobójcza młodego więźnia-wygnańca, o której opowiada
pierwszy poem at, była rodzajem śmierci stanowiącym dla niejednego zesłanego
Polaka najautentyczniejszą i nie zawsze zwalczoną pokusę skrócenia cierpień,
dojmującej samotności. Zieliński był tego świadom, w przedmowie zaznaczył, że
"treść do poem atu dostarczyła śmierć młodego człowieka, który z tęsknoty za
krajem odebrał sobie życie" 13. Możliwe nawet, że był to zasadniczy impuls do
napisania poematu. A jednak przeżyciom bohatera, motywacji jego sam obój
czego końca nadał wyraz tak bardzo stereotypowy i ogólnikowy, że przy lekturze
poem atu — chociaż dotyczy on zesłańca, chociaż mówi o jego samotności
i tęsknocie — zaciera się pamięć o zesłańczym losie samobójcy.
12 G. Z i e 1 i ń s k i, Kirgiz i inne poezje ..., W'arszawa 1956, s. 71, 69.
13 Ibidem, s. 195.
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Tak młody strzelec w najrańsze swe lata
Już zwijał pasmo z samych nieszczęść snute,
Już czuł pogardę dla ludzi i świata.
Ale samotność, która go zwabiła
W ostatniej chwili — zgubniejszą dlań była
Niż całe życie cierpieniem zatrute l4.
Uleganie modzie literackiej? Swoista próba posłużenia się językiem ezopowym? Najpewniej i jedno, i drugie.
Odmienny charakter m ają dwa pozostałe poematy, Kirgiz i Stepy. O d
krywał w nich Zieliński dla poezji polskiej egzotykę tubylczą, swoistość nie tyle
zesłańczą, co syberyjską. Wytyczał drogę, którą pod koniec wieku podąży proza
Ludwika Niemojowskiego, Adam a Szymańskiego, W acława Sieroszewskiego.
Oba poem aty podobały się czytelnikom w Polsce. W szczególności Kirgiz, który
— wydany po raz pierwszy w Wilnie w roku 1842 — do końca wieku doczekał się
trzynastu osobnych wydań, w tym pięciu w zasięgu cenzury rosyjskiej. O poczytności Kirgiza zadecydowała orientalna egzotyka, romansowa akcja, barwne
opisy, urozm aicona wersyfikacja, przede wszystkim zaś wyraźna sympatia
autora dla "ducha swobody" ożywiającego Kirgizów. Wprawdzie zdaniem
znawcy kirgiskiego życia, Adolfa Januszkiewicza, "poetyczniej Zieliński przed
stawił mieszkańców stepowych, niż oni są w rzeczywistości" 15, lecz to właśnie
— obok łatwo czytelnego szyfru wolnościowego — pociągało w poemacie,
którego autor był zesłańcem. W obu utw orach narrator nie ujawnił bezpośrednio
swojej polskości czy statusu zesłańca — te elementy wprowadził jednak w sposób
zrozumiały dla czytelników do opisu Kirgizów miłujących wolność nade
wszystko i dramatycznie przeżywających jej utratę.
Znamienne, że syberyjska twórczość Zielińskiego przez cały czas sytuowała
się w kręgu spraw bliskich polskim zesłańcom. Sposób ich przekazywania
pozwala wszakże domyślać się rozterek i dylematów autora, który uprawianie
poezji traktow ał jako sposób na życie wygnańcze i chciał w swojej ojczyźnie
pozostać "żywy" jako poeta. Nienorm alny los pragnął wyrazić normalnie
— poezją drukow aną w jego własnym kraju. M ożna by powiedzieć, że istotnie,
dla swoich współczesnych pozostał "żywy", lecz za cenę daleko idącej rezygnacji
z poetyckiego świadczenia o autentycznej doli zesłańczej. Ale można też na tę
twórczość spojrzeć nieco inaczej, można w niej dostrzec świadectwo losu
poety-zesłańca, którem u autocenzura i kryptoliterackość otwierały trudną drogę
do polskiego czytelnika.
14 Ibidem, s. 102.
15 Cyt. za: P. C h m i e 1 o w s k i , op. c/?., s. 192.
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W końcu lat 30-ych przybyła na Sybir liczna grupa działaczy Stowarzysze
nia Ludu Polskiego, wraz z nią — dwaj znani w kraju poeci, K arol Baliński
i Gustaw Ehrenberg. Obaj oni byli przedstawicielami młodszego niż Zieliński
pokolenia, jego politycznej elity, która spalała się w namiętnym konspirowaniu
i dla jego potrzeb oddala wszystko, włącznie z życiem osobistym i poezją. To o tej
generacji pisał Cyprian Kamil Norwid, że "gdyby się proces wytoczyło
p o j ę c i o m n a s i e n n y m w pokoleniu [...] pokazałoby się, że najpierwszym
i węgielnym uczuciem z e m s t a jest. Słowa te: « z kości naszych pow staną
m ś c i c i e 1 e » (a nie: z b a w c y ) , przekroplały się w krew pokolenia, coraz
nowym morderstwem podniecane. Po uczuciu zemsty [...] następować musi
osłabienie, bo nasienie zemsty liścia w sobie ani kwiatowego węzła nie ma, ani
może dać drzewa z korzeniami, lecz w y k o r z e n i e n i e i perzynę".
O Ehrenbergu Norwid pisał, że: "mimo talentów poetyckich nie m ożna by go
nawet zwać poetą wedle europejskich wyobrażeń, dlatego, iż w ciągłym był
natchnieniu i p i s y w a ł niewiele, ś p i e w a ł raczej", "wieszcze tacy [...] sterowali
przyrodzonym narodowego ognia zniczem" l6.
Działacze Stowarzyszenia wieźli z sobą na Sybir bagaż niemały: wytężonej
pracy spiskowej, więzienia, uciążliwego, wielomiesięcznego śledztwa, w czasie
którego wielu z nich, także Baliński i Ehrenberg, złożyło obszerne zeznania
obciążające siebie i kolegów. Większość z nich deportow ano w ciężkie warunki
Syberii Wschodniej, za Bajkał. Baliński, ułaskawiony z kary śmierci, wraz
z Michałem Łempickim znalazł się w roku 1839 w tym samym Iszymie, w którym
już od paru lat pędził żywot G ustaw Zieliński. O zesłańczej doli Balińskiego
wiemy to tylko, co sam napisał. Niewiele tego, ale ślad jest wyraźny, pełen
wewnętrznego dram atyzm u, przeciwstawny wobec drogi G ustaw a Zielińskiego.
Tuż przed wyjazdem z kraju, jeszcze w Cytadeli warszawskiej w roku 1838,
Baliński żegnał towarzyszy płomienną tyrtejską zapowiedzią:
Gdziekolwiek wyrok carski nas zawlecze,
Oszukamy jego dumę,
Poniesiem z sobą prawa człowiecze!
Poniesiem wolności dżumę! 17
Po powrocie do kraju, w przedmowie do poznańskiego wydania Pism z roku
1849, dedykowanego "Drogim braciom moim gasnącym w Sybirze", Baliński
16 C. N o r w i d , Z pamiętnika ( O zemście). Cyt. za: I d e m , Pisma wszystkie, zebrał, tekst
ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u 1 i c k i , T. VII, Warszawa 1973, s.
41-42.
17
K. B a 1 i ń s k i , Pisma, Poznań 1849, s. 5.
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wyznawał: "Z sybirskich moich pieśni bardzo m ało zostało — albo raczej prawie
ich nie było. Bo na cóż było pisać, kiedy nie było nadziei pow rotu, gdyż byliśmy
skazani bez ograniczenia czasu. Zresztą, odcięci od kraju jak gałązka od drzewa,
straciliśmy wszelkie siły żywotne. Tęsknota za krajem to ma w sobie najokrop
niejszego, że ani jej wyśpiewać, ani wypłakać nie można" 18.
Odizolowanie od czytelników w kraju, a przede wszystkim porażenie
rzeczywistością wygnania niejednego Balińskiego postawiło w sytuacji kryzysu
twórczego, braku motywacji dla kontynuow ania wcześniejszej drogi poetyckiej.
Do kanonu tyrtejskiego na Syberii nawiązywano rzadko, a jeśli nawet — to
czynili to na ogół poeci przygodni, "nieprofesjonaliści", jak ks. Jan Henryk
Sierociński w pisanym tuż przed śmiercią Śpiewie historycznym l9, czy anonimowi
twórcy, których wiersze znane były zesłańcom z przekazów ustnych lub
rękopiśmiennych. Dawniejsi Tyrteusze, jak Baliński, Ehrenberg, później nieco
Edw ard Żeligowski, po przybyciu na zesłanie niemal w pół słowa przerywali
wcześniejszą pieśń i rozpoczynali nową, zupełnie inną. W wierszu Do współ
towarzysza wygnania żądającego pieśni w Sybirze Baliński pisał:
Jeszcze chcesz pieśni?! — lubisz pieśni pogrzebu?
Pogrzebu szczęścia? — innych zapomniałem.
Inne przebrzmiały 20.
Kryzys, utrata nadziei znajdowały wyraz w częstym u poetów-zesłańców,
i chyba niewymuszonym przez konwencję literacką, pragnieniu śmierci. Jak
w prośbie skierowanej przez Balińskiego w nostalgicznym wierszu Do majowego
wietrzyka'.
Ach, ukończ moje katusze!
Zeszlij sny — wśród snów.
Weź zmęczoną moją duszę,
Odnieś Bogu znów! 21
18 Ibidem, s. XV.
19 Śpiew historyczny ks. Sierocińskiego z materiałów archiwalnych związanych z tzw. sprawą
omską ogłosił S. Ł a n d a (Album odeskiprzyjaciółki Mickiewicza, "Pamiętnik Literacki" 1973, z. 4, s.
203-205). Przy okazji warto sprostować, że drugi z odnalezionych tamże i również przypisywany,
także przez innych badaczy, ks. Sierocińskiemu wiersz, zaczynający się od słów Mamże z ujmą mej
duszy.... nie jest jego autorstwa. Pod tytułem Wygnaniec został on ogłoszony w poznańskim wydaniu
Poezji Mickiewicza z roku 1828, co sprawiło, że przez czas jakiś uważano go za niewątpliwie
Mickiewiczowski. Autorem tego wiersza jest być może Antoni Górecki (zob. C. Z g o r z e 1s k i , In
formacje o wierszach niesłusznie Mickiewiczowi przypisywanych, w: A. M i c k i e w i c z , Dzieła
wszystkie, t. I, cz. 4, Wrocław 1986, s. 155).
20 K. B a 1 i ń s k i , op. cit., s. 6.
21 Ibidem, s. 10.
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W art jest uwagi fakt, że swój dawny ton i język poetycki odnajdzie Baliński
dopiero w drodze z zesłania do Polski, w Moskwie w roku 1842, już jako człowiek
wolny. Napisze wtedy wiersz apelujący o pamięć o towarzyszach walki i zesłania,
wierność ich ideałom; ostatnią zwrotkę zakończy nakazem: "Ach bracia!
wiecznie pamiętajcie o tym". Prawda, że po powrocie do kraju Baliński przeżyje
następny kryzys. Będzie pisał o "zerwanych strunach", o niemożności dostrojenia
lutni do nastrojów w kraju, o "piewcy oniemiałym". Ostatecznie jednak,
przynajmniej na gorący czas poprzedzający Wiosnę Ludów, Baliński odzyska
swój dawny głos walki i patriotycznej agitacyjności.
Ehrenberg nie odzyska go już nigdy. Przeciwnie, po powrocie z zesłania
będzie chciał raz na zawsze usunąć z ludzkiej pamięci siebie dawnego — autora
popularnych wierszy rewolucyjnych, piewcę stryczków i krwawej zemsty ludu,
szyderczego poetę. Z wydobytego w latach 80-ych z magazynów księgarskich
tom iku Dźwięki minionych lat (1835 i 1836) będzie dom agał się usunięcia przed
sprzedażą najbardziej znanych i buntowniczych wierszy — Szlachta w roku 1831,
Szubienica Zawiszy, Podróż na Syberią 22.
Wiele przemawia za tym, że wiersz Podróż na Syberią powstał parę lat przed
zesłaniem Ehrenberga, że był opisem podróży wyimaginowanej, przeczutej,
bardzo w życiu poety-konspiratora praw dopodobnej. Zresztą poetyka tego
wiersza, jego ton szyderczy i ironiczny, zdecydowanie bardziej przylegają do
twórczości przedzesłańczej niż do późniejszej. Oto jego dwa fragmenty:
Siadł zwoszczyk na przodzie, koń dzwonkiem zadzwonił,
K ibitka leciała jakby wiatr ją gonił,
I M oskwy szerokie mijała ulice;
K acapy z brodam i, rozdziawiwszy gęby,
"To Polak buntowszczyk!" mówili przez zęby
I na mnie zgłupiałe zwracali źrenice.
[...] Jam siedział rozparty w kibitce wspaniale,
Kapelusz na bakier wcisnąłem niedbale,
I lulkę-kochankę u swych ust uwiesił;
Rozsiadłem się lepiej, miejscem zajął szersze,
I takie zacząłem kom ponować wiersze
(Lecz wprzódym kapelusz jeszcze głębiej wmiesił)[...] 23
----—22.........................
.............

Zob. M. J a n i o n , Gustaw Ehrenberg, w: Literatura krajowa iv okresie romantyzmu
1831— 1863, red. M . J a n i o n ,B . Z a k r z e w s k i , M . D e r n a t o w i c z J . 1, Kraków 1975, s. 803.
Informacje o Ehrenbergu na zesłaniu ibidem oraz: J. Z a o r s k i , Syberyjska twórczość Gustawa
Ehrenberga, "Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Nauko
wego" 1964, nr 5; D. K a c n i e 1 s o n , Kilka szczegółów z pobytu Gustawa Ehrenberga w katordze
nerczyńskiej, "Pamiętnik Literacki" 1969, z. 3, s. 243-249.
23
G. E h r e n b e r g , Wiersze, zebrał i opracował A. Zejman, Kraków 1969, s. 52. Zob.
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Ehrenberga zesłano na dożywotnią katorgę kiedy miał 21 lat. Justynian
Ruciński pisał w swoich wspomnieniach, że w roku 1840 spotkał w K raju
Nerczyńskim grupę "sympatycznej młodzieży", znajdowali się w niej m.in.
Ehrenberg, Aleksander Krajewski, Aleksander Wężyk, Eugeniusz Żmijewski.
Opowiadali mu o dziarskich nastrojach, jakie towarzyszyły im w drodze na
zsyłkę, o piosence-trawestacji tekstu Józefa Bohdana Zaleskiego, jak ą śpiewali
idąc przez zamarznięty Bajkał:
Polko! nie twórz ideału!
Wstecz nie płyną wody rzeki,
Twój kochanek zza Bajkału
Nie powróci na wiek wieki.
Gdzieś daleko wśród Buriatek
Znajdzie miłość i dostatek *24.
W kopalniach nerczyńskich rozłączono Ehrenberga z towarzyszami i przy
dzielono do Kliczkińskiej Kopalni, gdzie przez pięć lat przesiewał rudę
w otoczeniu kryminalistów, mając za towarzystwo jednego tylko Polaka i to
tylko przez pierwsze dwa lata. W roku 1845 przeniesiono go do Wielkich
Zakładów Nerczyńskich, w duże i zwarte skupisko polskich zesłańców. Ehren
berg był przez kolegów bardzo łubiany i szanowany. Ponieważ przez cały czas
traktow ano go jako szczególnie niebezpiecznego przestępcę politycznego, więc
kiedy znalazł sobie lżejsze zajęcie, korepetytora dzieci jednego z urzędników,
postanow iono przenieść go w gorsze warunki — do kopalni srebra i ołowiu we
wsi Kutom ary. Decyzja ta została cofnięta Ehrenberg, jak wiadomo, był synem
naturalnym cara Aleksandra I, stąd też stały za nim z daleka jakieś wysoko
postawione osobistości i ostatecznie na mocy rozkazu jego "naturalnego stryja",
M ikołaja I, w roku 1854 zwolniono go z katorgi na osiedlenie na Uralu. Do
Polski wrócił po wielkiej amnestii, w roku 1858. Jeśli zsumować — spędził na
Syberii 18 lat.
N a wygnaniu Ehrenberg przeżył głęboki przełom, świat jego dawnych wiar
i fascynacji runął bezpowrotnie. Przed deportacją był młodym gniewnym
człowiekiem powiązanym z lewicą konspiracyjną. W notatkach prowadzonych
w pierwszych latach zesłania pisał: "Kto przeszedłszy przez wszystkie stopnie
sceptycyzmu doświadczeniem serca i świata nauczony do religii powróci
— znajdzie w niej tajemne wdzięki wiecznie zakryte przed wzrokiem pobożnego
komentarz do wiersza w książce: M. J a n i o n , Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa,
Kraków 1979, s. 525-527.
24 J. R u c i ń s k i , Konarszczyk. 1838-1878. Pamiętniki zesłania na Sybir, Lwów 1895, s. 84.
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wyznawcy, co się nigdy w wierze nie zachwiał. Nie darem ne są słowa Ewangelii
o synu m arnotraw nym , o jawnogrzesznicy, o celnikach" 25.
N a Syberii pow stało zapewne więcej, niż dziś nam znane, utworów
Ehrenberga. Znam y ich niewiele — kilka medytacji poetyckich, nazwanych
"elegiami daurskim i", jeden sonet, wiersz Do braciposieleńców oraz nie całkiem
pewnego autorstw a dram at Zabojowa mogiła, opublikow any w wileńskim
"Athenaeum " w roku 1844. Podobnie jak Zielińskiem u nieobca m usiała być
poecie myśl, by "nie umrzeć cały" — na autografie syberyjskim poem atu Stella
M aris autorstw o Ehrengerga odręcznie potwierdził jego kolega zesłaniec,
A leksander Krajewski.
W syberyjskich wierszach Ehrenberga świat oglądany jest w perspektywie
religijnej, w ślad za nowym widzeniem świata pojaw iają się idee solidaryzm u
społecznego, zbratania "kmiecej siermięgi" i "szlacheckiej czamary". Odzys
kany Bóg jest Bogiem osobowym, bliskim człowiekowi, "nie skarci nigdy bez
pow odu, pocieszy nędznych, plączącym przebaczy". U fna wiara w boski
porządek świata, której najpełniejszy wyraz daje wierszem — m odlitw a do
Gwiazdy M orza, opiekunki błądzących żeglarzy, pozwała "uciec od rozpaczy",
odnaleźć nadzieję, że "dni naszej próby" nie są darem ne, że prow adzą ku
wolności narodu i zwycięstwu ducha nad m aterią, świadomości nad bytem. Nie
jest to wszakże jedyny auto p o rtret duchowy zesłańca, jaki został wpisany
w utw ory Ehrenberga.
W najpiękniejszym z jego syberyjskich wierszy, w nawiązującym do
psalm u D aw ida sonecie Ego dormivi et sporatus sum, życie bez Boga, czy też
może w oddaleniu do Boga, zostało przedstaw ione jako sen duszy, przebudze
nie jako dar łaski, bezpośrednie wkroczenie Boga w życie człowieka. W yznanie
kończy zapowiedź-obietnica: "Lecz ktoś mię budzi! W stanę Panie, wstanę!"
Przerwany sen duszy należy do czasu m inionego, był snem męczącym, ciężkim,
pełnym "zwątpień" i "nadziei rozwianych". Był stanem , którego symptom y
dobrze znam y z opisów rozproszonych w korespondencji zesłańców, gdzie
bywają określane jako "umysł rozbity", "czczość", "letarg", "oschłość i nie
szczęsna obojętność". Ten szczególny stan stępienia uczuć, zaniku woli
instynktu samozachowawczego — czy to nie XIX-wieczna, syberyjska o d 
m iana "muzułmanizmu"? W wierszu Ehrenberga te gdzie indziej rozproszone
objawy choroby pojaw iają się jakby w stanie skupienia, zdają się układać
w syndrom zesłańczy precyzyjnie językiem poezji opisany. Przeczytajmy
początek wiersza:

25

G. E h r e n b e r g , Enchiridion I — II, Rkps. Bibl. Narodowej, akc. 7716.
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Spałem i tw ardom zasnął, lecz nie ciałem.
Zmysły czuwały; tylko dusza senna,
Kiedy ją troska objęła codzienna,
Zwisła ku ziemi skrzydłem ociężałem,
Myślą poziomą, czuciem odrętwiałem,
Jakby ją płyta przygniotła kamienna;
Więc bezmiłosna, słaba, chwiejna, zmienna
W ola zanikła prawie. Tw ardo spałem 26.

Przebudzenie jest ratunkiem , szansą ocalenia, zwycięstwem nad rozpaczą.
Podobne reakcje na rzeczywistość zesłańczą pojawiają się w twórczości
innych poetów-sybiraków i kaukazczyków. Zderzenie z rzeczywistością obcą,
wrogą i skrajnie niekiedy ciężką prowadziło zazwyczaj — w pierwszej fazie — do
kryzysu dotychczasowych wartości, utraty dawnych wiar i nadziei. Z punktu
widzenia poezji traktowanej jako świadectwo nie tak może ważny jest kierunek
zmiany, jak ona sama, jej dram atyzm i głębokość. Obok drogi Ehrenberga
istniała inna, częściej bodaj przez poetów uczęszczana, a wiążąca się ze
zwątpieniem w m oralny ład świata, w zwycięstwo dobra nad złem. Edward
Żeligowski, wywieziony w przeszło dziesięć lat po Ehrenbergu i Balińskim
najpierw do Petrozawodska nad Onegą, potem do Orenburga i Ufy, wyrażał to
m.in. tak:

I mnie, jak Sylwię, ołtarzom wydarto
I wyrzucono ku piekieł pobliżu;
Długom wiódł walkę wściekłą i upartą — '
Jowisz był silny — a Bóg był na krzyżu! 27

Kaukazczyk, W ładysław Strzelnicki, nie znajdował krzepiącej a jedynie
"straszną odpowiedź — straszną ja k nicestwo" na serię najistotniejszych dla
niego pytań, z jakim i zwracał się w wierszu do góry Kaz-Beg na Kaukazie:

26 G. E h r e n b e r g , Wiersze..., s. 62.
27 A n t o n i S o w a /E . Ż e l i g o w s k i / , Poezje, Petersburg 1858, s. 5.
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Powiedz, co o nas mówią tam w niebie,
O naszych wielkich pomysłach i czynach:
Czy naszych wieszczów górna uniesienia,
K tórym posągi stawim i ołtarze.
Słyszą niebianie? [...]
Zali dolata do siedzib aniołów,
Różny, zwikłany chór ziemskiego głosu?
I jak dolata? m uzyką chaosu,
Niestrojnym wrzaskiem zmąconych żywiołów,
Czy hymnem wielkim, jednym co do treści,
Hymnem głoszącym o Bogu zbawienia?
Czy słowa grzechu od modlitwy pienia
Echo tam dzieli? 28

N astępna faza zesłańczej egzystencji to "paraliż moralny", "pleśnienie
duszy", "zasiwienie ducha", "piekło bezwładności", rozpacz "zrywająca struny".
Sąsiaduje ona najczęściej z pragnieniem śmierci, z pokusą samobójstwa.
Ucieczka jest tylko w jedną stronę — w stronę walki z samym sobą o ocalającą
wiarę i nadzieję. Raz jeszcze Edward Żeligowski:

Serce twe zalegnie straszne spustoszenie,
Że nie zdołasz ni kochać, ni wierzyć w nikogo.
O! niech was los uchowa przed karą tak srogą,
Bo przy niej bledną wszystkie m oralne cierpienia.
Ty nicości zapragniesz, i wtenczas złe duchy
Będą kusić — o niebie — pieśniami starymi,
Skrzypną bram y nadziei z zawiasy rdzawymi,
Lub w stu wiar z zbiegłych wieków zabrzęczą łańcuchy.
I równie twą niewiarę i wiarę wystudzą,
I m oralny paraliż sprawi w duszy nierząd,
Ze się boskie pierwiastki zatrą i zabrudzą,
Że zostaniesz nieszczęsny — najsmutniejszy z zwierząt.

28

W. S t r z e l n i c k i , Kazbeg, "Athenaeuem" 1845, z. 2, s. 160-162.
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I wreszcie modlitwa:

I żadnej Ciebie nie proszę nagrody,
Ani o imię świętych w kalendarzu,
Lecz daj mi sztandar moralnej swobody
Utkwić i umrzeć na wiernych cm entarzu 29.

Utwory poetyckie zesłańców XIX-wiecznych z całą pewnością są rozmaitej
próby i nie sposób się temu dziwić. W ich wierszach, w metaforyce "paraliżu
m oralnego" czy "zsiwienia ducha", czuje się jednak całkiem wyraźnie po
szukiwanie takiego języka poetyckiego, który potrafiłby wyrazić odrębność
duchową doświadczenia syberyjskiego. Te wiersze mają być i są poetyckim
świadectwem losu i stanu duszy zesłańczej. A jest to świadectwo mocno, jak się
zdaje, zakorzenione w najcięższych i niełatywch do przekazania przeżyciach,
w kryzysach i zwątpieniach, w trudnych nad nimi zwycięstwach, o których
autorzy wspomnień z zesłania piszą niechętnie i niewiele.

29 A n t o n i S o w a / E . Ż e l i g o w s k i / , op.cit., s. 24-27.
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Jan Witkiewicz. Zygmunt Sierakowski

W

życiu polskim XIX wieku tzw. linia orenburska odegrała równie ważną
rolę, jak Syberia i Kaukaz. N ad wyobraźnią polską górował obraz Sybiru,
nazywanego nieraz "piekłem politycznym" i "polskim piekłem". Zesłanie do
przeduralskiej części Rosji (W iatka, Perm, Ufa, Orenburg) czy na K aukaz
w świadomości zbiorowej identyfikowano jako doświadczenie syberyjskie1.
Adam Mickiewicz mówił o "wpływie duchowym Sybiru", zmuszającym osam ot
nionych zesłańców-Polaków do tego, "aby wchodzili w samych siebie, w sobie
samych szukali siły"2. Nie mógł on jeszcze wiedzieć, czym się stanie Sybir dla
powstańców styczniowych. Józef Ignacy Kraszewski określił ich położenie
bardzo drastycznie, ale i podobnie: "W chwili gdy to piszemy, Syberia przerabia
nam, na wielkiej machinie męczeństwa, zastygłe resztki ludzi na dobrych synów
dla kraju" 3. Tadeusz Miciński sądził, że prawdziwy polski heroizm jest nie do
pomyślenia bez Sybiru, miejsca cierpienia, umożliwiającego transformację.
Kiedy zwycięża bagno, tym bardziej potrzebny jest Sybir, mówi Miciński
w Nietocie'. "I wtedy Sybir staje się dla nas największym z Uniwersytetów, jakim
jest Boleść. Wzmacnia nasze dusze"4. Wszędzie tu góruje myśl o przeobrażeniu
wewnętrznym, które staje się koniecznością życia sybiraków. Czy zawsze
dokonywało się ono w rzeczywistości, trudno powiedzieć. M ożna tylko podkreś
lić, że taki imperatyw m oralny odczuwali ci, którzy o Sybirze mówili i pisali
z pewnej perspektywy. Ale nie tylko oni.
Sięgnijmy do innego przykładu. Poczynając już od konfederatów barskich,
poprzez filomatów i powstańców listopadowych oraz późniejszych spiskowców,
Kraj Orenburski zaludniał się Polakam i, "dotkniętymi wszystkimi rodzajami
1 Por. Z. T r o j a n o w i c z o w a, J. F i e ć k o, Syberia (hasło do Słownika literatury X IX wieku),
"Ruch Literacki" 1989, z. 1/172/, s. 102.
2 A. M i c k i e w i c z , Literatura słowiańska. Kurs drugi. Dzieła, Wyd. Jubileuszowe, t. X,
Warszawa 1955, s. 303.
3 J. I. K r a s z e w s k i , Moskal, Kraków 1913, s. 179.
4 T. M i c i ń s k i, Nietota. Księga tajemna Tatr, Warszawa-Kraków 1910, s. 309.
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wyroków, prócz jednego, skazującego na osiedlenie, bo tych posyłano zawsze do
Syberii" 5. Przerażające w arunki bytow ania stawały się, ja k sądził orenburski
zesłaniec, pow odem ogrom nego przeobrażenia wewnętrznego, właściwego
tym, którzy zostali wcieleni w sołdaty. "K to dostał się do wojska — pisał
— m usiał przede wszystkim odbyć wielką s z k o ł ę w e w n ę t r z n ą ,
z s t ą p i ć w g ł ą b sie b ie ;je ż e lim ia łja k ą d u m ę n a ro d o w ą c z y s z la c h e c k ą ,
oduczyć się jej i odnaleźć się tylko człowiekiem" 6. Nie były to jedynie, jak
m ożna podejrzewać, parafrazy słynnych wywodów Mickiewicza o pam ięt
nikach generała Józefa Kopcia. Rzeczywiście egalitaryzm katorżniczej służby
więzienno-wojskowej wymuszał nowe spojrzenie na dotychczasow e życie i na
dalsze jego koleje. W tych w arunkach, gdy się było odartym z godności
społecznych i pozycji środowiskowej "tylko człowiekiem", wykształcał się
rodzaj sublimacji duchowej, wytwarzanej przez tych zepchniętych na dno
poniżenia reprezentantów "idei polskiej", czujących się jak pierwsi chrześ
cijanie wśród wrogich prześladowców. Tu rodziły się i były dyskutow ane różne
koncepcje życia polskiego na wygnaniu, rozm aite pomysły wybicia się na
niepodległość. T u również kształtow ała się swojego rodzaju postaw a wallen
rodyczna. Sprzyjał jej fakt, że tak wielu Polaków zostało tutaj zesłanych
właśnie w sołdaty.
Przym usowa służba w armii carskiej wręcz popychała do wypracowywa
nia pomysłów o w ykorzystaniu swej pozycji i wiedzy lub o opanow aniu od
środka m achiny wojskowej, stanowiącej główną podporę imperium. I Jan
W itkiewicz, i Zygm unt Sierakowski coś takiego uczynili, ale w bardzo
szczególny sposób. Spójrzmy teraz na odpowiednie fragm enty ich życiorysów
oraz na interpretacje, jakie im nadaw ano.
Jan Witkiewicz, pochodzący ze sławnej rodziny W itkiewiczów (wywodzą
się z niej Stanisław i Stanisław Ignacy), nie m ając jeszcze naw et skończonych lat
szesnastu przeszedł przez niewypowiedzianą mękę śledztwa w kajdanach
i groźbę kary śmierci z tytułu przynależności do tajnego stowarzyszenia "Braci
Czarnych" w K rożach na Żm udzi. Z pow odu m łodego wieku życie zostało mu
darow ane. Czekał go jednak, zgodnie z wyrokiem z 1824 roku, los przerażający
— los dożywotniego sołdata. W itkiewicza zesłano "na linię orenburską do
szeregów garnizonów miejscowych bez praw a aw an su "7. Gimnaziści krożańs-

5 B. Z a 1 e s k i, Wygnańcy polscy w Orenburgu, "Rocznik Towarzystwa Historycz
no-Literackiego w Paryżu 1866", Paryż 1867, s. 75 i 81.
6 Ibidem, s. 97. Podkreślenia moje — M.J.
7 Tak opiewał wyrok, którego treść za dokumentem udzielonym mu "przez p. Stanisława
Witkiewicza w Zakopanem? cytował M. B r e n s z t e j n w rozprawce: "Bracia Czarni". Kartka
z przeszłości Litwy, "Biblioteka Warszawska" 1906, s. 555.
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cy traktow ani byli bardzo surowo. "Witkiewicza przyprowadzili w kajdanach
i zdjęli je dopiero po wcieleniu do służby czynnej"? 8.
Czy tak ciężko doświadczony młodzieniec dał sobie złamać życie? Czy rzucił
wyzwanie przerażającemu losowi? — oto są pytania.
Początkowo nie zatrzym ano go zresztą w Orenburgu; rnusiał jeszcze
przebyć w surową zimę drogę do twierdzy w Orsku, gdzie rozpoczął służbę
sołdacką w 5 batalionie. Oczywiście, każdy z byłych uczniów krożańskich służył
w innym oddziale, w innym miejscu, całkowicie odizolowany od "swoich".
Działo się tak w ścisłej zgodzie z założeniami polityki represyjnej caratu. Rufin
Piotrowski podkreślał podstawowy zam iar degradacji moralnej: "K atorga nie
jest w ciężkiej pracy fizycznej [...], rzeczywista katorga dla politycznego więźnia
w Syberii jest to ciągłe poniżenie i upodlenie jego osoby, drażnienie jego uczuć,
podeptanie w nim wszystkiego, co stanowi m oralną, a zatem rzeczywistą i istotną
wartość człowieka" 9. Było to zatem zupełnie świadome działanie w celu
ogołocenia z osobowości. Jan Witkiewicz właśnie w tych w arunkach ją sobie
wypracował. "Osobowość" to przeciwieństwo "niewolnika".
"Jednym jakby z fatalizmów przywiązanych do doli naszej tułaczej było to,
żeśmy w ślad za podbojam i Rosji wędrować musieli", pisał Bronisław Zaleski,
zesłany również na linię orenburską pod koniec roku 1847. Gdziekolwiek Rosja
prowadziła kolonizację lub um acniała zabór, tam wysyłała swoich soldatów
— "czy to na szczytach Kaukazu, czy nad granicami cesarstwa chińskiego
i Spokojnego Oceanu". Tu, w Orenburgu, panowała swoista dewiza, sfor
m ułow ana przez ministerstwo spraw zagranicznych do zarządu pogranicznego:
"Rosja granic na wschodzie nie ma" l0. M ożna więc było je dowolnie kształtować,
posuwając się coraz dalej w głąb Azji Środkowej.
Zaleski trafnie użył słowa "fatalizm". D la Polaków bowiem ukrywała się
rzeczywiście w tym ich losie, u boku najeźdźców, jakaś jakby fatalistyczna,
tragiczna ironia, ale też i lęgła się niezwykła nadzieja: a gdyby tak wymknąć się
z szeregów przymusowych kolonizatorów i stanąć po stronie, a raczej na czele
podbijanych ludów... I Witkiewiczowi będzie przypisywana misja wybawienia
W schodu od Rosji carskiej.
Z czasem Witkiewicz został jednak awansowany. Pracował jako tłumacz
(opanował ponoć aż dziewiętnaście języków ludów wschodnich) w Orenburskiej
Komisji Granicznej, przeprowadzając rozpoznanie okolicznych terenów; wy
8 Cyt. za książką W. l e w s i e w i e c k i e g o , Batyr. O Janie Witkiewiczu. 1808— 1839,
Warszawa 1983, s. 34. Autor zgromadził w niej niemal wszystkie, często sprzeczne, wiadomości,
a i okruchy wiadomości o tak tajemniczej tytułowej postaci. Każdy piszący o "Batyrze" wiele mu
zawdzięcza.
R. P i o t r o w s k i , Pamiętniki z pobytu na Syberii, t. II, Poznań 1860, s. 214.
B. Z a 1 e s k i, op. cit., s. 76.
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praw iał się w głąb Azji. K rótkie jego życie, którem u kres położyła śmierć
w tajemniczych okolicznościach w roku 1839, kończy się dwom a efektownymi
wydarzeniami: wypraw ą do Buchary i misją dyplom atyczną w Afganistanie.
Jego zalety na pograniczu Rosji z Azją były bezsporne. W itkiewicz stawał się
niezastąpiony. Ale znalazłszy się w samym centrum ówczesnej rywalizacji Rosji
i Anglii w Azji Środkowej, doprow adził do konfliktu między nimi. Co się za
tym kryło?
Przez cały wiek X IX Polacy snuli m arzenia o wdaniu się Rosji w wojnę
z potęgą, która ją pokona. Nie było to zresztą tylko marzenie, podejmowano
także działania na rzecz utworzenia "legionu polskiego", zaangażowanego po
którejś z antyrosyjskich stron. Również A dam a Jerzego Czartoryskiego "dyp
lomacja bez listów uwierzytelniających" bardziej lub mniej skrycie podążała
w tym kierunku. M yślano o Francji, Turcji, najbardziej jednak o Anglii. Ktoś,
kto chciał klęski Rosji carskiej, życzył jej konfliktu z Anglią. Witkiewicz zatem,
doprowadziwszy do zatargu angielsko-rosyjskiego, pragnąłby popchnąć Rosję
do tego, czego nie chciała, obawiając się — i słusznie, jak dowiedzie wojna
krymska — wielkiego dla siebie niebezpieczeństwa? T rudno na to pytanie
odpowiedzieć jednoznacznie. W każdym razie na tym podłożu właśnie mogła się
ukształtow ać legenda rodzinna o Witkiewiczu-Wallenrodzie. Decydującą rolę
w jej uform owaniu odegrał zesłany również na linię orenburską filomata,
Tom asz Zan.
Korzystając z pozostawionych przez niego informacji, Stanisław W it
kiewicz (który jako chłopiec udał się na zesłanie na Sybir za ojcem, ukaranym za
to, że w 1863 roku pełnił funkcję powstańczego naczelnika powiatu), wy
pracował politycznie najbardziej spójną wallenrodyczną interpretację postaci
Jana Witkiewicza: "W dumnej, ogolonej na hańbę — pisał — głowie polskiego
dziecka, wiezionego na całe życie do orenburskich batalionów, zrodziła się
potężna myśl zniszczenia Rosji przez Azję [...] Rosja utopiłaby swoją potęgę
w głębi Azji, co dałoby moc zmartwychwstania Polski"'1. Ta idea czynu
W allenroda przed Wallenrodem miałaby zatem powstać już bardzo wcześnie
— podczas drogi "etapem" do Orenburga. Potem miałaby się umacniać "w
dalekich stepach kirgiskich". Koncepcję Jana Witkiewicza Stanisław Witkiewicz
wykładał bardzo jasno: "Ideą mego stryja było wepchnąć Rosję jak najdalej
w głąb Azji i doprowadzić do walki o nią z Anglią, jedyną wtedy na wschodzie
potęgą, która mogła wałczyć z Rosją i, jak stryj przypuszczał, pokonać ją".
W ojna rosyjsko-japońska 1904-1905 miała wypełnić testam ent Jana Witkiewi11 Cyt. za: K. K o s i ń s k i, Stanisław Witkiewicz, Warszawa 1928, s. 345. W bezcennej swej
książce, przedrukowując obszerne wyjątki, badacz uratował od zagłady nigdy nie opublikowane
rękopisy niezwykle ważnych prac S. Witkiewicza.

WALLENRODOWIE LINII ORENBURSKIEJ

319

cza: "Anglia siłami Japonii zabiła Rosję, jednocześnie niszcząc jej wpływ
w Tybecie i trzymając w swej mocy bram ę Indii, Afganistan, bram ę, do której
właśnie pchał Rosję Jan Witkiewicz"12.
N a przełomie X IX i XX wieku, postać Jana Witkiewicza wyłoniła się
w myślach Stanisława Witkiewicza jako idealny wzór polskiej duszy niepodleg
łej. Był on nieznany szerszemu ogółowi — Stanisław Witkiewicz pragnął ukazać
tę postać z panteonu polskich bohaterów: tego, który nigdy nie zaniechał walki
z Rosją, nie dał się zahipnotyzować jej potędze. Czyżby u nas — pytał Stanisław
Witkiewicz w Przełomie — nie znalazł się ów W allenrod "zdrajca-bohater",
Samson, który by "odważył się na czyn bezwzględnego poświęcenia i spróbował
jednym wstrząśnieniem kolumny cały gmach zwalić i umrzeć pod gmachem?
Czyżby naszej rasie zabrakło tego rysu bezwzględnej, bezmiłosiernej siły, tej
zdolności skupienia się w jednym uczuciu, jak piorunie? [...] Człowiek taki był
i wallenrodyzm nie był tylko poematem , był czynem"13.
Zdolność do czynu uznana została przez autora Życia, etyki i rewolucji za
najistotniejszą cechę walczącego W allenroda. Było to wskazanie ważne w społe
czeństwie, które po upadku powstania styczniowego uznawano za zdruzgotane,
bierne, uległe, spodlone strachem i pogodzone z niewolą. Patrząc na nie stale
z perspektywy powstańczo-zesłańczej, Stanisław Witkiewicz najbardziej obawiał
się "anemii narodowej" i "niziny bagiennej" dla ducha polskiego. Najpotw orniej
szym dlań momentem było stwierdzenie, że po roku 1863 "myśl narodow a, jakby
przerażona tymi szczytami, na których już była z poezją rom antyczną, cofała się
w zakątki pospolitego interesu i naród rozbijał się na atom y jednolitego egoizmu,
który podstawiał swoje ograniczone hasła na miejsce wielkich idei"14. "Porwany
za młodu" Jan Witkiewicz nie pozwolił zatruć sobie duszy. Z hardego jeńca nie
stać się nikczemnym niewolnikiem — oto program Stanisława Witkiewicza.
Podobnie jak Józef Piłsudski, najbardziej lękał się przekształcenia polskiej
niewoli politycznej w niewolę psychiczną, duchową, skazującą na letarg
i nieodwołalną śmierć. Poniżającemu indywidualność systemowi wychowaw
czemu caratu trzeba było przeciwstawić inny: samowychowanie ku wolności
członka zniewolonej społeczności; nacisk pada tutaj na jednostkę, nieznużenie
pracującą zawsze i wszędzie dla wydobycia się z niewoli — jak Mickiewiczowski
K onrad W allenrod, jak Jan Witkiewicz.
Pod koniec życia na drodze Stanisława Witkiewicza pojawiły się Legiony
Piłsudskiego jako wcielenie niezniszczalnego ducha oporu. Tak je Witkiewicz
12 Ibidem, s. 349 i 357.
13 Ibidem, s. 345.
14 S. W i t k i e w i c z, Jan Matejko, w: I d e m, Monografie artystyczne, rozprawa wstępna
i komentarz M. Olszanieckiej, t. II, Kraków 1974, s. 185.
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rozumiał, zachwycając się nimi podobnie jak Mickiewicz legionem tureckim.
W jego interpretacji Piłsudski kiedyś — tak, jak niegdyś Jan Witkiewicz
— "ryzykując duszą i ciałem, ważył sam otny możliwość walki z Rosją za wszelką
cenę"15. I podjął ją. Wszyscy ci wielcy Litwini zrozumieli, że największym
przekleństwem dla Polski jest słabość duszy, zdolnej do kom prom isu z niewolą.
Typ psychiczny i m oralny K onrada W allenroda to dla Stanisława Witkiewicza
ideał zachowania Polaka w niewoli — P o l a k a
w a l c z ą c e g o . Janowi
Witkiewiczowi w jego wykładni nie zabrakło cech prawdziwego bohaterstwa:
"szalonej woli", "niesłychanej mocy opanowywania dusz ludzkich", zdolności
złam ania nieodwołalnego wyroku. Naruszenie potęgi Rosji — groźnej, ciemnej,
bezlitosnej, wymagało nie tylko słuszności racji wewnętrznej, lecz i siły równie
bezlitosnej, jednak opromienionej bezgranicznością poświęcenia. Genialna,
bohaterska jednostka gotowa jest posunąć się do swoistego "immoralizmu",
kiedy przekracza powszechne wyobrażenia m oralne. Nie przekreśla to zarazem
etycznej dążności takiego bohatera, nie gubi jego duszy. Dusza bowiem hartuje
się w podobnych zmaganiach, a w końcu mimo m oralnych perypetii — nie pada
na nią cień, gdyż nad wszystkim góruje geniusz bezgranicznej ofiary.
Takim właśnie miał być Jan Witkiewicz, jedyny prawdziwy W allenrod, jak
o nim powie Tadeusz Miciński, tworzący w Nietocie polski mit bohaterski — pod
bezpośrednim wpływem Stanisława Witkiewicza. W jego ujęciu postać tę — jako
M aga Litw ora — cechuje zdolność do przeobrażania siebie. Łączy się w nim
Mickiewiczowska "dusza"16 z hinduską "jaźnią". Istotą wtajemniczenia M aga
Litw ora jest ciągłe stawanie się, zmierzające ku doskonałości. Heroiczna polska
transform acja ducha nie może się dokonać, zdaniem Micińskiego, bez doświad
czenia syberyjskiego cierpienia. W ten sposób biografia Jana Witkiewicza
nabiera cech mitycznych. Może się on stać wcieleniem K onrada W allenroda,
pojętego przede wszystkim jako jeden z bohaterskich duchów polskich, ale
również wcieleniem K róla-D ucha. Tak Miciński interpretuje bohaterską siłę
kształtow ania siebie samego, którą Stanisław Witkiewicz odnalazł w heroicznym
żywocie Jana Witkiewicza, przypisując mu w Nietocie również plan pokonania
caratu za pom ocą ludów W schodu.
N astępny W allenrod z linii orenburskiej, Zygm unt Sierakowski, nie był
wyposażony w taką siłę mitopeiczną, jak Jan Witkiewicz. Ale z kolei więcej
pozostało wiadomości o jego działaniach wallenrodycznych. Student uniwer
sytetu w Petersburgu, zapalony wielbiciel poezji romantycznej, gdy dotarły do
15 Cyt. za K. K o s i ń s k i, op. cit., s. 351.
16 W sensie powiedzenia Mickiewicza z Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego-. "O ile
powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice".
Słowa te S. Witkiewicz położył za swą dewizę i interpretował jako wołanie o siłę duchową każdej
jednostki, decydującą o prawdziwym życiu narodu.
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Rosji wiadomości o wybuchu W iosny Ludów, ruszył ku granicy austriackiej.
Zatrzym any wiosną 1848 roku, oskarżony został o zam iar przekroczenia granicy
oraz ucieczki z Rosji i skazany na wcielenie do K orpusu Orenburskiego. Podczas
rozmów śledczych z obłudnymi urzędnikami III Oddziału, gdy padła propozy
cja, żeby Sierakowski — z powodu słabej budowy fizycznej — zdecydował się na
służbę cywilną, odpowiedział, że chce służby wojskowej, połagajas’ na silu
ducha'1. Co miał na myśli? Zobaczymy. 20 V 1848 roku z żandarmem ruszył do
Orenburga.
Sierakowski początkowo wyobrażał sobie, że szybko zdobędzie stopień
oficerski. Został jednak zesłany jako szeregowiec "z prawem według p o 
chodzenia", tzn. do awansu oficerskiego po służbie od dwóch do czterech lat.
Poszła za nim rekom endacja, że jest szczególnie "niebezpiecznym więźniem".
Dlatego też dostał przydział do Now opiotrowska — tego "obrazu doskonałego
piekła na ziemi"1718 — jednego z najbardziej oddalonych garnizonów, półtora
tysiąca wiorst od O renburga, co przekreślało jego nadzieje na szybki awans
oficerski. Tu rozpoczął się, jak mawiali przyjaciele, proces "przeanielania",
"przeduchowienia" Sierakowskiego, który już wcześniej był uważany za wielce
egzaltowanego rom antyka. Wreszcie po kolejnej służbie w Uralsku Sierakowski
znalazł się w 1852 r. drugim orenburskim batalionie liniowym w Orenburgu.
Zawiodły wielokrotne próby urzędowego potwierdzenia szlachectwa, co umoż
liwiałoby awans oficerski. "W końcu — dowodzi W ładimir Djakow — Sierakow
ski do swej pierwszej rangi oficerskiej musiał odbywać służbę nie 6 miesięcy, jak
początkowo przypuszczał, nie dwa lata, jak można było oczekiwać, sądząc
według jego zasług i zdolności, nie cztery lata, jak wypadało według prawa, lecz
całych osiem lat — od 1 VI 1848 do 16II 1856"19. W yjątkowo okrutnie docisnął
go los i carat. M ogło to sprzyjać nie tylko wyrabianiu cierpliwości, ale
i wypracowywaniu projektów wallenrodycznych jako planów zrzucenia ucisku.
Sierakowski bowiem chciał być szczególnym polskim "Wallenrodem"
działającym w rosyjskiej armii. Projekt ów w pewnym sensie był zgodny
z duchem czasu. Paweł Jasienica trafnie spostrzegł osobliwą zmianę orientacji
geograficznej w okresie międzypowstaniowym: "We wszystkich dotychczaso
wych polskich walkach o wolność, konspiracjach i powstaniach znaczną rolę
odgrywali emisariusze z Zachodu, zwłaszcza z Francji. W dobie powstania
styczniowego było odwrotnie. Zupełnie tak jakby na mapie Europy centralne
17 W. A. D j a k o w, Matierialy k biografii Sigizmunda Sierakowskogo, w pracy zbiorowej pt.
Wosstanije 1863 g. i russko-polskije riewolucjonnyje swiazi 60-ych godow, Sbornik statiej i matieriałow
pod riedakcijej W. D . K o r o l i u k a , I . S . M i l l e r a , Moskwa 1960, s.’69.
18 Określenie pierwszego z biografów Sierakowskiego, W . K o s z c z y c a (W. W o ł o d ź k i),
Zygmunt Sierakowski, naczelny wódz Żmudzi w r. 1863, Lwów 1891, s. 22.
19 W. A. D j a k o w, op. cit., s. 75.
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ognisko myśli rewolucyjnej zapłonęło w zupełnie nowym punkcie. Asy polskich
Czerwonych to przeważnie ludzie, którzy w ten czy inny sposób zetknęli się
z ówczesną Rosją, służyli w jej wojsku, studiowali na tamtejszych uniwer
sytetach"20. I wśród tych asów na pierwszym miejscu wymienia Sierakowskiego.
Niewątpliwie jego życiorys jest typowy dla owej zmiany — zamiast emisariusza
z Francji pojawia się oficer rosyjskiego sztabu generalnego. Należał on do
najświetniejszych z tych, których Stefan Kieniewicz nazwał Wallenrodami
— twórcami powstania styczniowego21.
Pisane do rodziny listy Sierakowskiego z linii orenburskiej "przepełnione są
— jak twierdził Koszczyc — wallenrodyzmem tak zręcznym, że czytający a nie
znający autora gotów pomyśleć, że wychodziły one spod ręki najwierniejszego
poddanego cara". Gdzie indziej uwydatnia! ładunek zawartej w nich "pozornej
szczerości", która musiała zręczną maską "ujmować Moskali", sądzących, że
nawrócili "wrażego syna" na swoją w iarę22. Zapewne, Sierakowski posiadł tę sztukę,
którą mu Koszczyc przypisywał. Dlatego później, gdy osiągnął swe cele, w liście
z Paryża z 9 I I 1861 roku, utkanym z wallenrodycznej finezji, niespokojny o to, czy
adresat go rozumie, dorzucał: "Po głosie moim poznacie mnie, mówi przysłowie"23.
A oto "przysłowie" — Mickiewicz zwracał się tak Do przyjaciół Moskali'.
Poznacie mię po głosie; pókim był w okuciach,
Pełzając milczkiem jak wąż, łudziłem despotę,
Lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciach
I dla was miałem zawsze gołębią prostotę.
"Interes", o którym stale Sierakowski wspominał w listach do Spasowicza,
to prośba o pom oc w uzyskaniu urzędowego potwierdzenia szlachectwa, co
otwierało drogę do stopnia oficerskiego i studiów w Akademii Wojskowej
w Petersburgu. Wówczas to zaczęłaby się "nowa epoka". "Ocalając mnie ocalasz
żeglarza, któren szukał drogi"24, pisze Sierakowski, przedstawiając przyjacielowi
w roku 1852 swój plan już na rok 1854. Żeglarz, szukający drogi, ma w sobie
wiele z W allenroda. W następnym liście, polecając się przez Spasowicza pamięci
"profesora" (zapewne Antoniego Czajkowskiego), mówił już dość wyraźnie, jaki
20 P. J a s i e n i c a, Biały front, Warszawa 1953, s. 39-40.
21 Podczas XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu we wrześniu 1984.
Oczywiście takie nazwanie wymaga przyjęcia tezy o świadomym wykorzystywaniu przez służących
w armii carskiej Polaków wiedzy zdobytej wśród wrogów — na ich niekorzyść. Wśród przedstawicieli
tej generacji można zauważyć postawy stanowiące potwierdzenie takiej tezy.
22 W. K o s z c z y c, op. cit., s. 34 i 39.
23 T. F i e d o s o w a, K. G r o n o w s k i , Listy Zygmunta Sierakowskiego do Włodzimierza
Spasowicza, "Przegląd Historyczny" 1967, z. 1, s. 130. Jest to list do wspólkonspiratora, Jana
Staniewicza.
24 Ibidem, s. 113.
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jest charakter jego "interesu": "Uściśnij profesora, powiedz mu, że może kie
dyś powiedzą, że nieznany, chm urą tajem nic okryty, niegdyś był uczniem jego
N asz rycerz, "chm urą tajem nic okryty", m iał kilka planów , które m ogą
uchodzić za "wallenrodyczne". Przedstawm y trzy.
Niezachw iana wiara w odrodzenie Polski jest głównym motywem listu
pisanego z O renburga 9 IX 1852 roku. Ale dokonać się ono m a tym razem nie
z pom ocą zachodnich, ja k planow ano w 1848 roku, lecz wschodnich sojusz
ników: "My zm artw ychw staniem y razem z wschodnimi braćm i. Falangi
podtrzym ują M acedonię. Grecy powinni duchem opanow ać falangi [...] Dziś
na świecie dwa tylko miejsca widzę dla siebie, w N iu-Jorku Isic!) albo
w Petersburgu. Mówię to dlatego, że chcę mówić wszechstronnie, a jednak
gdybym m iał do wyboru, może bym wybrał Petersburg. D latego, żeby mieć
punk t oporu, muszę być oficerem. O renburg dał drogę do tego. Zostawszy
oficerem w O renburgu za dwa lata będę w Petersburgu w W ojennej Akadem ii,
a może naw et prędzej"*26. Kieniewicz tak tłum aczy ówczesne wynurzenia i plany
Sierakowskiego: "teraz nadzieję zm artw ychw stania Polski upatruje w Rosji.
Dziś jeszcze "Grecja" musi ulegać "M acedonii", p odporą zaś "M acedonii" są
"falangi", tzn. arm ia carska. "Grecy powinni duchem opanow ać falangi"
— m usimy zdobyć sobie "punkt oporu" w armii zaborczej. D latego m uszą się
znaleźć w Akadem ii W ojennej. Z am iar ten został zrealizowany, jakkolw iek
z kilkuletnim opóźnieniem "27.
W drugim swym projekcie wallenrodycznym Sierakowski podążał śladam i
Jana Witkiewicza. Jak przypuszcza Koszczyc, Sierakowski, prosząc o wysłanie
w roku 1853 do nowobudującej się fortecy Ak-m eczetu (leżącej, ja k sam
inform ow ał, w połowie drogi z O renburga do Indii), wiedział rzecz istotną: że
forteca ta "była jednym krokiem naprzód w powolnym pochodzie Moskwy na
Indie; chciał przeto wydrzeć tajemnicę wrogowi i wyzyskać ją przy sposobnej
zręczności"28. Zapewne przez przekazanie Anglikom?
Wreszcie trzeci pomysł miał na celu rewolucyjną reformę caratu. Sierakow
ski zamierzał podjąć walkę o zniesienie kar cielesnych w armii carskiej. "Złamać
pałkę w wojsku, to złamać całą potęgę caratu" — mawiał do kolegów. Toteż jego
" Ibidem, s. 115.
natenczas, luba, natenczas pomyślisz
Ze ów rycerz straszliwy, chmurą tajemnic okryty,
Jednej tobie znajomy, twoim byl kiedyś małżonkiem,
1 niech dumy uczucie będzie pociechą sieroctwa
(IV, 568-571)
mówi Wallenrod do Aldony, zapowiadając wykonanie przerażającego planu.
26 T. F i e d o s o w a, K. G r o n o w s k i, op. cit., s. 116-117.
27
S. K i e n i e w i c z, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 44.
28
W. K o s z c z y c, op. cit., s. 34.

324

MARIA JANION

wymyślony w "katakum bach koszarowych" plan unowocześnienia rosyjskiego
prawodawstwa wojskowego Koszczyc przedstawiał jako zbudowanie "nowego
konia trojańskiego, co miał wejść niepostrzeżenie do zamrożonej niewolą
i despotyzmem Moskwy". "Wielki W allenrod", jak go Koszczyc nazywa, nie
może być jednak uznany za jakiegoś kosmopolitycznego dobrodzieja —
zadając cios caratow i przynosił zbawienie Moskwie, ale i wolność Polsce.
Podobna reforma caratu mogła być tylko wynikiem działań "konspiratora
w wyższym stylu".
Nie cofał się on przed żadnym pochlebstwem czy obłudą, byle by wydostać
się z orenburskiego okrążenia. Koszczyc przytacza list z 20 XI 1855 roku,
w którym Sierakowski informował o swych staraniach o przeniesienie do służby
czynnej:"[...] teraz i ja tylko pragnę przelać krew z chwałą, położyć jakieś zasługi,
polec, aby dać innym szczebel do sławy grodu. [...] Może Bóg da, że i ja będę
przeniesiony do czynnej służby, Bóg mnie naznaczył być żołnierzem — teraz
gdzie walka w imię Boga, Cesarza i Ojczyzny, pragnę pośpieszyć tam , gdzie Bóg,
Cesarz i sława wzywa"29. W wallenrodycznej egzaltacji nie wahał się nawet użyć
zwrotu z Ody do młodości, byle tylko uwiarygodnić swój zapał do obrony
rosyjskiej ojczyzny. Jednak zapoznając się z wyrazami wybujałych uczuć do
caratu, trzeba pamiętać, że — wobec faktu nieotrzym ania urzędowego potw ier
dzenia szlachectwa — Sierakowskiemu pozostawała prowadząca do rangi
oficerskiej droga osobistego zasłużenia się na polu walki.
Z tymi okrzykami wiernego sołdata i pozoru tylko kontrastują zachowania
Sierakowskiego już po powrocie z zesłania do Petersburga. Niechętny Sierakow
skiemu W ładysław Kossowski, w swych zeznaniach zjadliwie krytycznych wobec
oficerskiej kadry powstańczej, podkreślał, że bał się on każdego słowa o czasach
wygnania — oraz konkludował, że zsyłka orenburska uczyniła go ostrożnym aż
do tchórzostw a30. Ale to nie było tchórzostwo. Raczej trzeba mówić o konsek
wentnie przemyślanym, wszechstronnym projekcie przezornego działania, rze
czywiście skonstruowanym jak dzieło sztuki, którego nie powinna była narażać
na zniszczenie byle nieostrożność.
Podczas zesłania w O renburgu Sierakowski wypracował dwie taktyki:
W a l l e n r o d a r e f o r m y i W a l l e n r o d a s p i s k u . Już pobyt
w Akademii Wojskowej ujawnia te dwa jednoczesne kierunki jego działalności.
D opiął bowiem swego. Niezwykle starannie przygotował się do trudnego
egzaminu do Akademii. Pokonał ogromne przeszkody administracyjne. Był jak
29 Ibidem, s. 39.
30 Por. W. A. D j a k o w , Zamietki Władisława Kossowskogo o pietierburgskom podpolje
i polskoj emigracji nakanunie wosstanija 1863 g., w pracy zbiorowej: Riewolucjonnaja Rossija
i riewolucjonnaja Polsza (wtoraja polowina X IX w.), Sbornik statiej pod riedakcijej W. A.
D j a k o w a, I. S. M i 11 e r a, N. P. M i t i n o j, Moskwa 1967, s. 398-399.
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pocisk zmierzający nieuchronnie do celu. Oczywiście, pom ogła mu w jego
staraniach pewnego rodzaju "amnestia", jaka nastąpiła po śmierci M ikołaja I.
Klęska w wojnie krymskiej, jak podkreślają zgodnie zarówno pamiętnikarze, jak
badacze epoki, odsłoniła zupełne zmurszenie caratu. Potrzebował on renowacji
we wszystkich niezbędnych do istnienia zakresach. Również w wojsku. Sierako
wski świetnie zdał egzamin: 30 VIII 1857 roku został zaliczony w poczet
słuchaczy Akademii. W grudniu 1859 roku ukończył ją jako prymus, uzyskując
dyplom za otlicznyje uspiechi w naukach oraz stopień sztabs-kapitana.
Stało się to, co w O renburgu sobie zamierzył. M ógł wykonać swój plan
w warunkach rozluźnienia samowładnego reżimu mikołajewskiego. Osiągnięcia
jego były ogromne. "W ciągu trzech lat (1857-1860) —- pisał Kieniewicz
— Sierakowski, były zesłaniec i trzydziestokilkuletni kapitan, znalazł się
w kierownictwie tajnej organizacji złożonej z kilkuset oficerów, Polaków
i Rosjan, zjednoczonych dla wspólnej walki z caratem , organizacji, która
postawiła sobie za cel wyzwolenie zarówno Rosji, jak Polski"31.
Ale przecież czynność Sierakowskiego nie ograniczała się do konspiracji.
Prowadził równie potężną działalność legalną. Po ukończeniu Akademii od
kom enderowany został do pracy w sekcji statystycznej D epartam entu Sztabu
Generalnego. Zajmował się reform ą praw odawstw a wojskowego, pracował nad
nowym kodeksem karno-wojskowym i w Ministerstwie W ojny uchodził za
wybitnego specjalistę w tej dziedzinie. Podczas służbowych podróży zagranicz
nych załatwiał interesy zarówno legalne, jak konspiracyjne. Zjadliwy Tadeusz
Bobrowski podkreślał, że zajmując się reform ą sądów i więzień wojskowych,
"Sierakowski w ciągłych z tego pow odu był ekskursjach, które mu dawały
możność czynnie pracować w organizacji nieszczęsnego 1863 r., którego był
jednym z głównych prom otorów , organizatorów, a następnie dowódców"32.
W allenrodyzm Sierakowskiego nie był bynajmniej wymysłem późniejszych
jego biografów. Zachowało się bardzo ciekawe bezpośrednie świadectwo. Otóż
Józef Bohdan Zaleski w dzienniczku prowadzonym w Paryżu w roku 1861 opisał
pod datą 28 III następujące wydarzenie: "... Nadszedł Zygm unt Sierakowski
z pożegnaniem na kilka tygodni. Był rzewny, potulny i z całego serca obojgu nam
przychylny. Mówiłem z nim długo i poważnie o rzeczach krajowych. Wznowiłem
zagajony ongi spór z m oją żoną o
n ie b e z p ie c z e ń s tw ie
w a l l e n r o d y z m u. Niemal z płaczem tłumaczył mi się ze swego położenia
i pom im o to nie broni się od pokus. Podróż jego dzisiejsza niebezpieczna.
Odradzałem ją z przyciskiem, ale widocznie na darm o"33. Z użytych
31 S. K i e n i e w i c z , op. cit., s. 47.
32 T. B o b r o w s k i, Pamiętnik mojego życia, opracował, wstępem i przypisami opatrzył
S. Kieniewicz, t. I, Warszawa 1973, s. 411.
33 J. B. Z a l e ś ki, Korespondencja, wydal D. Zaleski, t. III, Lwów 1902, s. 57. Podkreślenie moje
— M.J.
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sform ułowań wynika, że Sierakowski dość dram atycznie przeżywał swój wallenrodyzm. Jest oczywiste jednak, że nie mógł zejść z przemyślanej drogi, na której
zresztą już tak daleko zaszedł. Koszczyc wspomina, że biografowie piszący o nim
w latach sześćdziesiątych pomijali szczegóły dotyczące "spólnictwa jego w spis
kowej robocie przedpowstańczej, bo to było konieczne ze względu bezpieczeńst
wa osób". Dzisiaj jednak należy już to wszystko nawet uwydatnić, "aby nie czynić
krzywdy jego niezrównanemu patriotyzmowi i nade wszystko wytrwaniu bez
obłudy na stanowisku wallenrodyzmu szczytnego"34. A utor więc nie tylko nie
odczuwał m oralnych skrupułów, ale jeszcze uwydatniał heroizm wzniosłej służby
patriotycznej — i to "bez obłudy". N a tym ostatnim określeniu zaważyło również
pójście Sierakowskiego do powstania.
W końcu stycznia 1863 roku, przebywający jeszcze w Petersburgu i w wojs
ku Sierakowski został mianowany wojewodą żmudzkim. W kwietniu 1863 roku
"wyjechawszy z W ilna jako oficer sztabu generalnego przeszedł na nielegalny
status przywódcy oddziałów powstańczych w guberni kowieńskiej"35. Wieść
o tym, że powstanie zyskało wielkiego wodza, na którego tak czekało, szerzyła się
szybko — jak legenda i nadzieja. Rozpowszechniały się wśród powstańców
i ludności na Litwie wieści, w których dochodziło do kontam inacji w ątku
tajemniczego a potężnego K onrada W allenroda, niezwykłego człowieka, oficera
sztabu generalnego, faw oryta m inistra wojny, działającego w ukryciu gdzieś
wśród możnych wrogów na naszą korzyść oraz Mickiewiczowskiego obrazu
Litwy jako centrum świata, z którego spływają życiodajne promienie na całą
Polskę i Europę.
Podniosły, powstańczy Sierakowskiego pochód przez Litwę trwał niezwykle
krótko. W końcu kwietnia został on ciężko ranny — podczas bitwy zakończonej
klęską. Wzięty do niewoli, został przewieziony do Wilna. Słynna miała być
sadystyczna i brutalna odpowiedź M urawjowa-W ieszatiela na prośbę, żeby nie
skazywał Sierakowskiego na rozstrzelanie: "Ja go nie rozstrzelam, ja go
powieszę"36. I tak się stało: w czerwcu Sierakowski zawisł na szubienicy
— skazany za "zdradę służby i złamanie przysięgi", dowodzenie i działanie
34 W. K o s z c z y c, op. cit., s. 62.
35 W. B. B i k u 1 i c z, Wospominanija A. Sierakowskoj (Dalewskoj) i drugije matierialy o Z.
Sierakowskom w CGIA LitowskojSSSR, w pracy zbiorowej: Kstoletiju gieroiczeskoj bor’by "za naszu
i waszu swobodu", Sbomik statiej i matieriałow o wosstanii 1863 g. Pod riedakcijej W. A .D ja k o w a ,
I. S. M i 11 e r a, S. M. F a 1 k o w i c z, Moskwa 1964, s. 96.
36W. K o s z c z y c , op. cit., s. 116. Autor ten podaje, że Sierakowski przed pójściem do
powstania prosił, aby matka i żona nie szukały wstawiennictwa u władz, jeśli dostanie się do niewoli
z bronią w ręku, gdyż człowiek dorosły wie, co robi, i musi ponieść tego konsekwencje. Gdyby zaś
jakimś sposobem wyjednały przebaczenie, zapowiadał, musiałby popełnić samobójstwo — z powodu
"poniżenia całej sprawy narodowej" (s. 82).
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"przeciwko wojskom z orężem w ręku; z nimże został wzięty do niewoli"37.
Rozpoczęła się walka o dobre imię Sierakowskiego: urzędow a historiografia
rosyjska nazywała go "zdrajcą", wychowanym na idealizacji zdrady przez
M ickiewicza w Konradzie Wallenrodzie 38, strona polska zaś albo
zaprzeczała pom ówieniom o wallenrodyzm , albo optow ała za "szczytnym
wallenrodyzm em ".
Stanisław Witkiewicz pisał niegdyś o polskiej dziwnej właściwości: "M oż
na być bogatym , uczonym, pracow itym , oszczędnym, będąc Niemcem, F ra n 
cuzem czy Czechem — ale Polakiem m ożna być, tylko będąc Polakiem . A żeby
nim być, trzeba swojej duszy strzec od wszelkich kom prom isów z tą siłą, która
nas niszczy, trzeba być mężnym, wzniosłym i rozum nym , ponad nędzą niewoli
i ponad pokusam i zaprzedania i upodlenia polskiego sum ienia dla jakich bądź
celów"39. M im o wszystkich perypetii niezwykle dram atycznych, a nawet
tragicznych, wallenrodycznych, a więc narażających na utratę honoru, takimi
Polakam i zdobywającymi polską tożsam ość w sensie witkiewiczowskim, byli
dwaj wielcy W allenrodowie skazani w orenburskie soldaty — Jan Witkiewicz
i Zygm unt Sierakowski.

37

Cyt. za: Rok 1863. Wyroki śmierci. Wileńskie źródła archiwalne, pod red. W.
S t u d n i c k i e g o , Wilno 1923, s. 41.
Por. N. W. G o g i e 1(członek ustanowionej przez Murawjowa wileńskiej komisji śledczej),
Josafat Ogryzko ipietierburgskij riewolucjonnyj rzond w diele posiiedniego matieża, Wilno 1867, s. 11.
39 Cyt. za: K. K o s i ń s k i, op. cii., s. 352-353.
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J

eden z rozdziałów Pamiętnika Henryka Kamieńskiego nosi tytuł Ja. Jest
to tytuł niezwykły. W polskich pamiętnikach z epoki rom antyzm u bardzo
rzadko spotykam y bowiem tak silnie wybite słówko "ja".
Chociaż są i wyjątki. A utor książki Pamiętniki moje — kreślący wspo
mnienia z powstania listopadowego Aleksander Niezabytowski — odważył się
na świadome rzeczy wyznanie: "Piszę tu bowiem nie pamiętniki Epoki naszej,
lecz tylko me własne Pamiętniki, nie historię narodu, lecz tylko m oją historię, nie
trak tat polityki albo dyplomacji, ale tylko biografię i długą powieść własnego
życia. [...] Głównym bowiem przedmiotem do tej opowieści jestem ja i ja tylko;
reszta jest epizodem, dodatkiem, uzupełnieniem"1. Tak śmiały zam iar uczynienia
historii epoki i narodu jedynie dodatkiem do własnego życia jest raczej
niespotykany. Pisać o pow staniu listopadowym i nie pisać o powstaniu, o Polsce,
o wielkim czasie, lecz o sobie — brzmiało wówczas co najmniej niestosownie.
Przypomina to trochę owo słynne: "Poniedziałek. Ja. W torek. Ja. Środa. Ja.
Czwartek. Ja" umieszczone prowokacyjnie przez W itolda Gom browicza na
początku Dziennika. Prowokacyjnie, a więc na przekór pewnej tradycji pisania,
czy też raczej nie pisania o sobie.
Ani Niezabytowski, ani Kamieński nie byli jednak Gom browiczami doby
romantyzm u. Pierwszy z nich wydał swój pamiętnik — indywidualistyczny
w założeniu — anonimowo. Kamieński nadał wprawdzie rozdziałowi tytuł Ja,
lecz czuł, że musi się z tego wytłumaczyć. Pisał, że zbiór psychologiczny, który
przedstawia, to dzieje jego umysłu pod względem — jak to określił — "politycz
nym polskim"2. Samoanaliza była więc w rzeczywistości przedstawieniem
dorastania politycznego, relacją z uczestniczenia w tym co ogólne i narodowe.
Owo "ja" Kamieńskiego, podobnie jak "ja" większości pam iętnikarzy polskich,
jest właśnie uczestnikiem. Uczestnikiem wydarzeń, dziejów narodu, losów idei.
Bez tego uczestnictwa samo o sobie nie stanowi. Nie jest wystarczającym
podm iotem do napisania wspomnienia.
1 A. N i e z a b y t o w s k i , Pamiętniki moje, Paryż 1845, s. 7-8.
2 H. K a m i e ń s k i , Pamiętniki i wizerunki, przygotowanie do druku i przypisy J. Śliwińska,
wstęp W. Kula, Wrocław 1951, s. 260.
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Perypetie zaim ka "ja" w polskich pam iętnikach są zawsze dziejami
stosunku piszących do samych siebie i ich pojm ow ania związków własnej
osoby z historią, narodem , literaturą. G odne są też odrębnej książki. M ożna
jednak powiedzieć, że w pam iętnikach — również w pam iętnikach syberyjskich
— ujaw nia się pewien styl rom antycznego myślenia, myślenia kategoriam i
historii i wspólnego losu. Pam iętniki są więc przede wszystkim zapisem
doświadczenia zbiorowego. "Ja-sam" i "ja-sama" zostają usunięte z pierwszego
planu. Mniej ważne stają się zbyt osobiste szczegóły biografii, prywatność,
indywidualne przeżycia. Mniej ważna jest pozahistoryczna i pozakolektyw na
egzystencja. Obowiązuje reguła, k tórą nazwiemy zasadą wycofywania "ja".
Z asada ta nakazuje unikanie m anifestacyjnego indywidualizm u i chowanie
własnej osoby w cień wydarzeń.
Świadom tej reguły był M aksym ilian Jatow t piszący pod pseudonim em
Jakóba G ordona, który wplótł następującą uwagę w Obrazki caryzmu: "Russo,
pisząc przez lat 20 swą książkę, k tórą nazwał spowiedzią, przedstaw ił nam
w najprostszych rysach pełen rozwój życia człowieczego. L am artinow i za
rzucano, że ogłosił swoje Zwierzania się. Nie m am ja bynajmniej pretensji
wchodzić, jak to wolno było znam ienitem u filozofowi lub poecie, w drobne
szczegóły własnej biografii — nie zaiste
Takie przeciwstawienie obow ią
zywało niejako polskie pam iętniki. Ich autorzy nieraz bezpośrednio odżeg
nywali się od Wyznań, potępiając zamknięcie się autora we własnym "ja"
i widząc w tym objaw pychy, próżności, wreszcie bezwstydności w odsłanianiu
tego, co intym ne i co pow inno zostać w ukryciu. K rytykow ali Rousseau
m oralnie, nie chcąc też zaakceptow ać jego deklaracji, że jest inny, że nie jest
podobny do nikogo z istniejących. "Tym innym — zapow iadał — będę ja. Tak
ja, ja sam [,..]"34.
Obecnie Wyznania uważane są za początek prawdziwej autobiografii
europejskiej, a więc takiej, której autor opisuje swą egzystencję, kładzie główny
akcent na życie indywidualne, a szczególnie na historię własnej osobowości. Tak
pojęta autobiografia miałaby być wyrazem rodzącego się nowożytnego in
dywidualizmu. Dla Lejeunne‘a, który określa w ten sposób autobiografię, polscy
pam iętnikarze przywiązani do ogólnego, wspólnego wszystkim losu, byliby
zatem bardzo nienowocześni.
Posłuchajmy jednak lepiej, co dalej mówi Jakób Gordon: "...atoli cóż bym
nie dał za to, gdyby mi wolno było [...] prowadzić dzienniczek wszystkiego co się
działo, słyszało, myślało i czuło; [...] Lecz żyjąc pod rządem, gdzie nawet
wygadanie się przez sen ze swych uczuć mogło być poczytane za występek, dziś
3 I G o r d o n , Obrazki caryzmu. Pamiętniki, Lipsk 1861, s. 47.
4 J. J. R o u s s e a u, Oeuvres completes, 1.1, Paris 1967, s. 68. Tłum, za: E. R z a d k o w s k ą ,
Wstęp do: J. J. R o u s s e a u, Wyznania , tłum. T. Żeleński-Boy, Kraków 1978, s. III.
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jednak ze zgliszczów ubiegłej przeszłości odkopuję niniejsze obrazki"5. G ordon,
zesłany w sołclaty, podaje tu obiektywny powód, dla którego trudno było pod
Uralem pisać tak ulubiony przez francuskich badaczy journal intime, czy też
jakiekolwiek Wyznania mogące zakończyć się pod knutem. Lecz tym bardziej
rzeczywistość przemilczanych odczuć dom agała się głosu. G ordon usiłuje
odkopać ją ze zgliszcz, zachować zacierające się ślady, zatrzym ać uciekające
wrażenia, które jaw ią mu się jako stada ptaków odlatujących jesienią. Podobnie
jak większość pamiętnikarzy syberyjskich pisze właśnie jesienią, kiedy wszystko
się już kończy, staje się przeszłością. Zauważmy jednak, że chodzi tu o przeszłość
własną, osobistą. Ten istotny, może najistotniejszy fragm ent samego siebie
próbuje schwytać Gordon.
Działająca w pamiętnikach zasada wycofywania "ja" powoduje ogranicze
nie opisu do losu historycznego i wspólnego. Lecz zarazem doświadczenie
historii i wpólnoty jest przez autorów personalizowane, jest odbierane i przed
stawiane również jako własne doświadczenie egzystencjonalne. Dlatego sądzić
można, że tworzyli oni specjalną, możliwą w polskich w arunkach literaturę "ja".
Specjalną, ponieważ doświadczenie zbiorowe ma tutaj również egzystencjalny
charakter.
To, co rom antyzm polski miał do powiedzenia o egzystencji i formy,
w jakich o niej mówił, obecne są też w pamiętnikach. Tem aty egzystencjalne,
które znamy z romantycznej poezji tutaj stają się form ą opisu własnych
doświadczeń. Pozwalają autorom zapisać, usymbolizować co działo się z nimi na
zesłaniu i nadać możliwy do wyartykułowania sens własnej biografii.
W ygnanie przeniosło zesłańców w rzeczywistość najzupełniej inną od tej,
w której żyli dotychczas. Radykalność różnicy skłaniała ich do przekonania, że
wraz z dostaniem się na Syberię przekroczyli granice zwykłego świata i dostali się
do świata innego, rządzonego innymi prawami. Granice były tu dość wyraźne,
acz mogły przebiegać w różnych miejscach. Czasem był to próg celi, czasem
zamknięcie w pudle kibitki. Najczęściej granicę stanowił Ural, będący nie tylko
działem wodnym, nie tylko pasmem gór oddzielającym Europę od Azji, lecz
także rozgraniczeniem dwóch odmiennych rzeczywistości. T ak pamiętnikarze
opisują U ral — jako linię, m ur przebiegający między jednym a drugim światem.
Świadomość przeniesienia w inny wymiar, rodzaj przymusowej transgresji
powodował, że swoje doświadczenia ujmowali często w kategoriach przemiany.
Dlatego też do wielu znanych nam przemian romantycznych bohaterów należy
dodać i tę — transform ację syberyjską.
Pierwszym, który zauważył problem przemiany w literaturze zsylkowej był
Adam Mickiewicz. Jako pierwszy i jeden z nielicznych mówił o niej w katego
5

J. G o r d o n, op. cit., loc. cit.
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riach egzystencjalnych — taki bowiem, właśnie egzystencjalny był jego mesjanizm. Mickiewicz dostrzegł w Syberii miejsce niezwykłe, graniczne, miejsce,
gdzie umiera jedna form a człowieka, po to by mógł się odrodzić w innej. Um iera
wszystko co wiązało zesłańca z dotychczasowym życiem, ze światowymi
pojęciami i zwyczajami, z ciałem i nawyknieniami umysłu. Rodzi się zaś
oczyszczona, duchowa istota człowieka. Tak właśnie interpretow ał Mickiewicz
biografię Józefa Kopcia. W fakcie, że Kopeć stał się na Syberii jedynie numerem
i nie mógł przypomnieć sobie własnego nazwiska widział świadectwo owego
oczyszczenia. Żyjąc w oderwaniu od ludzi, w samotności, obcując jedynie
z przyrodą Kopeć zgłębił dno własnego ducha, by ostatecznie przemienić się, stać
się syberyjskim szamanem. "Wygnańcy i wszyscy skazańcy zesłani na Syberię są
także niejako szamanami"6— mówił Mickiewicz, gdyż pobyt w tej krainie był dla
niego rodzajem inicjacji w krainę ducha. To dzięki tej przemianie Kopeć po
zjedzeniu grzyba z gór wulkanicznych mógł mieć wizje, podczas których — jak
sądził Mickiewicz — zobaczył przyszłość Polski.
T ak zinterpretow ane doświadczenie syberyjskie m iało być doświadcze
niem cielesno-duchowym danym przez O patrzność, pozwalającym Polakom
poznać samych siebie i swoje przeznaczenie, oczyścić się jak K opeć i jak on
przemienić. D la M ickiewicza było to wezwanie skierowane do każdego
człowieka osobno. K ażdy powinien sam przejść przez takie doświadczenie "ja",
sam powinien się przemienić. Mickiewicz próbow ał tego również na sobie,
a w Kole Tow iańskiego starał się stworzyć w arunki pozwalające przemienić się
i innym. Chciał wytworzyć Syberię w Paryżu. Słusznie więc pisał M arek
Bieńczyk, iż Mickiewicz podczas prelekcji wzywał słuchaczy do wstąpienia we
wnętrze czarnego kufra — tego kufra, w którym K opeć rozpoczął inicjacyjną
podróż w głąb samego siebie7.
W Mickiewiczowskim projekcie uderza radykalność podobna do ostatecz
ności ogołocenia mistycznego. Była ona trudna do zrozumienia, a tym bardziej
do przyjęcia. Krytyk prelekcji z "Narodowości" Słowaczyńskiego drwił ironicz
nie: zesłańca nie dlatego robiono numerem "aby on sam siebie nie znał, ale żeby
jego nikt poznać nie mógł". Nie był to więc bynajmniej zamysł Opatrzności, lecz
taktyka M oskala. Bóg chrześcijan nie może poprawiać człowieka mrozem
i katownią, nie może żądać, by wygnaniec zrzucił z siebie wszystkie więzy, skoro
łączą go one z tym co najświętsze — z rodziną i ojczyzną. Tego chce tylko Rosja.
Artykuł kończy się słowami: "Ileż to bluźnierstw i szałów wychodzi z ust
tegoczesnych wieszczów!"8.
6 A. M i c k i e w i c z , Dzieła, Wydanie Narodowe, t. X, Kraków 1952, s. 287.
7 M. B i e ń c z y k , W kufrze i przy kominku, "Res Publica" 1990, nr 1, s. 63.
8 "Narodowość" 1842, nr z 17 czerwca, s. 12
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Czytając pamiętniki syberyjskie odnaleźć można właściwie wszystkie m oty
wy występujące w Mickiewiczowskiej interpretacji Sybiru jako miejsca przem ia
ny. Śmierć jednej formy i odrodzenie w drugiej, oczyszczenie, zgłębienie
własnego ducha, nawiązanie kontaktu z Opatrznością, jasnowidzenie — wszyst
ko to stanowiło kategorie, w jakich pamiętnikarze ujmowali swoje doświad
czenie. Uderzające jest ich przekonanie, że niejako powołaniem Syberii jest
zmiana tożsamości człowieka. N atom iast stosunek do przemiany, jej ocena
bywają różne. Wówczas gdy może ona dotknąć osobiste "ja", zesłańcy często
i z rozmaitych powodów cofają się przed nią. Wrzuceni w zachwiany świat mają
tylko jedno trwałe — właśnie "ja" pozwalające im pojąć i wartościować nową
rzeczywistość. Naruszenie również "ja" byłoby obaleniem ostatniego drogo
wskazu. Zapom nienie o własnym nazwisku i stanie się numerem, które
symbolizowało dla Mickiewicza zniszczenie dotychczasowej tożsamości człowie
ka niepokoiło nie tylko słuchaczy w College de France. W łaśnie ten punkt
— trwałość i naruszenie tożsamości — staje się punktem centralnym , wokół
którego odbywał się dram at syberyjskiej transformacji.
Agaton Giller traktow ał przemianę podobnie do krytyka Mickiewicza: nie
jak oczyszczającą m etamorfozę wewnętrzną, lecz narzucone z zewnątrz, nisz
czące upodlenie. Taka przem iana staje się wprost obsesją jego pamiętników,
zarówno Podróży więźnia etapami do Syberii jak i Opisania Zabajkalskiej krainy.
Giller opanowany był jedną myślą, myślą o historiozoficznym konflikcie Polski
i Rosji, wiecznym sporze reprezentowanych przez nie idei. Rosja przedstawiała
w nim metafizyczne zło, Syberia zaś była miejscem przeznaczonym do przerabia
nia Polaków na modłę moskiewską. Przem iana jest więc wpisana w myśl
despotyczną, jest zamiarem szatańskim. Giller uważa się za stronę w tej walce
i wydaje osobisty, prywatny pojedynek Szatanowi, a całą Syberię czyni polem
metafizycznej bitwy.
Giller od początku, zanim jeszcze dostał się na Sybir, czuje się zagrożony
przez przemianę. W momencie wyjazdu układa modlitwę, prosząc Boga, by ten
nie pozwolił mu się przemienić, by do końca został czysty i niesplamiony przez
Bestię. A kiedy jedzie dalej, wypatruje zawsze czyhającego niebezpieczeństwa
przemiany. Opisuje skrupulatnie metody, jakich używają Rosjanie by naruszyć
charakter zesłańców. Przedstawia tych, którzy upadli — w szczególności
Polaków pożenionych z moskiewkami — przemieniających się w "hermafrodyty
narodowe". Choć nieraz zapewnia, że większość nie da się przerobić, to właśnie ci
przerobieni zajmują go najbardziej, im poświęca najwięcej miejsca.
Giller wszędzie napotyka przemianę, wszędzie jego główna myśl się
potwierdza. Potwierdzają ją także ludzie, z którym i rozmawia, jak na przykład
pewien polski żołnierz żyjący w Rosji od lat dziesięciu. "[...] Przekonałem się
— pisze — że ten człowiek nie tylko zapomniał mowy polskiej, ale zapomniał
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naw et obyczaju, wiary i ducha ojczystego. M ówił on, że nie widząc Polaków ,
ciągle żyjąc między M oskalam i, musiał się przejąć ich obyczajami.
« A le d u c h » powiedziałem « ducha się nie zapom ina i nie traci; traci go
zaś tylko odstępca i zły człowiek » .
« N o zobaczysz» mówił ciągle po m oskiewsku « zobaczysz, co to jest
służba m oskiewska i czy ci rózgam i i pałkam i ducha nie wygonią; jak ci ze trzy
razy skórę z pleców zdejm ą i całe ciało rózgam i poszarpane przem ieni się
a nowe wyrośnie, zobaczysz czy i ducha nowego nie n a b ie rze sz » "910.
Z m iana skóry od ciągłego bicia, opisyw ana przez wielu pam iętnikarzy,
była równie symboliczna co realna. Jedna form a prawdziwie zmieniała się
w drugą. Ale Giller nie m a wątpliwości, że wraz z naruszeniem integralności
ciała następuje też zm iana osobowości. W raz ze skórą przekształca się również
duch i duch staje się moskiewskim soldatem. Zaczyna prowadzić życie upadłe
pod rozkazam i Szatana.
Charakterystyczna była też reakcja Gillera na opowieść żołnierza:
"Wstrząsnąłem się na te słowa i odwróciłem od człowieka, który [...] przepowia
dał mi przyszłość gorszą od piekła. Odwróciłem się i poszedłem naprzód [...]"'°.
Giller zawsze w ten sposób wstrząsał się, odwracał i szedł naprzód. Zachowywał
tę sztywną postawę czystego, niesplamionego rycerza, który wie, że nie może
podać złu nawet palca, że żaden flirt z M eduzą nie jest możliwy, że nie może też
słuchać takiej opowieści, by nie powstało w nim zwątpienie. Sądził bowiem
i nieraz ubolewał na tym, że "ludzie są słabi i nie są posągami nic nie
przyjmującymi", a więc, iż są stale narażeni na przemienienie się. Sam starał się
utrzymywać nieustannie posągowość, uniemożliwić Syberii wtargnięcie w jego
"ja". Tym być może należy tłumaczyć, że jego opisy są zawsze silnie zideologizowane, i że zobaczył ostatecznie mniej, niż mogłyby na to wskazywać szczegółowe
przedstawienia zabajkalskiej krainy.
A gaton Giller różni się tym bardzo od Rufina Piotrowskiego. Piotrowski od
początku postanowił, że albo efektownie zginie, albo ucieknie z Syberii. Nie
obawiał się, że Syberia m ogłaby go przemienić, bo w każdym razie nie zamierzał
tam długo bawić. W jego przypadku trudno mówić o jakiejś wyraźnej przemianie
wewnętrznego "ja". N atom iast zmieniały się jego poglądy, szczególnie tam, gdzie
chodziło o zło. Przypomnijmy chociażby dość zaskakujące przyzwolenie, jakiego
udzielił na posiadanie przez zesłańców nieślubnych dzieci lub jego liczne
rozmowy ze zbrodniarzam i, po których gotów był przyznać, że zbrodnia rodzi
się nie tyle ze zła, ile z nieszczęścia. Piotrowski miał więc swobodniejszy stosunek
do tego co zobaczył. Nie obawiał się o siebie, mniej zatem bał się Meduzy.
9 A. G i 11 e r, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, t. I, Lipsk 1866, s. 113.
10 Ibidem, s. 114.
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N atom iast własna tożsamość była problemem Ewy Felińskiej. Pytała o jej
istotę podczas spaceru po berezowskim łesie: "Rozpatrywałam drzewa, rośliny,
wszystkie inne niż u nas. Czy już um arłam jednem u światu, a odrodziłam się
w drugim? N aokoło mnie wszystko zmienione: przyrodzenie, ludzie, przedmioty,
zwyczaje, wyobrażenia, wszystko zgoła inne. Gdyby nie uczucia tlejące się
w głębi, gdyby nie zwierciadło pamięci odbijające przeszłość tak żywemi farbami,
cóżby mi świadczyło o tożsamości mojej istoty? [...] Wszakże jest to jedyna część,
w której choć się ból czuje, ale tleje życie; reszta śmierć, próchno"11.
Felińska nie chciała się odrodzić w tamtym świecie, nie chciała być jak
syberyjskie drzewa — inna niż w Polsce. Wchodzi też w mimowolny dialog
z przekonaniem Mickiewicza, ujawniając raz jeszcze jego ostateczność. Oczysz
czenie z przeszłości, zerwanie dawnych więzów wydaje sie Felińskiej niemożliwe.
Ona także zstępuje w głąb siebie, lecz odnajduje tam właśnie przeszłe wrażenia,
wiążącą nić uczuć. Stanowiąc jej istotę, zapewniają one ciągłość tożsamości.
Przeszłość jest jedynym lustrem, w którym m ożna dostrzec zarys "ja", przeszłość
— mówi Felińska — jest moją duszą. Chcieć się jej wyrzec byłoby błuźnierstwem
— raz jeszcze pada to znaczące słowo. Byłoby też śmiercią, bo w naruszonym
świecie tylko pamięć pozwala zachować życie. Reszta, to co się przemienia — to
próchno.
Lęk przed przem ianą wiąże sie wyraźnie z bliskim doświadczeniem śmierci.
M etam orfoza zawsze mogła oznaczać przemianę w śmierć,.realną i dotykalną.
Już samo znalezienie się na Syberii opisywano nieraz jako wejście w sferę
odm ienną od życia. Tak wejście to przedstawiał A dolf Jabłoński (Jasieńczyk),
wspominając pożegnanie na rogatkach Moskwy, kiedy to mieszkańcy m iasta
żegnali wychodzącą partię, aby zgodnie ze zwyczajem dać jałm użnę "nieszczęś
liwym". "Dziwnie to charakterystyczna i bolesna była scena dwustu kilku
dziesięciu niewolników, okutych w żelaza, najdziwaczniej pogoleni, w najroz
maitszej odzieży, wyrzuceni systemem despotycznego rządu, jakby brało ostatnie
pożegnanie ze światem, z ludźmi, którzy im dają igłę, m onetę lub kawałek chleba
na ostatnie chwile żywota — tak żegnają umarłych. I zaprawdę byliśmy umarli
dla świata, żyli dla cierpień"12. Scena przedstawiona przez Jabłońskiego to nie
tylko sposobienie nieboszczyków do syberyjskiego grobu przypominające
pogrzebowe obrzędy. To także m om ent przejścia w uprzywilejowaną przez
rom antyków sferę istnienia i nieistnienia zarazem. "Na świecie jeszcze, lecz już
nie dla świata! /Cóż to za człowiek? — Umarły!" Zesłaniec jest "umarły dla
świata" i otrzymuje ten niepewny status kogoś, kto jak Mickiewiczowski U piór
żyje i nie żyje. Jeśli żyje, to tylko dlatego, że cierpi.
11 E. F e 1i ń s k a, Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu u>Berezowie i Saratowie, 1.1, Wilno
1852, s. 121-122.
12
•
r
J a s i e ń c z y k , Dziesięć lat niewoli moskiewskiej, Lipsk 1867, s. 126.
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M artw ota, letarg, sen, odrętwienie, osłupienie, apatia, obojętność — to
określenia pojawiające się niemal w każdym pamiętniku. Niemal każdy z wy
gnańców przeszedł przez ów stan pomiędzy życiem a śmiercią. Jakób G ordon
przedstawił go, porównując siebie do żywego trupa: "Wszystkie me funkcje
żywotne odbywały się, a nie mogłem powiedzieć, że żyję"13. Ale oprócz tych
literackich figur um arłych dla świata, upiorów, żywych trupów, za pom ocą
których pamiętnikarze próbowali oddać swoje odczucia, były także trupy inne
— martwe. Właśnie ich milcząca obecność nadawała siłę i realność doświad
czeniu nieistnienia. Pojawiały się one jako porozrzucane golenie i piszczele,
połam ane żebra licznie zdobiące syberyjski krajobraz. "Ta czaszka rozbita,
napełniona piaskiem, może to głowa człowieka pełnego niegdyś myśli i fantazji;
[...] W iatr porozrzucał jego kości i porozbijał: nikt ich nie zbierze [...]"14. Tak
zastanawiał się Giller na cm entarzu nerczyńskim, i niejeden jeszcze z pamiętnikarzy wyciągał z piasku lub śniegu czaszkę jakiegoś Jorika syberyjskiego, by
dum ać nad łatwością, z jak ą życie przemienia się w próchno i rozpada się
tożsamość człowieka. By wypróbować własną wiarę w zmartwychwstanie.
Inną postacią budzącej lęk przemiany było szaleństwo. Bardzo pouczająca
z tego punktu widzenia jest historia pewnej grupy zesłańców opisana przez
jednego z nich — Jabłońskiego. W ygnańcy ci, oddzieleni od wszelkich wiadom o
ści ze świata, namówieni przez nowo przybyłego wyznawcę mesmeryzmu,
postanowili je uzyskać za pom ocą ekierki i stolika. Po wielu próbach i strasznych
nocach ekierka zaczęła wreszcie pisać. "Północ wybiła — dreszcz przebiegł po
ciele, jakiś chłód uczułem w około i jakby szelest całunu. Już idą duchy, i drgnęła
ekierka słabo, potem silniej, wyraźniej, zaczęła nakreślać koła, elipsy, nareszcie
przyszedłszy do początku arkusza, zrobiła krzyż i zaczęła pisać. Pot wystąpił mi
na czoło, oddech był ciężki, ściskałem ekierkę, lękając się przerwy w pisaniu.
Ekierka pisała:
— W imię Ojca i Syna i Ducha świętego, amen. Czego chcesz"15. Tak zaczęło
się trwające przeszło miesiąc obcowanie Jabłońskiego i jego przyjaciół z ducha
mi. Towarzyszyły mu posty, spowiedzi, zmiana całego sposobu życia, które stało
się podobne do życia pustelników, wreszcie zmiana wyglądu. Używając ekierki,
zamiast jak Kopeć grzybów, rozmawiali z duchami umarłych, krążących wokół
ich głów stadam i, niemal jak u Słowackiego. Ekierka poleciła im również aby
poszli w step i czynili cuda, apostołując i nawracając. Jeden z nich był na tyle
pewny, że pod wpływem ścisłego kontaktu z duchami przemieniło się również
jego ciało, iż zapragnął spróbować cudu i chwycił ręką rozpaloną rurę piecyka.
Lecz skóra na dłoni się spaliła.
13 I G o r d o n , Sołdat czyli sześć lat w Orenburgu i Uralsku, Lipsk 1865, s. 10.
14 A. G i 11 e r, Opisanie Zabajkalskiej krainy, t. II, Lipsk 1867, s. 99-100.
15 J a s i e ń c z y k, op. cit., s. 232.

TRANSFORMACJA SYBERYJSKA

337

Nie wiadomo dokąd doprowadziłaby ta przemiana. Do planowanej
wyprawy w step jednak nie doszło, bo ostatecznie przeraziło ich popadnięcie
kolegi "w zupełne obłąkanie". Przestał jeść, ciągle jęczał, wreszcie oznajmił, że
najbliższej nocy umrze. To właśnie zaham owało całą grupę, która doszła do
wniosku, że posunęła się za daleko. Kolegę udało się uratować, a niedoszli
szamani choć przeszli przemianę, cofnęli się przestraszeni chorobą, połamali
ekierki i pilnowali się bardzo by nie "popaść w recydywę".
Wielu innych wygnańców nie cofnęło się w porę. Pamiętniki pełne są
wspomnień o ludziach, którzy przeszli na tam tą stronę — dokąd nie wiadomo,
ponieważ oni, podobnie jak umarli, nie pozostawili świadectw. Wiemy tylko, że
takich przemienionych wszędzie spotykano, a "czarna melancholia" nieraz
kończąca się samobójstwem, stała się istną plagą syberyjską.
Lecz wśród przemian przedstawionych przez pam iętnikarzy znaleźliśmy
również jedną, którą można nazwać szczęśliwą. Mickiewiczowskie zejście w głąb
siebie staje się tu niemal osiągnięciem świętości. Tę przemianę wspominał
Justynian Ruciński: "W tej niezmiennej ciszy i samotności, wśród ciężkich
i wyjątkowych warunków życia, myśli moje nabierały ciągu i jakiejś niezwykłej
jasności. Szczegóły dalekiej i bliższej przyszłości, rozmaite życia wypadki,
wszelkie czynności moje rysowały się najwyraźniej w pamięci i wywoływały
nieustanne a najrozmaitsze wzruszenia. Odbywała się we mnie jakby nieprze
rwana spowiedź wewnętrzna. Z postępem czasu coraz dłuższego osamotnienia
stan taki mego ducha rozwijał się coraz bardziej. Zdawało mi się, raczej czułem,
że jest ktoś ze m ną i przy mnie, co słyszy myśli moje i na nie odpowiada, że z tą
pom ocą przeczuwam, przewiduję, że mgła zakrywająca przyszłość chwilowo się
rozwiewa"16.
Stan, jaki osiągnął Ruciński, nasycony jest intensywnością istnienia prze
ciwną stanowi śmierci. Samotność, jednostajność, cisza, wyjątkowość sytuacji
nasilają jego życie wewnętrzne, pozwalają mu osiągnąć cel romantycznych
pragnień — odsunięcie zasłony. Staje się niemal święty. I jasnowidzący.
Ogołocenie jest tu punktem wyjścia do nowego istnienia, które różni się od
gwałtownego, niemal frenetycznego bytowania Kopcia, tylko spokojem, łagod
nością, jasnością przeanielenia.
Przemiana Kucińskiego m iała też i bardzo m aterialny wymiar. Kiedy
bowiem skończyły mu się pieniądze i dum ał nad tym faktem, usłyszał głos
szepczący mu do ucha: "pójdziesz w sobotę do Irkucka i znajdziesz pieniądze".
Posłuszny głosowi Ruciński poszedł w sobotę do m iasta, gdzie czekał na niego
list od brata i 25 srebrnych rubli. W ydarzenie to skomentował, mówiąc, że
dopóki przebywał na Syberii znajdował się bliżej Opatrzności. "Dzisiaj znów
16J. R u c i ń s k i, Konarszczyk. 1838— 1878. Pamiętniki zesłania na Sybir, Lwów 1895, s. 125.
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powróciłem do powszedniego życia, znów troszcząc się o chleb powszedni,
zapominając, że nie samym tylko chlebem człowiek żyć powinien i żyje. Toteż
zasłona świętości, wówczas trochę przejrzysta, znów zasunęła się zupełnie"1718
— dodaje z żalem.
Czytając wspomnienia syberyjskie dostrzegamy, że pobyt za Uralem stawiał
wygnańców w sytuacji granicznej, w znanym sensie tego pojęcia, jakie nadał mu
Karl Jaspers. Ukrywa się w nich próba zapisu rozgrywającego się na Sybirze
doświadczenia "ja", które stanęło wobec podstawowych problemów egzystencjal
nych: cierpienia, śmierci, szaleństwa, zbrodni. Byli żołnierze, spiskowcy, emisariu
sze, ludzie niejako zwyczajni zostali wyrzuceni z normalnego, zrozumiałego życia.
Historia ich opuściła i pozostali w pustce, jakby sieroty po historii. Znaleźli się
w sferze, gdzie najważniejsze tematy egzystencji stały się nagle dotykalne, okazały
się ich nową rzeczywistością. Dopóki byli żołnierzami, spiskowcami, emisariusza
mi, wiedzieli kim byli. Lecz na Syberii zachwiało się to pewne "ja" i trzeba było
zadać pytanie o własną tożsamość. N a tym polegało właściwe znaczenie przemia
ny, której ulegli. I w tym sensie rację miał Mickiewicz dostrzegając na Syberii
intensywność życia duchowego i miejsce kontaktu z transcendencją.
Powstaje jednak pytanie: co dalej? Czy raz przemieniwszy się, można było
wrócić? Czy ci, którzy nie umarli i nie popadli w obłęd wrócili z Syberii? Niewiele na
ten temat wiadomo. Charakterystyczne jest wszakże to, co napisał Justynian
Ruciński: "O życiu moim po powrocie do kraju mówić niewiele można, albo mówić
zupełnie nie warto
Czas silnych doświadczeń skończył się, jak mówił Jakób
Gordon — jesień i nie ma już o czym pisać. Ale czy skończyło się wygnanie? Ruciński
sądził, że nie. "Powiem tylko jeszcze, że piętnastoletnie wygnanie nigdy się już
zupełnie nie kończy. Ślady pozostać muszą i zostają. [...] Wraca wygnaniec. Wszędzie
spotyka dawno znajome twarze, wszędzie witają go radośnie, serdecznie. Ale na tym
koniec. Każdy powraca do swoich zajęć, do codziennej pracy. Wygnaniec zostaje
wygnańcem, bo zerwała się nić złota, wiążąca go z życiowymi i rzeczowymi
stosunkami w kraju. Z pomocą czasu i rodaków, przy usiłowaniach własnych, wciela
się niby znowu w bieg rzeczy krajowych, jednak nieokreślona tęsknota towarzyszy
mu wszędzie, blizna w duszy pozostaje na zawsze"19. N a Sybirze wygnaniec żył nie
żyjąc zarazem. Był umarły dla świata, był upiorem, żywym trupem. Lecz kiedy
wrócił, żyje także "na niby". Coś się stało. Zerwała się nić złota.
Sądzić można, że próbą ostatecznego powrotu, próbą najlepszą, było
napisanie pamiętnika. Przedstawienie obcego, granicznego doświadczenia
w znanych, zrozumiałych formach. W oswojonych pojęciach, mogących połą
czyć na nowo tych, którzy tam byli i tych, którzy na Sybirze nie byli nigdy.
17 tbidem, s. 126.
18 Ibidem, s. 245.
19 Ibidem, s. 245.
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MELANCHOLIA SYBIRSKA
Motywy anhelliczne w obrazach Jacka Malczewskiego
O b ra z y , które Jacek Malczewski poświęcił m artyrologii sybirskiej, mają
od dawna miejsce w narodowym muzeum wyobraźni. Niektóre z nich zresztą
znajdują się już tylko tam, bo zaginęły bezpowrotnie, jak słynne skądinąd
Zesłanie studentów1, albo pochowano je w muzealnych magazynach, bądź
równie niedostępnych kolekcjach. Zważywszy fenomenalną m alarską płodność
Malczewskiego, nie powinno dziwić, że jego opus sybirskie jest niemałe. Bardziej
zastanawia, że powstawało w ciągu mniej więcej czterdziestu lat i od początku,
od młodzieńczych rysunków, aż do końca, czyli do płótna namalowanego pod
koniec pierwszej wojny, przewija się przez cykl sybirski anhelliczny motyw
przewodni. Manifestacyjnie przyznaje mu prym at swoisty autokom entarz,
symboliczny autoportret z roku 1908, zatytułowany przejrzyście N a jednej
strunie i ukazujący artystę pomiędzy Eloe i Ellenai2.
Rolę pierwszej przyczyny w anhellicznej fascynacji odegrał najprawdopodob
niej kult domowy syberyjskiego poematu Juliusza Słowackiego. Ojciec malarza
chwalił się, że zakazany przez carską cenzurę utwór przeczytał ze sto razy
i z pewnością czynił to nieraz w gronie rodziny. Z taką lekturą po roku 1863
musiały wiązać się niezwykłe emocje, atmosfera represji grożących przyjaciołom,
sąsiadom i krewnym. Sybir leżał niebezpiecznie blisko, potem przybliżały go listy
i opowiadania powracających. N ad scenami niedoli zesłańców Malczewski zaczął
pracować w Paryżu, gdzie spędzał rok akademicki 1877/78. M iał wówczas
dwadzieścia parę lat, doskonalił rysunek w jednej z pracowni i poszukiwał własnej
artystycznej drogi, na przekór pokusom malarskiej awangardy i barokowemu
historyzmowi ze szkoły matejkowskiej. Autorytet arcydzieła wieszcza, wpisujący
się w jego własną wizję bolesnej historii współczesnej, miał podkreślić, że ethos
malarstwa polskiego wraz z Arturem Grottgerem odziedziczył po wielkiej poezji
romantycznej misję podtrzym ywania tradycji i świadomości narodu.
1Zesłanie studentów opisał Jacek Kaczmarski w piosence zaczynającej się od słów "Pod wielką
mapą imperium", a jedną z lepszych reprodukcji można obejrzeć w książce: A. H e y d e 1, Jacek
Malczewski. Człowiek i artysta, Kraków 1933.
2Obraz będący własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, reprodukowany i skatalogowa
ny w albumie: A. J a k i m o w i c z , Jacek Malczewski, Warszawa 1974.
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Eksponowany w roku 1883 obraz Śmierć Ellenai (il. 1), pierwszy od
wołujący się wprost do Anhellego, swoimi m onum entalnym i rozmiarami narzu
cał się widzowi, poprzez naturalną wielkość postaci przypom inając o współobecności sybirskich męczenników3. Kompozycja płótna, przedstawiającego wnętrze
chaty zesłańców, nie jest wymyślna, opiera się na jednostajnym rytmie linii
poziomych i pionowych: Ellenai leży na łożu śmierci i Anhelli siedzi na końcu
łoża. Obraz, pozbawiony głębi, swą płaską perspektywą przypom ina płytką
teatralną scenę, zamkniętą ścianą chaty. Nastrój tenebroso nadają mu dom inują
ce odcienie mrocznych brązów; jedynie um arłą Ellenai, podobną do lirycznych
bohaterek prerafaelitów, w bieliźnie i z długimi, jasnymi, rozpuszczonymi
włosami, wydobywa z m roku plam a światła. Za jego źródło służy dopalająca się
świeca. W środku układu kompozycyjnego, nad łożem, znajduje się święty
obrazek o startych rysach M atki Boskiej, obok świeczki widać książkę do
nabożeństwa i krzyżyk z pasyjką ginącego w sianie różańca, oznaki religijności
konkretnej, dewocyjnej, pokornej wobec Boga. Przekształcając wizję Anhellego
w scenę z życia zesłańców, Malczewski uwydatnił brutalnie nędzę ich zgrzebnego
otoczenia, ciasnotę przestrzeni, ubóstwo przedmiotów, przygnębiające człowie
ka. N a pierwszym planie tłoczą się nieuładzone rzeczy, siano, zaścielające łoże,
i futro, okrywające Ellenai, sterczący u wezgłowia pień drzewa, beczka, na której
stoi ogarek, przewrócony skopek oraz obręcz kajdan. Ścianę pokrywa podarta
rogóżka, z boku stoi wiosło, ilustrujące jakby słowa Szamana, że wygnańcy są
"rybakami nieszczęścia". N ad tym wiosłem, które miało wziąć się nie wiadomo
skąd, pogłębiając tylko chaos szczegółów, wydziwiał Antoni Sygietyński, jeden
z najzaciętszych krytyków płótna. Publiczność przed tym obrazem dzieliła się
bowiem na wielbicieli poety i wielbicieli malarza. Bolesław Prus na przykład
uważał, że z kiepskiego tem atu, jakim jest poem at Słowackiego, uczyniono
arcydzieło, oddające subtelnie psychologiczną prawdę nieszczęścia4.
Nie brakow ało jednak m alkontentów, którzy twierdzili, że rodzajowość
w niedopuszczalny sposób trywializuje i przesłania patos poetyckiej sceny.
Sygietyński napisał z przekąsem, że lisiura i brzozowy pieniek wyrywają się na
bohaterów obrazu5. Jak bardzo ta realistyczna wizja odbiegała od potocznych
wyobrażeń, dowodzi także list Malczewskiego-seniora z okresu, kiedy syn
w Paryżu przymierzał się do tem atu śmierci Ellenai. Zagorzały wielbiciel
3 Obraz ten jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie (galeria w Sukiennicach).
Kolorową reprodukcję znaleźć można w albumie: A. Ł a w n i c z a k ó w a, Jacek Malczewski,
Warszawa 1976. Wiele zawdzięczam tu analizie A. J a k i m o w i c z a, zamieszczonej w jego książce
Jacek Malczewski i jego epoka, Warszawa 1970, a także jego rozprawce Z problemów malarstwa J.
Malczewskiego, "Sztuka i Krytyka" 1957, nr 3/4.
4 Por. recenzję Bolesława P r u s a w jego Kronice Tygodniowej, przytoczoną w albumie
opracowanym przez A. Ł a w n i c z a k ó w ą, op.cit., s. 88.
5 Por. ibidem, s. 89.
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11. 1. Jacek Malczewski, "Śmierć Ellenai", 1883, olej, płótno, 212 x 370 cm,

Muzeum Narodowe w Krakowie.

Anhellego dawał korespondencyjnie precyzyjne wskazówki: "Anioł chociaż jeden
niech koniecznie zostanie, niech będzie lekki jak duch być winien — niech
upuszcza różę. N a obliczu zmarłej niech widnieje jeszcze zachwyt modlitwy do
M atki Bożej, której obrazek niech trzyma w zastygłych rękach. Anhelli niech
płacze, bo traci ostatnią na ziemi bratnią istotę — ale niech boleść jego będzie
m ęską — niech będzie pięknym — m a z lat trzydzieści, rysy polskie, brodę, może
by jedną rękę trzymał na swym czole, a oczy łez pełne wznosił ku niebu, jakby
goniąc za duchem siostry, lub żaląc się do Boga. Ubrałbym go w kożuszek
pospolity, ale z polska przykrojony, z kołnierzem wywiniętym, a pod spodem
białą bieliznę uwidoczniłbym"6. Najwięcej kontrowersji wzbudziło właśnie
niezgodne z literą tekstu potraktow anie postaci bohatera, który według Słowac
kiego "usiadłszy na końcu łoża płakał"7. N a paryskim rysunku, zapowiadającym
już kompozycyjny schemat obrazu, Anhelli naszkicowany jest jako brodaty,
białowłosy starzec, który załamuje nad Ellenai ręce ruchem pełnym ekspresji8, ale
6 List cytuje A. H e y d e 1, op.cit., s. 84.
7 J. S 1o w a c k i, Dzieła wszystkie, t. III, Wrocław 1952, s. 48. Anhelli cytowany dalej w tekście
według tego wydania.
8 Szkic reprodukowany w książce J. P u c i a t a - P a w ł o w s k i e j , Jacek Malczewski, Wrocław
1968.
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jednocześnie przywodzącym na myśl gest Zygm unta Augusta z popularnego
płótna Józefa Simmlera Śmierć Barbary Radziwiłłówny. Tymczasem na łożu
śmierci Ellenai brunet bez zarostu, ubrany w nieforemną jakucką szatę i na wpół
okryty szynelem, spływającym na ziemię, siedzi z twarzą nieruchomą, od
wracającą się od zmarłej, z pustym wzrokiem, z obróconą grzbietem do góry
książką w ręku. Henryk Struve unosił się gniewem nad dokonaną profanacją,
"mężczyzna siedzący w bezmyślnym spokoju" nie mógł mieć nic wspólnego
z anielską kreacją Słowackiego, podobnie jak "postać niewieścia bez wszelkiego
wyrazu"9 z jego heroiną. W istocie to ów brak emocji, prowokacyjna powściąg
liwość ekspresji zatarły patos i odwzniośliły poetycką wizję. Zarazem niezwykły
bezwład "smutnego chłopca z książką w ręku" sprawia, że obraz nie mieści się bez
reszty w ram ach m artyrologii, w których zawiera się całkowicie Śmierć
wygnanki, inne wielkie płótno Malczewskiego, wystawione rok przed Śmiercią
Ełłenai. Ukazuje ono wnętrze ubogiej szopy, gdzie przy łożu śmierci zebrali się
wygnańcy. G rupę żałobników uzupełniają ren u wezgłowia i żandarm stojący
w drzwiach. Niemy smutek jednych równoważą wszakże gwałtowne gesty
rozpaczy drugich. Śmierć wygnanki cieszyła się ogromnym powodzeniem,
przewijały się przed nią tłumy, młodemu twórcy wybaczono błędy rysunku,
realizm wzruszał i nie raził nikogo10.
Niezrozumiały stan Anhellego można by próbować tłumaczyć "przyg
nębiającym działaniem miejsca"11. Tak właśnie brzmi jedna z klasycznych definicji
melancholii. Melancholię zesłańców między innymi opisywał sugestywnie i nie bez
psychologicznej finezji książę Rom an Sanguszko, którego życie stało się exemplum
— także dla Josepha Conrada — niezawinionej udręki i poniżenia człowieka
o szlachetnym i niezłomnym charakterze. Poddany cara z ziem zabranych, za
udział w powstaniu listopadowym otrzymał wyrok przykładny, wyjątkowo
okrutny i złośliwy; większą część drogi na zesłanie musiał odbyć pieszo, bez ulg,
z jakich korzystali inni zesłańcy. Po przejściach syberyjskich i służbie w armii
kaukaskiej schorowany powrócił na Wołyń i tam rozwinął interesującą działal
ność gospodarczą. Zm arł w roku 1881. Malczewski z pewnością znał legendę
o księciu niezłomnym, która żywa była zwłaszcza w Krakowie, ponieważ
kręgowi sybiraków przewodził tu ich nestor, a także przyjaciel Sanguszki
z Tobolska, Piotr Moszyński. Powstańcy z roku 1830 są również obecni w cyklu

’ H. S t r u v e , Przegląd artystyczny, "Kłosy" 1884, nr 974.
10 Sukces płótna był tak spektakularny, że zostało ono wprędce zakupione do Stanów
Zjednoczonych, gdzie znajduje się po dziś dzień. Reprodukcję obejrzeć można m.in. w książkach
A. Heydla i J. Puciata-Pawłowskiej.
11E .P a n o f s k y , Studia z historii sztuki, wybrał, opracował i opatrzył posłowiem J. Białostocki,
Warszawa 1971, s. 276.
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sybirskim — obraz Dwa pokolenia przedstawia zbiorową modlitwę w kopalni
obydwu powstańczych generacji12.
M elancholijny autoportret księcia R om ana, wyłaniający się z jego listów do
rodziny, kilkom a rysami przypom ina Anhellego, siedzącego przy Ellenai: jedyną
jego przyjemnością na zesłaniu pozostały książki, a swoiste pocieszenie przynosił
"gruby szynel prostego żołnierza, który odgradzał go od zwykłych ludzi, a tym
samym pom agał znaleźć samotność". Dla Sanguszki melancholia stała się jedyną
rozkoszą w nieszczęściu, Ucieczką i ostoją, wyrazem duchowego męstwa.
Oznaczała zamykający się w kole własnych myśli łagodny smutek, posępny
spokój, spokojną rezygnację — stanowiła obronę przed złowrogim wpływem
otoczenia, przed głęboką nędzą, napawającą wstrętem do świata, przed podłoś
cią życia m onotonnie wlokącego się "od przymusowego spoczynku do przym u
sowego trudu, od nudy do apatii i uśpienia"13. Książę był przy tym świadom, że
ten gest noli me tangere wzniosłej, przepojonej smutkiem i szukającej odosob
nienia rezygnacji może z czasem przerodzić się "w rezygnację m achinalną, która
jest tępym odrętwieniem"14. Zdawał sobie sprawę, że w pociągającym stanie
melancholii kryje się niebezpieczeństwo duchowego i umysłowego wyjałowienia;
dwuznaczne wydaje się też być inne jej wtajemniczenie: "dusza, zniechęcona
i zastygła, przyzwyczaja się do obszarów śmierci"1516.
W całym cyklu sybirskim Malczewskiego pow tarzają się figury z podobną
m aską melancholii przywarłą do twarzy. W centrum pierwszego martyrologicznego płótna, z 1881 roku, zatytułowanego Niedziela w kopalni'6, (il. 2)którego
inspiracji upatrywać można także w jednej ze scen wędrówki Szamana z Anhellim, znajduje się dziewięciu katorżników w szynelach, na tle skały prawie
szczelnie zasłaniającej horyzont. M imo różnorodności póz, każdą postać cechuje
bezwład, wzrok każdej utkwiony jest we własną pustkę, nie krzyżuje się żadne
spojrzenie. Nieruchom ość bohaterów, apatia, bierność, spojrzenia bez punktu
oparcia, ich rozpaczliwa samotność tworzą wizję większości Etapów, Sybiraków,
Wygnańców (il. 3,4) w równym stopniu jak ograniczenie przestrzeni. Dotyczy to
też Zesłania studentów (il. 5), obrazu przejmującej krucjaty dziecięcej, który
również umieścić m ożna w kręgu Anhellego-. "Niedaleko więc zaszedłszy ujrzeli
12Opis tego obrazu znajduje się w katalogu J . B o ł o z a - A n t o n i e w i c z a , Katalog wystawy stu
dziel Jacka Malczewskiego, Lwów 1903, s. 19-20. Obraz pochodzi z lat 1884-85.
13 Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir z r.1831 w świetle pamiętnika matki ks. Klementyny
z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji współczesnej, Warszawa 1927, s. 95. Listy
Sanguszki cytuje również J. P o r a y - B i e r n a c k i , Z przekonania. Roman Sanguszko w oczach
Conrada i historii, London 1979.
14 Roman Sanguszko..., s. 106.
15 Ibidem, s. 96.
16Własność Muzeum Narodowego w Warszawie. Reprodukowany wielokrotnie, m.in. w wyżej
wymienianych książkach.
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II. 2. Jacek Malczewski, "Niedziela w kopalni", 1882, olej, płótno, 118 x 180 cm,

Muzeum Narodowe w Warszawie.

obóz cały małych dzieciątek i pacholąt gnanych na Sybir, które odpoczywały
przy ogniu." /III 16/ Są to obrazy pełne realizmu, a jednocześnie symboliczne
w etymologicznym sensie tego słowa, tj. przynoszące ważne przesłanie — współ
czucia i szacunku dla prześladowanych, obok protestu wobec dziejących się
niesprawiedliwości. O takim malarstwie marzył Rufin Piotrowski, kiedy wspo
minał męczarnię etapowej podróży: "M alarz artysta, wymowny i przekonywają
cy serca swą sztuką, gdyby potrafił schwycić wyraz i odcienia tej grupy (idących
na katorgę), wielką by oddał przysługę ludzkości, bo ileby było widzów, tyleby
się stało serc oburzonych na bezprawia i okrucieństwa caryzm u"1718. W obrębie
cyklu sybirskiego te realistyczne, a potem skłaniające się ku naturalizmowi
płótna połączone są z anhellicznymi dialektyką trywializacji i sakralizacji
— spospolitowaniu poem atu Słowackiego, realistycznemu potraktow aniu świę
tego symbolu cierpień Polaków, towarzyszyła heroizacja codziennego męczeńst
wa zesłańców, jego podniesienie do wymiaru sacrum. Szczególnym przypadkiem
jest Umywanie nóg'*, obraz dokładnie ilustrujący następną scenę z wędrówki
17 R. P i o t r o w s k i, Pamiętniki z pobytu na Syberii, t. II, Poznań 1860, s. 150-151.
18 Obraz w posiadaniu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Reprodukowany i skatalogowany
w albumie opracowanym przez A. J a k i m o w i c z a .
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II. 3, Jacek Malczewski, "Na etapie", 1883, olej, deska, 30,5 x 38,5 cm,
Muzeum Narodowe w Warszawie

Anhelłego i Szamana: "Niewiasta klęczała przed mężem i w misie wody
obmywała jego nogi; powracał bowiem z pracy jak wyrobnik. A woda w misie
zaczerwieniła się krwią jego i niewiasta nie brzydziła się mężem i krwią, a była
m łoda i piękna jak anieli niebiescy". /III 32/ Malczewski pogłębił atmosferę
sacrum, nawiązując przez wertykalną kompozycję do tem atu zdjęcia z krzyża,
chociaż Słowacki właściwie nie szacował tak wysoko poświęcenia kobiety, której
modelem była księżna Trubecka, żona skazanego dekabrysty; w każdym razie
nadawał mu mniejsze znaczenie niż ofierze za lud, ofierze męczenników w imię
ojczyzny: "... albowiem nieszczęśliwszą jest od nas ta niewiasta, która tu za
mężem swoim przybyła i cierpi za serce człowieka". /III 31/ Malczewski chciał
uświęcić każdą sybirską ofiarę i cierpienie, podkreślając ich wagę uczynić z nich
modlitwę, zwróconą wprost do Boga. Zamierzył serię obrazów sybirskich,
ilustrujących kolejne wezwania Ojcze nasz. Według świadectwa M arii Konop-
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n. 4. Jacek Malczewski, "Raport policyjny (na etapie)", ok. 1890, olej, płótno, 70 x 130 cm,

Muzeum Ruchów Niepodległościowych w Warszawie.

nickiej, Śmierć na etapie odpowiadałaby słowom "Ale nas zbaw ode złego"1920.
Niewykluczone, że serię otwierałaby Modlitwa na etapie10, z postaciami zesłań
ców, których wzrok oddaje różne stadia nadziei i zwątpienia; pierwszy z m od
lących się patrzy w niebo, drugi przed siebie, trzeci w ziemię. M elancholia
przenika nawet w sferę sacrum.
M ożna wskazać także inne powinowactwa literackie cyklu sybirskiego
— poem at Zygm unta Krasińskiego Ostatni, Cienie syberyjskie Teofila L enarto
wicza, a w latach dziewięćdziesiątych Szkice A dam a Szymańskiego, z których
dwa opisują syberyjską wigilię, m alowaną również przez Malczewskiego;
tematem zarówno jego obrazu, jak i praw dopodobnego literackiego pierwo
wzoru, jest nostalgia, wspaniale zasugerowana przez dysharm onię światła21.
Jednakże Szymański też odwołuje się do biblijnej stylistyki poem atu Słowac
kiego, wtedy, kiedy jego bohaterowie w hiobowych skargach żalą się na złamane
życie, niezrozumiałe i niesprawiedliwe wyroki Boga, co dowodzi, że Anhelli
pozostał utworem, w którym niezmiennie poszukiwano istoty sybirskiego
doświadczenia.
19Por. list M. K o n o p n i c k i e j z 3 III 1891, przytoczony w albumie opracowanym przez
A. Ł a w n i c z a k ó w ą, op.cit., s. 75.
20 Obraz reprodukowany w książce A. H e y d 1 a.
21 Własność Muzeum Narodowego w Krakowie (galeria w Sukiennicach). Kolorowa
reprodukcja i dane katalogowe w albumie A. J a k i m o w i c z a .
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II. 5. Jacek Malczewski, szkic do obrazu "Zesłanie studentów", sygn. 1888, rys. węglem na papierze,
22,5 x 18,8 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie.

K oloryt cyklu sybirskiego, szczególnie zaś jego pierwszych płócien, zdom i
nowany przez szarości i brązy, krytycy nazywali brudnym i martwym, utrwalając
powierzchowne zdanie o kolorystycznych niedostatkach palety Malczewskiego.
Sam artysta przyznawał się do zamierzonej jednostajności monochromatycznej
gamy: "Dla przeciwstawienia się kolorytowi M atejki zacząłem malować obrazki
z Sybiru w szarych barwach. /.../ okres ten trwał u mnie parę lat"22. W yklinana
szarość jest wrogiem wszelkiego m alarstwa, jak sformułował to Eugene Delac
roix w swoim Słowniku plastycznym. Zaciera wyrazistość, osłabia i zmiękcza
wszystkie barwy, pokrywając wszystko m onotonną powłoką wprowadza har
monię sztuczną, bez dynamizmu ścierających się barw, bez życia. N eutralna,
bezpłodna, wytwarzająca rodzaj letargu, szarość jest kolorem depresji, niemocy,
bezruchu i beznadziejności, właściwą barw ą melancholii. John Ruskin był
przeświadczony, że melancholia, trywialność, a także bluźnierstwo, wyrażają się
prawdziwie przez tony brązowe i szare. Tony te byłyby znakiem zła, środkiem,
przez który uwidaczniałoby się to, co jest czystą negacją23. Szarości i ziemie, które
22 Relację z rozmowy Jana Brzękowskiego z Jackiem Malczewskim, zamieszczoną w "Wiado
mościach Literackich" 1925, nr 30, przedrukowuje A. Ł a w n i c z a k ó w a, op.cit., s. 102.
23 Por. G. L a s c a u 11, Elements dun dossier sur le gris, w: I d e m, Ecrits timides sur le visible,
Paris 1979.
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Delacroix pragnął całkowicie usunąć ze swych płócien, stają się więc koloram i
poznania śmierci. Cykl sybirski przedstawia jej właśnie strefę. Nota bene,
przywoływany wyżej Lenartowicz, dający w Cieniach sybirskich relację z wędró
wki etapam i (włożoną w usta kobiety towarzyszącej na zesłanie mężowi), opisuje
Syberię w tej samej tonacji:

Potem się szara kraina rozwarła,
K raina śmierci: szare wszystko - szare.
Barwa zwątpienia gdy duszę przygniata
Myślą o pustce niezmiernej wszechświata
I o sieroctwie tej całej natury,
I o nicości, nadziei pogrzebie,
Chm ury ciążące i półm rok ponury
Zdały się wrzeszczeć, że Bóg um arł w niebie,
I nie zostało u istnienia kresów,
Jak kilka sierot i horda Czerkiesów,
Pędzona w przepaść grom ada zbrodniarzy
I to żelazo, które ogniem parzy.24

Śmierć w cyklu sybirskim jest wulgarna, brutalna, pozbawiona m ajestatu,
spowszedniała. W obydwu Śmierciach na etapie25 (il. 6) um arli chłopcy, niemal
dzieci, prowokacyjnie zostają zepchnięci na drugi plan, ich śmierć gubi się
w nędznym i zobojętniałym otoczeniu. O śmierci dziecka w drodze wspomina
Lenartowicz, w podobnych okolicznościach traci dzieci Srul z Lubartow a,
bohater tytułowy chyba najsłynniejszego szkicu Szymańskiego, którego książka
zresztą zaczyna się od naturalistycznego opisu zmarłego zesłańcax— swoistego
wprowadzenia w syberyjskie państwo śmierci.
B runatna tonacja Śmierci Ellenai dostosow ana jest więc do właściwego
przedm iotu obrazu — czuwania na granicy życia i śmierci, prowadzącego ku
medytacji nad sensem cierpienia i umierania. M imo wszystko, to płótno wydaje
się być swego rodzaju wyjątkiem, ciało umarłej jest lirycznie śliczne, nie
dotknięte poniżeniem. Poza tym jasne, ckliwe i przesłodzone światło, uwznioślające Ellenai i wyodrębniające ją z mrocznego tła, stwarza wokół niej aurę
niezwykłą, ale rodzajowość odwróciła uwagę od symbolicznych sensów obrazu.
24 T. L e n a r t o w i c z, Poezje. Wybór, oprać. J. Nowakowski, Warszawa 1968, s. 855.
25 Pierwsza z wersji Śmierci na etapie, z roku 1891 znajduje się w Muzeum Narodowym
w Poznaniu, druga z 1895 roku, jest własnością Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie.
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II. 6. Jacek Malczewski, "Śmierć na etapie", 1891, olej, płótno, 53 x 100 cm,
Muzeum Narodowe w Warszawie (ze zbiorów Rogalińskich).

W sentymentalnym stereotypie porozbiorowym Polska przecież zawsze wy
stępowała jako kobieta, niewinnie umęczona. W jednym z listów z roku 1894
Malczewski wyraźniej odwołał się do tego symbolicznego w ariantu, personifikującego śmierć ojczyzny: "Rzeczypospolita bezpieczna i spokojna, bo m artwa
— bo nie z tego świata. /.../ staje przed generacjami uczciwych serc ludzkich od
czasu do czasu jak widmo ukochane, a co generacja — to widmo słabsze, a co
generacja — to widmo więcej powietrzne i nieuchwytniejsze. I legnie sobie
w końcu ta Rzeczypospolita imaginacji naszej także na wieki. — A wtedy
zamrze, zamrze już na wieki"26. Cykl sybirski miał chronić przed tym niebytem.
U kryty w anhellicznym motywie śmierci Ellenai tem at śmierci ojczyzny
odsłonił się dopiero w serii trzech nowych wersji, powstałej w latach 1906-1908,
to znaczy po wydarzeniach roku 1905, w epoce nadziei. Znamienne, że i tym
razem Śmierć Ellenai poprzedziła inna Śmierć wygnanki21, pochodząca z roku
1898 i różniąca się od niej jedynie doniczką z kwiatami, większym fragmentem
ściany z brzozowych bali i tytułem, który wskazuje, że aluzja do Anhellego była
zastrzeżona dla spraw najważniejszych. Seria Śmierci Ellenai22, (il. 7, 8) dała 2678
26 List Malczewskiego do żony podaje A. Ł a w n i c z a k ó w a, op.cit., s. 75.
27 Obraz reprodukowany w pracy F. K o p e r y, Malarstwo polskie w X IX i X X wieku, Kraków
1929.
28 Obrazy te (datowane 1906-1907 i 1907) są własnością Muzeum Narodowego w Warszawie
oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1908). Reprodukowane w albumie A.
J a k i m o w i c z a i książce J. P u c i a t a - P a w ł o w s k i e j .

ELŻBIETA KIŚLAK

Ił. 7. Jacek Malczewski, "Śmierć Ellenai", 1906-1907, olej płótno, 143 x 116 cm,
Muzeum Narodowe w Warszawie.

MELANCHOLIA SYBIRSKA

II. 8. Jacek Malczewski, "Śmierć Ellenai", 1907, olej, płótno, 208 x 114 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie (ze zbiorów Rogalińskich).
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Malczewskiemu pretekst do zadem onstrowania całego swojego kunsztu m alars
kiej retoryki. Żaden z obrazów zresztą nie rezygnuje z realizmu szczegółów,
znanych już przeważnie rekwizytów, takich jak ostentacyjnie eksponowany na
pierwszym planie znoszony but, surowe deski łoża, siano, futro, leżąca obok
umarłej książka do nabożeństwa, syberyjski strój Anhellego, wiszące skóry
renów, szklany flakon, brzozowy pieniek u wezgłowia, walający się ogarek
świecy. Przedmioty jednak tym razem nie przytłaczają postaci. Każdy z tych
obrazów ukazuje ciało Ellenai w gwałtownym, agresywnym skrócie, uderzające,
według słów Kazimierza Wyki, stopam i i piętami w widza29. W skrótach
Malczewski celował już przedtem — wystarczy przypomnieć Śmierć na etapie czy
zaginiony, panoram iczny fresk Nocleg na etapie30, przedstawiający kilkanaście
postaci różnego wieku i stanu leżących w szeregu, płótno, które ilustruje tezę, że
wirtuozeria i różnorodność skrótów czynią interesującymi nawet najprostsze
układy; narysowanie ciała w skrócie stanowiło zawsze ważny sprawdzian
malarskiego rzemiosła.
Wyzywająca kompozycja Śmierci Ellenai jest w istocie, jak nazywał to Paul
Cezanne, "wspomnieniem z muzeum". Ciało zmarłej ukazane w takim ujęciu
kojarzy się z wizerunkiem umarłego Chrystusa, opłakiwanego przez M atkę
Boską i świętego Jana, pędzla Andrei M antegni. Dzieło to znajduje się
w Mediolanie, w galerii Brera, którą Malczewski zwiedzał podczas artystycznej
podróży po Włoszech. Zbiory mediolańskie wywarły na nim ogromne wrażenie.
Zwierzał się jednem u z przyjaciół: "Widziałeś galerię Brera? — po cóż ci patrzeć
na naszą sztukę, jeśliś widział Brera. Oni umieli malować. Cóż my dzisiaj... "3I.
M antegni Cristo in scruto uchodzi za jedno z najbardziej wstrząsających
przedstawień Chrystusa, obok dzieł H ansa Holbeina i M athiasa Grunewalda.
M artwe ciało narzuca się widzowi z brutalnością na granicy obsceniczności.
W górnym rogu widnieją twarze M atki Boskiej i świętego Jana, wykrzywione
okropnym grymasem rozpaczy. Odsłonięte przebite stopy obnażają kreaturalność śmierci z okrutną bezwzględnością do tego stopnia, że o płótnie Mantegni
m ożna powiedzieć to samo, co Fiodor Dostojewski napisał w Idiocie o bazylejskim Umarłym Chrystusie Holbeina — że przedstawia Chrystusa, który nie
zmartwychwstanie. Obraz jest oczywiście namalowany w brązach i szarościach,
ale delikatny i miękki rysunek oraz rozjaśniony koloryt łagodzą bluźnierczą
grozę śmierci i płótno M antegni staje się również pochwałą cielesnej wspaniało 
ści, renesansową lekcją anatomii.
U m arła Ellenai nakłada się niejako na ten wizerunek Chrystusa. Sakraliza
29 Por. K. W y k a, Thanatos i Polska czyli o Jacku Malczewskim, Kraków 1971, s. 20.
30 Obraz reprodukowany m.in. w książce J. P u c i a t a - P a w ł o w s k i e j .
31 A. H e y d e 1, Ze wspomnień o Jacku Malczewskim, "Przegląd Współczesny" Kraków 1930,
R. 9, nr 93, s. 20.
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cja jest tak wyrazista, że przesłania trywializację, która Ellenai zamieniła
w dorodną "dziewkę bosą". W jednej z wersji sakralizuje ją ponadto gest
Anhellego, całującego jej stopy. Nieco paradoksalnie, takie ujęcie motywu
osłabiając brutalność śmierci prowadzi wprost do mesjanistycznej mitologii
zmartwychwstania, a także anhellicznego pojęcia Sybiru jako krzyża; ze śmierci
zesłanki czyni ofiarę gloryfikując ją jednocześnie. N a ostatnim z obrazów serii
Ellenai unosi się na łożu z wyciągniętą ręką, przypom inając wskrzeszoną córkę
Jaira. We wszystkich trzech w ariantach umieszczony u wezgłowia, w perspek
tywie leżącego ciała, pod częściowo odsłoniętym oknem, święty obrazek z M atką
Boską poddaje sugestię transcendencji, śmierć nie jest tragicznie nieodwołalna,
ogarnia ją miłosierdzie, katechizmowa ufność wiary.
Tymczasem Ellenai towarzyszy Anhelli — raz przypadły do jej stóp, raz
stojący przy łożu, między wiszącymi skórami renów, znów z odwracającą się
twarzą. W najbardziej znanym obrazie postarzały, o błękitnosiwych włosach,
siedzi na ziemi u stóp Ellenai, odwrócony od ciała; praw ą rękę oparł łokciem na
narach, lewą podpiera czoło frasobliwym gestem melancholii. M elancholia
odgradza się tajemniczością od świata, jej gesty bywają zagadkowe, przyczyna
niedocieczona, a postacie rozmaite. Tu zdaje się ją wywoływać nie tyle
wspomniane już przygnębiające działanie miejsca, ile duchowa rozterka, pro
blem, którego nie sposób rozstrzygnąć, wtrącający w posępną bezczynność, ale
obligujący do wytrwałego czuwania. "Jej uporczywe spojrzenie daremnie, lecz
uparcie szuka; bezczynność jej nie płynie z lenistwa, lecz stąd, że każdy wysiłek
wydaje się nie mieć sensu — energię jej poraża nie sen, lecz myśl"32. — pisał
znakom ity m onograf saturniczej postaci Melancholii Albrechta Dtirera, Erwin
Panofsky. Słowacki rozróżnił w Anhellim dwa rodzaje m elancholii:"... jedna jest
z mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga
kamieniem ludzi topiących się". /III 21/ Ta bardziej niebezpieczna oznaczałaby
niemęskie poddanie się okolicznościom, beznadziejność i pokusę samobójczą,
prowadziłaby w otchłań, gdzie panuje całkowite milczenie, nie ma słowa i nie ma
sensu; ta bardziej szlachetna utożsam iałaby się po części ze smutkiem, płynącym
z tęsknoty, wielkim, ale nie przekraczającym norm estetycznych. Sybir w poem a
cie to kraina melancholijnej białej pustki: "Zaprawdę, że dla tych, co są smutni, ta
kraina piękną jest i nie bezludną; albowiem tu śnieg nie plami skrzydeł
anielskich, a gwiazdy te są piękne". /III 40/ M elancholijny smutek pow odow ało
by znamionujące wielkiego ducha współczucie dla "wszystkich nieszczęść tej
ziemi" /III 13/ i medytacja nad śmiercią, także zawsze piękną — Eloe-aniol
śmierci m a przecież "melancholiczną gwiazdę we włosach". Jednak istota tej
melancholii polegałaby na hiobowej niepewności wyroków Boga, niepewności
32E. P a n o f s k y, op.cit., s. 280.
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sensu nie tylko śmierci, lecz i sybirskiej ofiary: "A przebacz nam, że ze smutkiem
krzyż dźwigamy i nie weselemy się jak męczennicy; bo nie powiedziałeś, czy m ęka
nasza policzoną nam będzie za ofiarę: lecz powiedz, a rozweselemy się". /III 31/
Poem at gloryfikuje syberyjskie męczeństwo, Anhelli Malczewskiego, mimo
jednoznacznej sakralizacji śmierci Ellenai, dręczony jest zwątpieniem, nękany
przez inny problem , który bezustannie wywołuje rozdarcie między nadzieją
a niewiarą.
Anegdota twierdzi, że ulubionym powiedzeniem Malczewskiego do studen
tów było: "Malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała". D o tego podobno miał
ograniczać swoje profesorskie wskazówki. W ytrwałe powracanie do motywu
śmierci Ellenai łączy się z tym wyznaniem wiary w obraz jako wydarzenie czy też
szczególną przestrzeń, w której dokona się epifania, łączy się z rom antyczną
wiarą w siłę sprawczą sztuki. Przez mnożenie wersji i replik tej samej sceny
przejawia się pragnienie znalezienia takiego jednego jedynego układu, który
otworzyłby drogę do nowej rzeczywistości, wola nam alowania takiego obrazu-misterium, żeby Polska rzeczywiście zmartwychpowstała. Śmierć Ellenai
jest w gruncie rzeczy ikoną Polski, otwiera się na tajemnicę zmartychwstania,
chociaż wyrażając nadzieję nie do końca pewną pozostaje w zaklętym kręgu
melancholii. Przy tym perseweracyjne opracowywanie jednego tem atu przypo
m ina obsesyjne pisanie przez Słowackiego tych samych fragmentów w okresie
mistycznym twórczości — na przykład początku poem atu o tajemnicach
genezyjskich — tak, jakby chciał odkryć jeden jedyny układ słów, który
sprowadziłby objawienie, odpowiedź Boga.
W nastroju lat przedwojennych, w coraz jaśniej rysującej się perspektywie
odzyskania niepodległości, Malczewski sięgnął po inny anhelliczny motyw
— Eloe z Ellenai. Trzy kolejne duże płótna33, powstałe po serii Śmierci Ellenai
w roku 1909 i 1910 ukazują Eloe — anioła śmierci podwiązującą skrzydła pod
trupem Ellenai w kompozycji tak wyrafinowanej, że każdy jej opis byłby
uproszczeniem; następnie Eloe wyprostowaną, unoszącą Ellenai, i wreszcie Eloe
z profilu, kroczącą i dźwigającą swój ciężar. Po raz pierwszy w anhellicznych
obrazach pojawia się otw arta przestrzeń i ruch, m etafora życia (il. 9).
Eloe nosi jakucki strój, czapkę uszankę, krótkie spodnie i wysokie kamasze
— jest przecież także wygnanką, już w swoim macierzystym utworze Alfreda de
Vigny, z którego przejął ją Słowacki. Anielica ma ciało zbudowane tak
masywnie, że nie mógłby z niej żartować Bertrand Russell szydzący, że anioły
w tradycyjnej ikonografii posiadają zbyt wątłą klatkę piersiową, by mogły unieść
33 Dwa z tych obrazów są własnością Muzeum Narodowego w Poznaniu; Eloe idąca, z profilu,
— galerii we Lwowie (Lwiwska Derżawna Kartinna Galereia). Reprodukowane i skatalogowane
w albumie A. J a k i m o w i c z a , który je błyskotliwie analizował w książce Jacek Malczewski i jego
epoka, Warszawa 1970.
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H. 9. Jacek Malczewski, "Eloe", 1909, olej, płótno, 205,5 x 129 cm,
Lwiwska Kartinna Galereia, reprodukcja.
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własne skrzydła. Od tych aniołów, zwykle wiotkich i subtelnych, a nawet od dość
pogańskich aniołów renesansu, Eloe różni się krzepką cielesnością i dumnie
odsłoniętą piersią. Anioły w malarstwie wywodzą się w prostej linii z wyobrażeń
skrzydlatych N ike34 i Eloe, prom ieniująca mocą, staje się raczej boginią
zwycięstwa niż aniołem. W niewiele lat potem Malczewski będzie zresztą
malował Nike Legionów. Eloe to również anioł-pracownik, nie stroniący od
wysiłku, i anioł-rzemieślnik, kunsztownie konstruujący skomplikowany system
grubych powrozów, który pozwala podnieść ciało. Praca, by tak rzec, przyziem
na anielskiej robotnicy zespala się z ofiarą Ellenai, zarówno ofiara, jak i praca
zostają "przeanielone". Eloe zamienia się w zwiastunkę nowej epoki. Między jej
skrzydłami, kiedy przygotowuje się do podźwignięcia ciężaru, widnieje pejzaż
i niebo o mieniących się tęczowych barwach, podobnie jak skrzydła anielicy,
pełne, według opisu Wyki, "kolorystycznej dumy"3536. Dominujące linie faliste
wprowadzają niezwykły dynamizm, dają efekt rozkołysania, płynności świata.
W tych obrazach panuje już nastrój apokaliptycznej, kosmicznej przemiany.
Eloe zmierza nie na księżyc, lecz ku wolności. W prawdzie trzyma w ręku
kajdany, ale jest wyzwolicielką (il. 10).
O statni obraz sybirskiego cyklu pochodzi z roku 1918. Za zam kniętym
kołow rotem , czyli drew nianą, obrotow ą, szeroką bram ą wiejską, już w obejś
ciu, na klepisku, którego linia biegnie półkoliście, leży postać w łachm anach,
przygnieciona tobołkiem , postać sam a przypom inająca kłąb szmat, nam alow a
na w ostrym skrócie, tak, że widać tylko schodzone podeszwy. Przy bram ie
znajduje się jeszcze niewyraźna sylwetka mężczyzny w białym stroju, zw racają
cego się w stronę przybysza, być może zamykającego kołow rót, nawiasem
mówiąc identyczny jak w obrazie Po żniwach, przedstaw iającym wspólne
pobojowisko pow stańców i rosyjskich żołnierzy. N a tle pastelow o różowego
nieba — świtu lub zmierzchu, początku i końca zarazem — szybują ptaki,
w okół bujna zieleń zarośli przydrożnych. Płótno zatytułow ane zostało AnhellP6. Jego tem atem jest pow rót z Syberii. W spom inał o tym Szymański,
a także M iciński w Xiędzu Fauście — o pow rotach bolesnych, rozczarow ują
cych do świata, który zaprzepaszczał doświadczenie i ofiary sybiraków.
Oczywiście M alczewski również zastanaw ia się nad sensem sybirskiego do
świadczenia, ale śmierć Anhełlego u progu niepodległości mówi przede
wszystkim o konieczności poniesionych ofiar. W ypełniły się słowa biblii
sybirskiej Słowackiego, zapowiadające zm artw ychw stanie ojczyzny, które
poprzedzić musi zatracenie pokolenia.
34 Por. L. R e a u, Iconographie de I' art chretien, II/l, Paris 1955-59, s. 31.
35 K. W y k a, op.cit., s. 20.
36 Obraz znajduje się w kolekcji Feliksa Jasieńskiego i jest własnością Muzeum Narodowego
w Krakowie.

MELANCHOLIA SYBIRSKA

II. 10. Jacek Malczewski, "Eloe z trupem Ellenai", 1908-1909, olej, płótno, 218 x 129 cm,

Muzeum Narodowe w Poznaniu.
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O M alczewskim pow iadano, że m a "anhelliczną duszę", opętany przez
Anhellego, jak Anhelli przez anioła. Sugerują to rysy autobiograficzne wielu
obrazów. W jednej z trzech ostatnich Śmierci Ellenai m alarz spotretow ał swą
pierwszą niespełnioną miłość, a inna jego m uza, M aria Balowa, pozow ała do
Ellenai pasącej reny, Ellenai modlącej się — według słów poem atu
"I wypiękniało na niej ciało", wreszcie Ellenai czytającej list z dom u37,
z fantastycznym tłem szlacheckiego dworku, list na pewno przynoszący dobre
wiadomości, jak świadczy jej uśmiech. N a pogrzebie m alarza w roku 1929
m inister wygłaszający oficjalną mowę w imieniu rządu, zacytował Słowac
kiego: "W ybiorę więc jednego z nich i ukocham go ja k syna, a um ierając oddam
mu ciężar mój, i większy ciężar, niż m ogą unieść inni; aby w nim było
odkupienie. I pokażę mu wszystkie nieszczęścia tej ziemi, a potem zostawię
samego w ciemności wielkiej z brzemieniem myśli i tęsknot na sercu"./III 13/
Portrety, obrazy fantastyczne i religijne Malczewskiego zaludniają postaci
w szynelach i kajdanach, o przejrzystej symbolice; tłoczą się wszechobecne za
m odelam i, skupiają w okół C hrystusa, zm agają się z chim erą. Z atrybutam i
katorżnika przedstaw iał też siebie: w jakuckiej czapce, jak ą nosiły Eloe
i Ellenai pasąca reny, w szynelu, z kajdanam i, pod które usiłuje podwinąć
bandaże, dem onstrując niemal, że doświadczenia narodow ego męczeństwa są
dla niego bardzo osobistym i dręczącym problem em . N a tle G rottgera, W itolda
Pruszkowskiego czy A leksandra Sochaczewskiego, na tle pochodów na Sybir,
wizyjnych sybirskich krajobrazów czy scen dokum entujących codzienność
katorgi, Malczewski najsugestywniej pokazał, że Sybir stanowi nie tylko
żywą cząstkę ojczyzny, ale wpisuje się w życiorys każdego Polaka czasów
niewoli a zbiorow a tragedia narodu jest zawsze również intym nym dram atem
indywidualnym.

37List reprodukowany jest w katalogu Jacek Malczewski. Katalog wystawy monograficznej,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1968.
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SYBIR ANHELLEGO —
PRZESTRZENIĄ MESJANISTYCZNĄ?

"źja p ra w d ę trzeba potęgi uroczej, genialnej, nadzwykłej, by Sybiru otchłań
tak wystroić w alabastry śniegów i sine oczy gwiazd. Gdym czytał, wzdychałem
— tęskno mi było, żal się mnie Boże, do Sybiru! Przez kilka nocy Sybir śnił mi się
jakby Eden melancholijny. Wiesz, że mówią, iż czasem Duch samobójstwa
niesłychane obiecuje rozkosze, szepta do ucha i łudzi i nęci i porywa. Otóż piekło
Sybiru, nie przestając być piekłem, przybrało w Anhellim taką ułudę dziwną,
prześliczną i straszną, okropną i ponętną zarazem. Tak samo w splotach węża
jest lubieżność jakaś, pociąg niepojęty, magnetyczność porywająca ptaszki.
Juliusz w takiego węża przemienił Sybir i lgnąć doń kazał duchom czytelni ków"'.
To niezwykłe, a zarazem bardzo osobiste wyznanie Zygm unta Krasińskiego
— poety i Polaka, który, podobnie, jak autor Anhellego, nigdy nie przeżył
spotkania z Sybirem rzeczywistym — zaniepokoić może czytelnika przywiązane
go do tradycyjnego, patriotyczno-m artyrologicznego rozpoznania tej "ziemi
przeklętej", jak nazywał ją autentyczny zesłaniec K arol Baliński12. W jaki sposób
udało się Słowackiemu uzyskać efekt zdradzieckiego uroku, złowrogiego piękna
Sybiru i czy w ogóle o taki efekt mu chodziło? N a ile osłabia on wrażenie
infernalności miejsca, jakiem u przypisano bohaterów poematu?
Sprzeczność ujawniona przez Krasińskiego3 jest konsekwencją metody
zastosowanej przy kreowaniu przestrzeni Anhellego. Przestrzeń ta — ów pejzaż
bez pejzażu, bardziej stający się niż przedstawiany 4 — wypełniona została
znaczącą treścią uczuciową. Stałej waloryzacji emocjonalnej podlegają tu
1 Listy Zygmunta Krasińskiego, t. III, Lwów 1887, s. 60.
2 K. B a 1 i ń s k i, Czy pamiętasz?, w: I d e m, Pisma, Poznań 1849, s. 13.
3 Podobne wrażenia mieli po lekturze Anhellego Marian Zdziechowski i Stanisław Pigoń. Por.
M. Z d z i e c h o w s k i , Mesyaniści i Slowianofile, Kraków 1888, s. 105 oraz S. P i g o ń, Trud
Słowackiego, w: I d e m , Z epoki Mickiewicza, Lwów 1922, s. 331.
4 Alina Kowalczykowa zwraca uwagę na brak opisów w poemacie. Por. A.
K o w a l c z y k ó w a, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982, s. 74.
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wszystkie składniki "krajobrazowe" — te "sferyczne", o wymiarze m akro i te
punktujące pejzaż pojedynczymi, ale bardzo konkretnym i, wyrazistymi elemen
tami. Rozciągająca się pod roziskrzonym gwiazdami "niebem smutnym i bla
dym", poprzecinana "pustymi gościńcami" "biała ziemia" nasyca dziwnym,
nieokreślonym uczuciem żalu, tęsknoty, psychicznej udręki nie tylko ludzi, lecz
także przyrodę — "wierzby lamentujące" i plączące reny. Jedynie poddanie się
temu uczuciu, przyjęcie perspektywy pozaracjonalnej ujawnia całe bogactwo
i tajemniczą żywotność tej krainy: "Zaprawdę — mówi Szaman, duchowy
przewodnik po Sybirze Słowackiego — że dla tych, co są smutni, ta kraina piękną
jest i nie bezludną [...]. Tu przylatują mewy i gnieżdżą się, i kochają się nie myśląc,
że jest jaka piękniejsza ojczyzna" (s. 69)5.
Sybir wygnańców — dla nich pozostający ojczyzną sztuczną, nieprawdziwą,
przymusową — uległ w Anhellim znamiennej transform acji. W zorowany — jak
twierdzi w swej analizie Stanisław M aykowski — na Sybirze autentycznym,
barwnie przedstawionym w Dzienniku podróży Józefa Kopcia, "przechodzi przez
trzy stadia przekształceń: życie, literaturę i wyobraźnię"6 tworząc w efekcie
kreację fantastyczną, która musi udźwignąć obszerną symbolikę opisującą
pozbawiony swej państwowości naród, zesłańców, popowstaniow ą emigrację.
M a być całą cierpiącą Polską 7, obszarem cierpienia zabsolutyzowanego
— wyrazistego przez swą geograficzną lokalizację, a zarazem zyskującego
wymiar kosmiczny.
W pisanie dziejów wygnańczej zbiorowości w plan Sybiru oznacza bowiem
umieszczenie ich na wertykalnej osi mitycznego świata. K onstytuują go trzy
poziomy — nieba, ziemi i piekła. Niebo — bierny najczęściej, choć stale
przywoływany świadek wydarzeń — pozostaje jednak trwałym kontekstem dla
ziemskich spraw ludzi, stanowiąc najwyższy i najważniejszy punkt odniesienia
dla etycznej oceny ich czynów, o czym przypom ina głos Boga w scenie
ukrzyżowania i co potwierdzają przysłani przez niego aniołowie. D ruga sfera
ziemskich odniesień to obszar spotęgowanego cierpienia i poniżenia — piekło
sybirskich kopalni. Potępienie, które się tu dokonuje jest równie nieodwołalne
i ostateczne jak wyroki niebieskie. Zaproponow any przez Słowackiego gradalny
układ przestrzenny symbolicznego Sybiru charakteryzuje — jak widać — spój
ność i konsekwencja. Trzy ontologicznie odrębne sfery wzajemnie się w arunkują
i dookreślają, tworząc plastyczną wykładnię dla działań bohaterów owego
misterium.
3 Wszystkie cytaty pochodzą z wydania J. S ł o w a c k i, Anhelli, oprać. S. Makowski, Warszawa
1987.
6 S. M a y k o w s k i , "Anhelli" Słowackiego w świetle najnowszych badań krytyczno-literackich,
Lwów 1909, s. 73.
7 Tak interpretował ten symbol np. E. K u c h a r s k i , Jabłoń gwiazd w "Anhellim", "Przegląd
Warszawski" 1921, s. 41.
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Obok orientacji wertykalnej przestrzeń w Anhellim zyskuje także ukierun
kowanie horyzontalne. Jest nie tylko obszarem zestrojonym na jednej osi
— nieba, ziemi i piekła, lecz także — a może przede wszystkim — jest terenem
wędrówki, owej dantejskiej podróży w nieznane, w której Szaman — sybirski
kapłan i mędrzec — prowadzi wybranego z gromady wygnańców młodzieńca
w sobie tylko znanym kierunku. Właśnie m om ent wyróżnienia Anhellego,
przekazania mu "ciężaru większego, niż mogą unieść inni; aby w nim było
odkupienie" (s. 30) staje się początkiem sybirskiej inicjacji bohatera.
Znaczenie tej inicjacji i treść powołania Anhellego interpretow ano bardzo
różnie. Kreacji bohatera przypisywano cechy mesjanistyczne, jego samego
czyniąc "mężem opatrznościowym dla Polski" "sposobiącym się do dobrowolnej
śmierci za naród", której zapowiedź przeistaczała utw ór Słowackiego w "poemat
cierpiącego z wiarą w zbawienność swego cierpienia poety"8. W świetle tych
upraszczających i schematyzujących odczytań wybraniec Szamana "przeznaczo
ny na ofiarę serca", posiadający — jak określił to sam Słowacki — "meiancholiczną i t r o c h ę (podkr. moje — M K R ) Chrystusową twarz"9 urasta do rangi
Mesjasza, oczekiwanego wybawcy, który w obszar mrocznej "krainy grobow
cowej" wprowadzi światło zbawienia. Lecz o jakie zbawienie (Polski? ludzkości?)
tu chodzi? I jak należy rozumieć zbawczą rolę Anhellego? Jego edukacyjna
wędrówka przez Sybir rozpoczynająca się i kończąca w tym samym miejscu
niewiele m a wspólnego z uświęconym przez Mickiewicza w Księgach narodu
i pielgrzymstwa polskiego aktem pielgrzymowania — jest po prostu nauką
cierpienia, nie posiada wszakże wymiaru kreacyjnego ani "materialnie" wyrazis
tego celu. Przygotowuje bohatera do wypełnienia powołania, którego znakiem
jest już samo jego imię (Anhelli — to człowiek opętany przez anioła), a którego
sens sprowadza się do zachowania i wzbogacenia przez jednostkę anielskości
mającej odkupić, czyli anulować w wymiarze wiecznym doczesne grzechy
wygnańczej zbiorowości.
Jeśli więc Anhelli jest odkupicielem, to na pewno nie w znaczeniu
eschatologicznym. Wciela jedynie ideę moralnej doskonałości, miłości, która
w swej postaci czystej (a zatem nietożsamej z konkretnym uczuciem) równoważy
ludzkie zło i uświęca narodow e groby. Sens jego istnienia wyczerpuje się
w ekspiacji. Nie będąc podm iotem ofiary, lecz jedynie biernym jej przedmiotem
8

Powołuję się tu na następujące prace: A. M a z a n o w s k i , Klucz do symboliki "Anhellego",
Kraków 1909, s. 3 i s. 13; M. K r i d 1, Antagonizm wieszczów, Warszawa 1925, s. 161; J. K 1e i n e r,
Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. II, Warszawa 1920. Z nowszych opracowań można wymienić
B. B a l - K a m i n s k i , Historia i historiozofla w twórczości Juliusza Słowackiego okresu
przedmistycznego (1829-1842), Hamburg 1985.
9 J. S ł o w a c k i , Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. XIII, Wrocław 1959, s. 358.
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— jak słusznie podkreślał Józef Ujejski10 — nie otrzymał praw a działania.
Bezwolnie poddaje się biegowi wypadków, które często rozgrywają się poza jego
świadomością — w sennej wizji (za sprawą onirycznej inscenizacji Szamana
w scenach w kopalni i na cmentarzu).
Pogrążonego w modlitwie Anhellego można by porów nać do biblijnego
Paraklety — rzecznika i obrońcy — gdyby nie dotykająca go również niemoc
o charakterze poznawczym. Słowacki pozbawia swego bohatera świadomości
celu własnego poświęcenia, tak ważnego w koncepcjach mesjanistycznych atutu
zarówno rewelatora, jak i wykonawcy praw dy objawionej. Rzekomy Mesjasz nie
uzyskuje bezpośredniego kontaktu z Bogiem, przechodząc drogę inicjacji nie
dostępuje wyższego wtajemniczenia umierając w — symbolizujących nieprzenik
nioną odchłań przyszłości — ciemnościach długiej sybirskiej nocy.
Jeszcze trudniej doszukać się rysów mesjanistycznych w przedstawionym tu
wizerunku społeczności posieleńców. Słowacki zdecydowanie zakwestionował
prawo do charyzmy, którą emigracyjnej wspólnocie (a tę właśnie wspólnotę
— jak zaświadcza poeta we własnym kom entarzu do tekstu11 — symbolizować
mieli sybirscy wygnańcy) przypisywał Adam Mickiewicz. Podjęta w Anhellim
próba desakralizacji "skrzywionego na ciele narodu" ujawnia proces rozpadu
tych właśnie wartości, które powinny stać się etyczną podbudow ą zbiorowego
apostolstwa. "Ludzie bez pamięci i serca" nie są predestynowani do podjęcia
jakiejkolwiek misji. Poddani destrukcyjnemu działaniu sm utku i ulegli wobec
grzechu stanowią jaskraw e zaprzeczenie idei wolności. Pozbawieni fizycznej
ojczyzny, w kłótniach i podziałach niszczą także swą ojczyznę duchową,
dewaluując w przerażającym akcie kanibalizm u ideę braterstwa.
Ta naznaczona piętnem śmierci i wyklęta przez Szamana zbiorowość nie
reprezentuje już wartości żywotnych — nie może więc, ani w dziejach własnego
narodu, ani tym bardziej w dziejach świata spełnić roli elementu progresywnego.
W ygnańcy nie tylko oderwani od ojczyzny, ale i odcięci od żywotnego pnia
Historii, skazani na beznadziejność i nieokreśloność sybirskiej wegetacji nie
wezmą udziału w ziemskim zbawieniu, albowiem będzie ono "jutrem ich śmierci".
W koncepcjach mesjanistycznych postęp przybliżający ludzkości ów dzień
dokonywał się w trójdzielnym cyklu winy, pokuty i oczyszczenia. W Anhellim
duchowa ewolucja społeczności posieleńców zatrzymuje się jednak na poziomie
spotęgowanego grzechu, o czym świadczą słowa Szamana: "Zaprawdę nie
znalazłem tu, czegom szukał; oto serca ich słabe są i dadzą się podbić smutkowi.
D obrzy byliby z nich ludzie w szczęściu, ale je nędza przemieni w ludzi złych
i szkodliwych"(s. 30). W ygnańcy nie dostępują łaski regenerującej
10 J. U j e j s k i, Główne idee w "Anhellim", w: Romantycy, wyb. Z. Libera, Warszawa 1963, s.
152.

u J. S 1 o w a c k i, Dzieła, t. XIV, s. 127.
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etycznie pokuty. Ich cierpienie zarów no duchowe w postaci tęsknoty za
ojczyzną, jak i fizyczne związane z nędzą i głodem (por. obraz dzieci,
które "zapom niały już płakać po m atkach swoich i tu się wdzięczą do chleba
jak m ałe szczeniątka", s. 35) potęguje jedynie zło — nie jest więc siłą
oczyszczającą. D ziałanie cierpienia deprawuje, trudno m u zatem przypisać
funkcję soteriologiczną.
Z ludzkich działań szaleńczych, "pijanych" i zbrodniczych wyeliminowana
została świadomość uczestniczenia w Historii, w jej uwzględniającym cel finalny
opatrznościowym planie. Nawet Szaman, nauczyciel wygnańców nie może im
dopom óc w dotarciu do prawdy: "Oto powiedziałbym wam tajemnicę, że
jednych dusze idą w słońce, a drugich dusze oddalają się od słońca na ciemne
gwiazdy, lecz nie zrozumiecie mnie! Powiedziałbym wam, dlaczego żyjecie
i dlaczego się rodzą miliony dusz nowych, i na jaki cel dane jest ciało: lecz nie
pojmiecie mnie!" (s. 31). Ahistoryczność męki irracjonalizuje sens ofiary — czyni
ją absurdalną i niepotrzebną, jak niepotrzebna, a więc i niekonieczna okazuje się
śmierć trzech wygnańców — przedstawicieli trzech skłóconych stronnictw — na
symbolicznej Golgocie ukrzyżowanych w imię Boga i dla Boskiego osądu.
Drastyczne zniekształcanie wątków biblijnych12 (przepowiednia Szamana
o krzyżach malowanych przelaną bratnią krwią, obraz popa "zasiewającego zle
ziarno" w duszach polskich dzieci) nie oznacza jednak zanegowania przez
Słowackiego roli, jak ą mesjanizm przypisywał czynnikowi boskiemu. W sferycz
nie ukształtowanej parabolicznej przestrzeni Sybiru niebo i Bóg muszą istnieć.
Lecz nie objawiając ludzkości własnych wyroków pozostają dla niej jedynie
abstrakcyjną, pozahistoryczną sankcją m oralną. W yczuwalna obecność istoty
wyższej nie przebóstwia struktury ziemskiego świata. Jest on, co prawda,
obszarem stale dokonujących się cudów: ludzi wskrzeszanych po śmierci, jabłek
przemienianych w gwiazdy, skał poruszanych siłą modlitwy, ale nawet sybirski
prorok — mający pewne cechy mesjanistycznego pośrednika między niebem
a ziemią — nie wykracza w swej niezwykłej taumaturgicznej mocy poza granice
doczesności.
H istoria pozbawiona boskiego drogowskazu i jednoczącego działania
Mesjasza rozpada się na przeszłość, teraźniejszość i niejasną przyszłość. Czas,
w jakim żyją posieleńcy odgrodzony jest od tego, który przeminął, barierą
milczenia. Między tymi dwoma tem poralnymi porządkam i nie m a łączności
— wygnańcy tracą pamięć tradycji, a symbolizujący spełnioną już przeszłość
ostatni konfederat barski nie wie, że "nowe pokolenie w Polszczę i nowi byli
rycerze, i nowi męczennicy" (s. 46). To, co się dokonało jest zamknięte w grobach,
12

Por. M. M ę c z y k, Stylizacja biblijna w "Anhellim" Juliusza Słowackiego, "Przegląd
Humanistyczny" 1988, nr 8/9, s. 169-181.
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których — tak jak duchów zmarłych — nie należy niepokoić. To zaś, co ma
nastąpić wypełni się czynem tych, którzy do czynu są zdolni, a więc ludu
prowadzonego przez tajemniczego Rycerza.
Otwarta, pusta, fascynująca i przerażająca zarazem, nieskończona przestrzeń
alegorycznego Sybiru Stanowi w wymiarze dziejowym — jakby przez paradoksal
ne zaprzeczenie — zamknięty obszar przeszłości. Każdy, kto w nim przebywa
skazany jest na zagładę — przynależy bowiem do świata, który się kończy, który
nie m a nic wspólnego z nadchodzącym "czasem żywota dla ludzi silnych". Dla
Polski to — jak pisał Norwid — "najwyraźniejsze miejsce w biegunie ujemnym",
"punkt zamierzchu cywilizacji"13. To obszar — mówiąc z kolei słowami K rasiń
skiego — w którym wszystko się "anhelluje", "gaśnie", "więdnie", "wysycha",
"pleśnieje"14, to kraina pozbawiona mesjanistycznej nadziei. Czy jej brak rów no
waży przy całej swej sugestywności niezwykle zagadkowa wizja Rycerza i zwias
towanej przez niego rewolucji? Czy uciemiężona ojczyzna polskich wygnańców
w wyniku powszechnego powstania ludów Europy odzyska wolność?
N a te pytania Słowacki nie daje jednoznacznej odpowiedzi — przeszłość
w Anhellim nie stanowi bowiem koniecznej przesłanki przyszłości, nie może więc
jej przepowiadać. Owa niejednoznaczność nie dotyczy wszakże stosunku poety
do rewelujących "prawdę objawioną" koncepcji filozoficznych. W sybirskiej wizji
historii zdezintegrowanej, którą nie kieruje natchniony przez Boga Mesjasz (ani
jednostkowy, ani też zbiorowy), która parodiuje dzieje Chrystusowej ofiary
i desakralizuje cierpienie, wyraża Słowacki stanowisko zdecydowanie antymesjanistyczne. N apisany na kilka lat przed przystąpieniem poety do Koła
towiańczyków i przed stworzeniem systemu genezyjskiego poem at musiał być
zatem — właśnie jako ostra krytyka "całej nieprawidłowości, całej sztuczności
i zupełnej bezpodstawności" (jak formułował to wspomniany Józef Ujejski15)
doktryny mesjanizmu — koniecznym etapem w kształtowaniu się historiozoficz
nej świadomości autora. Tak więc powstały na przełomie 1848 i 1849 roku wiersz
I wstał Anhelli z grobu wykreuje już nową, jakże odm ienną od przedstawionej
wizję Sybiru, w której bohater Słowackiego budził się, a
"... za nim wszystkie duchy,
Szaman, Eloe... cała ćma z grobu wstawała
I wszystkie brały dawno porzucone ciała.
A Sybir był zaćmiony jakby zawieruchy
Ciemnymi i powietrze się ciągle mięszało,
I chmury szły, i grady błyskały, i grzmiało"16.
13 C. N o r w i d, Pisma wybrane, wyb. i objaśn. J. W. Gomulicki, t. IV, Warszawa 1980. s. 269.
14 Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprać. E. Sawrymowicz, t. II, Wrocław 1963, s. 288.
15 J. U j e j s k i, op. cit., s. 157.
I6J. S ł o w a c k i , Dzieła, t. I, s. 248.
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POLSKIE KRAJOBRAZY SYBIRU
"Każdy krajobraz jest stanem duszy"
(W. F. Amiel, Dziennik poufny, 31 X 1852)

IV likolaj Lorer*1 , dekabrysta przebywający w latach 1832-1837 na osied
leniu w guberni tobolskiej w mieście K urgan, charakteryzując w swych
pamiętnikach ludzi, z którymi tam i wtedy się stykał, napisał m.in.:
"W śród Polaków, towarzyszy wygnania, był jescze jeden niepospolity
człowiek — ziemianin Sawicki, były adwokat, stale smutny, zadum any, dzień
w dzień o tej samej porze wychodził za miasto wzdłuż wielkiego traktu, który
wiódł w kierunku Rosji i jego umiłowanej Polski, gdzie została żona i dziewięcio
ro dzieci. Pewnego razu, nie znając jego ukrytych motywów, poradziłem mu, by
wybrał drogę wiodącą w stronę przeciwną, bardziej malowniczą i wygodniejszą.
W tedy staruszek powiedział mi, dlaczego woli ten pierwszy kierunek, dodając:
« z a każdym razem, gdy spaceruję po tej drodze, raduje mnie myśl, że choćby
o dwie wiorsty zbliżam się do swoich... W ydaje mi się, że biegną mi na spotkanie
i już za m om ent będziemy mogli się wzajemnie uścisk ać» "2.
To wzruszające wspomnienie można potraktow ać jako m otto do poniż
szych rozważań dotyczących jednego zaledwie, ale bardzo charakterystycznego
sposobu postrzegania otaczającego świata, widzenia przyrody, krajobrazu i jego
elementów — sposobu, który był właściwy polskim zesłańcom syberyjskim.
Przedmiotem zainteresowania będą takie opisy przestrzeni wychodzące
spod pióra zesłańców-Polaków, w których jest ona traktow ana jako ekwiwalent
stanów uczuciowych, gdzie elementy krajobrazow e występują jako symbole
odległej ojczyzny. Badana więc będzie "przestrzeń wyposażona w zdolność
produkow ania sensów naddanych"3 — ale tylko takich, które związane są
z utraconą ojczyzną.
M. Lorer (1797 lub 1798-1873), major piechoty, członek Stowarzyszeń Północnego
i Południowego. Por.Dekabristy. Biograficzeskij sprawocznik, Moskwa 1988, s. 104-105.
2 N. I. L o r e r, Zapiski dekabrista, Irkutsk 1984, s. 173.
3 J. S ł a w i ń s k i , Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w:
Przestrzeń i literatura, red. M . G ł o w i ń s k i ,A .O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a , Wrocław 1978, s. 18-21.
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W ten sposób sformułowany tem at stawia specyficzne wymagania wobec
źródeł, którym i będzie m ożna się posłużyć. Nie m ogą wchodzić tu w rachubę
w żadnym wypadku pamiętniki zesłańców, spisywane ze znacznej perspektywy
czasowej już po powrocie do kraju. M ogą to być wyłącznie teksty powstałe na
Syberii — dzienniki4 i listy pisane pod bezpośrednim wpływem otaczającego
krajobrazu, przyrody i jej elementów.
Zesłani na Syberię z długoletnim, a najczęściej bezterminowym wyrokiem,
brutalnie oderwani od swych najbliższych, od wszystkiego co było do tej pory
treścią ich życia, żyli trawieni nieustanną tęsknotą. W tym stanie ducha mieli
zesłańcy szczególną łatwość dostrzegania ojczyzny w krajobrazie Syberii i jego
elementach, będących dla nich symbolami utraconej ojczyzny. Tego typu
skojarzenia wywoływało w nich właściwie wszystko — na przykład las:
"Jechaliśmy ciągle aż do Aleksandrowska borem pachnącym jak nasze podlaskie
bory żywicą, m acierzanką i wrzosem"5. Las w okolicach Irkucka skojarzył się
Agatonowi Gillerowi z Podlasiem, zaś Bronisław Zaleski wołał w okolicach Ufy
odnajdow ać Litwę. "Las ten przypom inał mi zupełnie nasze litewskie gaje! Bo
taka w nim rozm aitość drzew, a drzewa te same co u nas — nawet leszczynę
znalazłem"6. D la Aleksandra Bielińskiego z kolei, wśród egzotycznych drzew
i kwiatów widzianych w irkuckiej oranżerii najważniejsza jest georginia." Byłem
niedawno w ogrodzie jednego z tutejszych kupców Basnina.... oranżeria wielka
i piękna... oprócz ananasów, pom arańcz, cytryn i innych owocowych drzew
i roślin, mnóstwo kwiatów bardzo rzadkich i pięknych... Nie pierwszy raz
widziałem, ale pierwszy raz zwróciłem uwagę na wspaniałą piękność, na
nieprzeliczone bogactwo barw i odcieni kwiatu u nas pospolitego georginii, który
tutaj starannie jest utrzymywany za szkłami i w sztucznym cieple"7. Teresie
Bułhakowej, towarzyszącej mężowi na zesłaniu, Litwę przypom inają ... ogórki
z miodem. "Dobrze to jednak mieszkać w mieście, przypomnieć naszą kochaną
Litwę jedząc ogórki z miodem"8. Brzoskwinie natom iast wywołują u Juliana
Sabińskiego wspomnienia o rodzinnym Podolu. "Dziś u Trubeckich zjadłem
parę brzoskwiń dorodnych, w dobrym gatunku i dobrze dojrzałych, spominając
4 Jako dziennik traktuję te partie dzieła A. G i 11 e r a, Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii,
t. I-III, Lipsk 1867, jak i innych mniejszych publikacji tego autora, które powstały na podstawie
zapisek sporządzonych na miejscu, na Syberii.
5 A. G i 11 e r, Aleksandrowsk pod Irkuckiem,w. I d e m , Z wygnania, t. II, Lwów 1870, s. 91.
6 B. Zaleski do R. Sobańskiej, Orenburg grudzień 1849 r. — K. [W. K a 1i n k a], Z Orenburga,
"Przegląd Polski" 1880/81, t. IV, s. 20.
7 A. Bieliński do ojca, Irkuck lato 1852 r. — M. B i e 1i ń s k a, Dwa pokolenia, Kraków 1907,
s. 53-56.
8
T. Bułhakowa do rodziny, Tomsk 4 sierpnia 1845 r. — Listy o Syberii z korespondencji
p. Teresy z Wierzbickich Tomaszowej Bułhakowej do rodziny — "Rocznik Literacki"
R. Podbereskiego, Wilno 1849, s. 81.
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ze smutkiem, że dziesięć lat już minęło odkąd po raz ostatni na Podolu u zacnych
sąsiadów moich Czerwińskich miałem w ustach ten owoc"9.
Lasy, georginie, ogórki z miodem i wiele jeszcze innych rzeczy, które tu
pominiemy, przypomina zesłańcom Polskę, nie z jakichś szczególnych powodów,
a tylko dlatego, że oni jej nigdy nie zapomnieli, stale o niej myślą, przestać o niej
myśleć nie mogą, a wszystkie takie nagle przywołane chwile nostalgicznych
wzruszeń kończą się rozczarowaniem. Jak "smutne" były brzoskwinie Sabińskiego,
tak najpierw wzruszenia, a następnie smutku doznała Ewa Felińska z powodu
zwykłej leśnej drogi. "Opuściłam miasto i w las się zapuściłam. Po chwili, o dziwy!
obaczyłam drogę wytłoczoną kołami. Była to pierwsza droga jeżdżona, którą
obaczyłam od czasu opuszczenia Tobolska. Ten widok tak nieznaczący, był mi
arcymiłym. Jeżeli komu zdarzyło się w obcej i dalekiej ziemi napotkać ubiór swego
kraju lub usłyszeć nutę znajomej piosenki z ziemi własnej, ten pojmie wrażenie,
którego doznałam. Przypomniało mi się coś rodzinnego. Za pomocą tego
nieznaczącego obrazka, przeszłość odzwierciadliła się w mojej pamięci i serce
przylgnęło do tego cienia... Niestety! złudzenie prędko znikło. Doszłam do
magazynów skarbowych... droga się skończyła, ja zaś, odczarowana, zostałam na
miejscu z uczuciem podobnym do tego, jakie doświadcza dziecko, gdy goniąc za
bańką mydlaną, ta mu pęknie przed oczyma"10.
Przez opisy krajobrazu, przyrody, wyrażali zesłańcy swoje uczucia, od
dawali stan swego ducha, pozwalali wyzwalać się swoim marzeniom. Ale i świat,
który ich otaczał, szczególnie zaś sytuacja, w jakiej się znajdowali, oddziaływały
z przem ożną siłą na ich myśli i marzenia. Zauważyła to m atka Adolfa
Januszkiewicza, pilna i wnikliwa czytelniczka jego listów, zmuszająca syna do
uspokajających wyjaśnień. "M am a kochana z porów nania dawniejszych moich
listów zagranicznych z teraźniejszymi azjatyckimi, sądzi o moim duchu, czyli
stanie m oralnym umysłu. To bardzo niepewny term ometr. Kiedym był zagranicą
i kiedy ciągle miałem tysiące nowych widoków przed sobą, kiedy ze szczytu Alp
spuszczałem się na błogie doliny Italii; kiedy z K apitolu patrzyłem na ruiny
Forum , lub w weneckiej gondoli marzyłem o kochance; kiedy z nad brzegów
D unaju przelatywałem całą Germanię by napić się wody z Renu, D unaju, lub
przynajmniej Duransy, wtenczas styl mego listu musiał być żywy, jak pełne życia
było życie moje. Lecz dzisiaj, kiedy siedzę na jednym głuchym, cichym miejscu,
kiedy zawsze jedno a jedno mam przed sobą i nad sobą i wokoło siebie, podobnaż
aby list mój nie był m artwy jak moja atm osfera dzisiejsza!"11. Zwróćmy uwagę, że
9 J. S a b i ń s k i , Dziewiętnaście lat wyrwanych z mojego życia, czyli dziennik mojej niewoli,
Ossollineum, rkps. 14465/11 — Irkuck 9 sierpnia 1848 r.
10 E. F e 1 i ń s k a, Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu u’ Berezowie i w Saratowie, t. I,
Wilno 1852, s. 120.
11 A. Januszkiewicz do matki, Iszym początek 1836 r. — Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego
listy ze stepów kirgizkich, wyd. 2, t. I, Berlin 1875, s. 41.
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zesłańcy — autorzy listów, borykali się z podw ójną cenzurą. Z jednej strony nie
chcieli przysparzać zmartwień i tak zrozpaczonym bliskim, z drugiej zaś pragnęli
uniknąć niepokojenia czujnej kontroli, jak ą roztaczał nad ich korespondencją III
Oddział Carskiej Kancelarii. Przecież owa "martwa atmosfera", w której, jak
pisze, znajduje się A dolf Januszkiewicz, w rzeczywistości nie tyle wynika z braku
interesujących i silnych doznań, ile z przypisania do miejsca, skrępowania
swobody, dominującego poczucia niewoli. Zdaje sobie z tego sprawę Agaton
Giller. "Patrzę się w piękną twarz przyrody okiem m okrym i zamglonym.
W każdej kropelce rosy, zwieszającej się z igiełki sosnowej, widzę łzy! Czyż
i natura nie jest zdolna pocieszyć i ukoić wygnańca-niewolnika?"12. Tę samą myśl,
choć w sposób Całkowicie odmienny, formułuje w swym liście dr Józef Adamski:
"Proszę sobie wystawić podróżnych w pustyni, gdzie step piaszczysty bez końca,
zdaje się łączyć z błękitem niebios, a oni strudzeni nie wiedzą, kiedy mogą
dosięgnąć do punktu, w którym by mogli się zatrzymać i wytchnąć. Wszak to
położenie jest okropne! Proszę teraz porów nać tę dążność podróżnych do życia
w Syberii, w myślach bez końca, w cierpieniach bez końca, w oczekiwaniu bez
końca, a położenie takie wyda się okropniejsze"13. Prawdziwie jednak wstrząsają
cy w tym względzie jest list Aleksandra Bielińskiego. "Czasem uciekam się do
takiego sposobu. Przypominam sobie więzienie. Przywołuję na pamięć jak tam
drogo się ceni każdą możność odetchnięcia świeżym powietrzem, widok kawałka
nieba lub trawy i wolność przechadzania się za czterema ścianami. Ten stan
dobrze sobie wystawiwszy, porównywam z moim dzisiejszym i staram sobie
wmówić jak ja jestem szczęśliwy, że mogę sobie otworzyć okno kiedy mi się
spodoba i wyjść z dom u i siedzieć pod gołym niebem, choćby całe dwadzieścia
cztery godziny... N aturalnie, że kiedy wszystkie w arunki szczęścia redukują się
do świeżego powietrza, to zadowolenie stąd rodzące się może być tylko
sztuczne i bardzo krótko trw ające"14. Julian Sabiński, który katorgę spędził
w Usoliu w okolicach Irkucka i to, bądźm y szczerzy, w w arunkach wcale
znośnych — katorga jego bowiem polegała na tym, że uczył języków obcych
dzieci miejscowych notabli — otrzym ując za to niewielkie, ale zawsze
wynagrodzenie, nie miał, mimo to, najlepszych wspomnień ani o tym okresie
swego życia, ani o tej miejscowości. G dy na początku 1844 r., wcześniej
przeniesiony na osiedlenie — po raz pierwszy, już w innym charakterze, jako
człowiek cieszący się nieco większym zakresem swobody — odwiedza tę
miejscowość swej katorgi, z tej okazji zapisze w swym dzienniku: "Ta myśl, że
Usolie nie jest już moim więzieniem, inną zupełnie postać zakładowi tem u
12 A. G i 11 e r, Opisanie Zabajkalskiej krainy..., t. I, s. 63.
13 J. Adamowski do R. Sobańskiej, Tomsk ok. 1850 r. — K. [W. K a 1 i n k a], Z Syberii,
"Przegląd Polski" 1881, t. III, s. 454.
14 A. Bieliński do ojca, Irkuck maj 1853 r. — M. B i e 1 i ń s k a, op. cit., s. 174-176.
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w oczach moich nadała"15. Tak więc percepcja otaczającej przestrzeni, krajob
razu, czy jego fragm entu — zmienia się w sposób oczywisty w zależności od
sytuacji, w jakiej znajduje się opisujący.
Zesłańcy nasi, czy to na katordze, czy na osiedleniu, ludźmi wolnymi nie byli
i chociaż wszędzie i we wszystkim, a zwłaszcza w swoich m arzeniach widzieli
Polskę, to działo się tak między innymi dlatego, że nie chcieli dostrzegać Syberii,
która była dla nich krajem obcym. "Miejscowi za każdym uderzeniem pioruna,
pochylają do ziemi przerażone czoła, widno że im miłe życie, widno że m ają lękać
się o co. Dlaczegóż mnie żadna nie przejmuje trwoga, czegóż taka apatia, taka
obojętność?... Alboż ten świat na którym żyję, do mnie należy?"16
Ta inność, obcość Syberii, jej krajobrazu, przyrody, klim atu, nieba, jest stale
przez zesłańców podkreślana. "W ogólności błękit nieba, przynajmniej w Orenburgu, bledszy niż u nas i gwiazdy tu mniej jasno świecić się zdają"17. Ciągle
najważniejsza dla zesłańców jest Polska, ku niej zwracają się wszystkie myśli, ona
niejako jest punktem odniesienia, miernikiem wartości. Jeśli świat otaczający
zesłańców na Syberii jest obcy, jest inny — to jest on inny od świata, który
zostawili w Polsce. Tu w Syberii wszystko jest albo większe, albo mniejsze, albo
po prostu inne niż w kraju. Ten sposób traktow ania Polski jako swoistego
etalonu, jest niemal obsesyjnie stosowany przez wszystkich. Oto zaledwie jeden
przykład, ale za to zwielokrotniony: Jenisej "tutaj na oko jest prawie 2 razy
szerszy od Wisły pod W arszawą"18; "Rzeka Iszym, nie szersza jak Niemen pod
Świętym Dw orem "19; "Irtysz, rzeka mało co mniejsza od Wisły"20; "Ingoda ma
tutaj szerokość naszej W arty pod Poznaniem"21.
Polska pełni też funkcję reperu orientacyjnego. Jeżeli Maciej Łowicki
w swym liście z K rasnojarska do Hipolita Skimborowicza, chce zakom uniko
wać, że nadeszła już zima, to stwierdza: "Przed nami do was i za nami do Ameryki
śnieg i zima"22. Tak więc mamy tu do czynienia z jasno określonym systemem
orientacji w przestrzeni, w którym Polska pełni centralną funkcję. Gdy
15 J. S a b i ń s k i, op, cit., Usolie 6 stycznia 1844 r.
16 E. F e 1 i ń s k a, op. cit., t. I, s. 126.
17 B. Zaleski do R. Sobańskiej, Orenburg 11 kwietnia 1849 r. — K. [W. K a l i n k a ] ,
Z Orenburga, s. 11.
18 I. Orpiszewski do G. Zielińskiego, Jenisejsk 3 czerwca 1835 r. — J. Odrowąż-Pieniążek,
"Zatrzymany do życia". Listy literackie Ignacego Orpiszewskiego do Gustawa Zielińskiego
(1835-1843), "Blok-Notes Muzeum Mickiewicza" 1963, nr 2, s. 53.
19 A. Januszkiewicz do matki, Iszym 4 kwietnia 1837 r. — op. cit., s. 51-52.
20 A. Bieliński do rodziców, Kurgan czerwiec 1840. — M. B i e 1 i ń s k a, op. cit., s. 89.
21
A. G i 1 1 e r, Opisanie Zabajkalskiej krainy..., t. I, s. 64.
22
.
M. Łowicki do H. Skimborowicza, Krasnojarsk 21 października 1845 r., Ossollineum, rkps.
12891/11, k. 236
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A ntonilla Roszkowska w liście do rodziców odbywającego katorgę Aleksandra
Bielińskiego pisze, że dla ich syna "wy i w ogólności kraj rodzinny jesteście zawsze
gwiazdą polarną wszystkich jego myśli i zajęć"23, to nie m a w tym żadnej
przesady, z tym że wewnętrzny kom pas zesłańców nie wskazuje na północ, ale na
zachód. Agaton Giller pisze: "góry przebywam z wzrokiem ciągle zwracającym
się ku zachodowi"24 i powraca do tej myśli wielokrotnie: "Słońce schowało się już
za wierzchołkami gór, z dolin znikły już ostatnie promienie, a szczyty błyszczą się
jeszcze jak głowy świętych na obrazku, obłoki żółkną i coraz inaczej się farbują,
aż wreszcie słońce zaszło zupełnie i schowało się w stronie, w której leży moja
rodzinna ziemia"25. Jest to zresztą sprawa ogólniejsza, dla polskich zesłańców
wschód słońca, który powszechnie jest zwiastunem nadziei i symbolem wartości
pozytywnych, jest tu na Syberii, wyraźnie mniej ważny niż zachód słońca,
którego symbolika w w arunkach tak zwanych normalnych jest znacznie mniej
atrakcyjna. Ale zesłańcy nie znajdowali się wcale w w arunkach normalnych
i będąc zwróceni cały czas w stronę kraju ojczystego, są tym samym skierowani
na zachód. Jak ów Sawicki ze wspomnień M ikołaja Lorera, jeśli nie mogą się
zbliżyć do kraju inaczej, to czynią to przynajmniej w marzeniach. A dolf
Januszkiewicz zawiadam ia swą m atkę mieszkającą w Dziahylnie w guberni
mińskiej: "zakładam ogródek pod naszymi o k n a m i... zamierzam usypać wysoką
górę, z której będę patrzył w stronę gdzie leży Dziahylna"26. Leopold Niemirowski, świetny rysownik, uczestnik wyprawy, która w 1844 r. udała się z Irkucka aż
na Kam czatkę, pisze z oddalonej o blisko 4000 wiorst na wschód od stolicy
Wschodniej Syberii stacji Judomski Krest, do swego przyjaciela i współwygnańca Juliana Sabińskiego: "Szczęśliwy, że w tej niezmiernej pustej przestrzeni, która
mnie od rodziny oddziela, mam was bliżej w Irkucku, gdzie myślą odpocząć
mogę, gdzie popędy serca zawsze ku tamtej skierowane stronie — tam u was
zatrzym ać się i nowych sił nabrać mogą"27.
Owe ogromne przestrzenie, które z takim trudem pokonywać musiały myśli
i popędy serca, zanim zmęczone dotarły do miejsc rodzinnych, zachęcały,
zwłaszcza zimą, do nieskrępowanej jazdy marzeń, jazdy, której celem była

23 A. Roszkowska do rodziców A. Bielińskiego, Nerczyński zawód b.d.— M. B i e 1i ń s k a, op.
cit., s. 131-134.
24 A. G i 1 1 e r, op.cit., s. 26.
25Ibidem, s. 62-63; tenże sam A. Giller taką refleksją kończy opis polskiego cmentarza
w Wielkim Nerczyńskim Zawodzie: "Któż będąc tutaj nie zwróci się jak oni w swych grobach twarzą
ku zachodowi, w stronę tej ojczyzny dla której pracowali, dla której polegli w obcej ziemi tęskniąc za
nią do grobowej deski" (Ibidem, s. 281-282).
26 A. Januszkiewicz do matki, Iszym wiosna 1836 r. — op. cit., s. 43.
27 L. Niemirowski do J. Sabińskiego, Judomski Krest przed Ochockiem 3 lipca 1844 r.,
Ossollineum, rkps. 14465/H, k. 1037.
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zawsze Polska. M arzył o takiej jeździe A dolf Januszkiewicz: "Sanna droga
wyborna, m ożna by za 16 dni być u M amy. Cóż! Kiedy trzeba siedzieć i marzyć
tylko o szczęściu, które może i dla mnie nastąpi"28. O takim samym szczęściu
marzył Aleksander Bieliński "Gdy śnieg upadnie, wtedy... komunikacje ułat
wione. Największe rzeki, największe błota nie są przeszkodą. W głębokich
saniach, dzielną trójką leci się prosto przez rzeki, przez błota, góry same zdają się
zniżać. Jeżeli mi Bóg pozwoli kiedy wracać do domu, chciałbym wracać zimą, ale
wróciłbym i w lecie i na wiosnę i w jesieni"29.
Owe długie lata wygnania (cytowany tu często A dolf Januszkiewicz spędził
na zesłaniu ćwierć wieku), nasycone nieustannymi niemal myślami o rodzinnych
stronach, wypełnione obsesyjnymi marzeniami o bliskich i ojczyźnie, prowadziły
nieuchronnie do stopniowej, w m iarę upływu czasu coraz intensywniejszej,
pełniejszej idealizacji Polski, zmieniającej się w końcu w umysłach tych ludzi
w raj utracony.
Trzeba tu koniecznie zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt myślenia
zesłańców o Polsce, na pewien specyficzny element wspomnianej wyżej idealiza
cji ojczyzny.
Ignacy Orpiszewski pisze: "Kąpiąc się w Jeniseju za Turuchańskiem
znalazłem wodę równie ciepłą, jak w Wiśle pod W arszawą lub Płockiem, gdyśmy
się tu, mój Gustawie, kąpywali jeszcze razem, dzieci, nie przewidując na tenczas
losów, które nas nad sybirskie zapędziły wody"30. Chyba nie jest dziełem
wyłącznie przypadku, że osiem lat później w innym miejscu Syberii, podobne
okoliczności wywołały w umyśle innego zesłańca, Juliana Sabińskiego, identycz
ne niemal skojarzenia. "Wyśmienite znalazłem sobie dziś miejsce do kąpania się
w rzece Kudzię. Położenie miejsca tego, ma niejakie podobieństwo z owym, które
niegdyś w Bednarówce było m oją ulubioną kąpielą. I wąskie koryto Kudy, nurt
jej niegłęboki, dno piaszczyste, żywo mi przypomniały Zbrucz mój kochany,
obok którego tak słodko płynęły moje dziecinne i młodzieńcze lata. Tłoczące się
nawałem jedne za drugimi spomnienia uniosły moje wyobrażenia w przeszłość
daleką. Widziałem na jednym brzegu wioskę mojej matki. N a lewo nasz ogród,
na prawo nieco w oddaleniu młyn i łąkę, po której w dzieciństwie z bratem biegać
lubiłem; która później przez lat kilkanaście kresem moich samotnych lub
z siostrami przechadzek była. N a drugiej stronie rzeki zdawało mi się widzieć
miłe Galicji brzegi i na nich towarzyszów mojej młodości: Zaborowskiego
Tym ona, Laszowskiego Floriana, Rozwadowskiego Wincentego, G rottgera
Józefa, Ulatowskiego Eugeniusza i zapomniełem się, całkiem oddany lubym
28 A. Januszkiewicz do matki, Tobolsk zima 1832/33 — op. cit., s. 24.
29 A. Bieliński do ojca, Usolie listopad 1853 r. — M. B i e 1 i ń s k a, op. cit., s. 185.
30 I. Orpiszewski do G. Zielińskiego, Jenissejsk 24 marca 1836 r. — op. cit., s. 55.
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obrazom i nie wiem jak długo jeszcze byłoby mię w wodzie zatrzym ało to
om am ienie urocze — gdyby będący ze m ną, człowiek tutejszy, sprzykrzywszy
sobie przeszło może dwugodzinne nad brzegiem siedzenie, ozwał nagle
w swoim narzeczu sybirskim i tak rozczarow ał m oją ułudę"31.
T ak więc kraj do którego biegną myśli zesłańców, kraj z którym związane
są tak ściśle owe "lube obrazy" i "omam ienia urocze", to ojczyzna ich młodości,
a naw et dzieciństwa. W ielu z nich zdaje sobie z tego doskonale sprawę. T ak
o tym pisze M ichał Gruszecki: "Z rozkoszą przenoszę myśl w te strony, gdzie
przepędziłem czas mojej młodości. W ygnaniec nigdy nie zapom ni dawnych
znajom ych swoich, a im więcej łat wygnania liczy, tym częściej i chętniej zwraca
ją ku tem u, co za sobą zostawił. M usim y tedy żyć przeszłością i nadzieją"32. Tę
tak charakterystyczną dla sposobu myślenia zesłańców cechę, ja k ą jest owo
"życie przeszłością" jeszcze dobitniej uśw iadam ia sobie dr A ntoni Beaupre:
"Nie uwierzy Pani jak wszystko jest jeszcze żywo w pamięci co m iało miejsce
wtedy, kiedy się było w kraju, ponieważ lata tu spędzone są jakby nigdy nie
wchodziły w liczbę naszego życia, że te różne przem iany, które tu na miejscu się
dzieją nie zwracają naszej uwagi"33.
Przestrzeń i czas rozdzielają wygnańców od wykreowanego w ich um ys
łach kraju lat dziecinnych, kraju który już nie istnieje, który zresztą, jeśli
pam iętać o owej idealizacji nieuchronnej i naturalnej w sytuacji zesłańców, de
fa cto nigdy nie istniał. Kiedy wreszcie następuje chwila ich pow rotu do raju
utraconego, to chwila owa, tak wypielęgnowana w wieloletnich m arzeniach,
staje się nierzadko kolejnym dram atem ich życia.
W ojciech U m iński, gdy po 19 latach zesłania w raca z żoną, tow arzyszącą
mu na Syberii, do Żytom ierza, w raca do zupełnie obcego m iasta. Obcy wśród
swoich, bez środków utrzym ania, pisze do opiekunki zesłańców Róży
Sobańskiej rozpaczliwy list: "Znajom i dawniej poum ierali jedni, drudzy
zupełnie przem ienili się w uczuciach i miłości bliźniego. K tórych pozos
taw iłem dziećmi, są już ojcam i familii i dla mnie są już obcemi, których
znałem w dobrym bycie dziś są ubogim i, a których zostaw iłem w sytuacji lub
nic nie m ających dziś m ają krocie. W ogóle wszystko się zm ieniło nie tylko
ludzie ale naw et sam a n a tu ra , gdyż i klim at jest zim niejszy ja k dawniej"34.
Jeszcze w trzy lata później, ten sam W ojciech U m iński uskarża się w liście do
31 J. S a b i ń s k i, op. cit., 12 czerwca 1844 r.
32 M. Gruszecki do ojca A. Bielińskiego — M. B i e 1 i ń s k a, op.cit., s. 120-122.
33 A. Beaupre do R. Sobańskiej, Nerczyński Zawód b.d. — K. [W. K a 1i n k a], Z Syberii,
s. 426.
34 W. i R. Umińscy do R. Sobańskiej, Żytomierz 19 stycznia 1857 r., B. J., rkps. 6479/IV,
k. 154-5.
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Józefa Ignacego Kraszew skiego: "Cieszyliśmy się, że w racam y do Ojczystej
Ziemi i nadzieją znalezienia ulgi choć na ostatnie lata życia naszego, lecz
przeciw ny los nas tu spotkał... Nie m ając żadnych sposobów dla zaspokojenia
najpierw szych potrzeb życia, a naw et przytułku, tem sam em trafiliśm y na
nierów nie gorsze tułactw o niżeli w obcym kraju gdzie mieliśmy więcej
zapew nioną przyszłość"35. Bywały sytuacje jeszcze bardziej tragiczne, gdy
zawiedzeni w swych nadziejach, załam ani tym co spotkało ich po pow rocie,
pisali niektórzy petycje do cara, by "najmiłościwiej" zezwolił im wrócić na
Syberię36.

35 W. Umiński do J. I. Kraszewskiego, Żytomierz 1860, B. J., rkps. 6481/IV, k. 6-8,
36 Takich przypadków można przytoczyć kilka. Zaliwszczyk Eustachy Raczyński po
powrocie do Kamieńca Podolskiego jesienią 1857 r. złożył podanie o zezwolenie na powrót do
Irkucka — zgodę otrzymał, lecz z niej nie skorzystał. N atom iast konarszczyk Władysław
Rabcewicz, po uzyskaniu zgody o którą prosił, powrócił na Syberię.
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LEOPOLD NIEMIROWSKI
(1810 - 1883)

Leopold Niemirowski to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych polskich
malarzy-zesłańców syberyjskich; jeden z najwybitniejszych a jednocześnie
prawie całkowicie zapomniany. Poza artykułem w Polskim Słowniku Bio
graficznym pióra Bolesława Łopuszańskiego, nie umiemy wskazać innych
opracowań dotyczących tej interesującej postaci (artykuł H, O s t r o m ę c k ie j,
Polska ikonografia Syberii o tematyce etnograficznej sprzed 1917 roku, w:
Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii, Wrocław 1976, s.
123-136, obarczony jest niestety wieloma błędami).
Urodzony na Wołyniu, po ukończeniu szkół w Łucku studiował Niemiro
wski prawo na uniwersytecie wileńskim, a następnie podjął pracę w Warszawie.
Wziął udział w powstaniu listopadowym (był ranny pod Ostrołęką), wreszcie
schronił się w Galicji. Gdy wrócił na rodzinny Wołyń, został aresztowany, a po
odbyciu kary więzienia w Kijowie, znów podjął działalność patriotyczną, będąc
aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Aresztowany w 1838 r.,
został skazany na 20 lat katorgi. Po pełnej trudu drodze na Sybir, przybył
"pieszym etapem" do Irkucka 29 X 1839 r. (daty wg st. stylu). Od razu poznano
się tam na talencie zesłańca, w rezultacie czego, jego "katorga" polegała na tym,
że uczył on rysunku dzieci miejscowych wysokich urzędników w Usoliu
i Irkucku. Jesienią 1843 r., na mocy carskiej "łaski", zwolniony został z katorgi
i przeniesiony na osiedlenie. Już 10 V 1844 r., za specjalnym zezwoleniem
generał-gubernatora Wschodniej Syberii, wyruszył jako rysownik w rządowej
wyprawie do Kamczatki i brzegów Oceanu Spokojnego. Plonem tej wyprawy
(powróciła do Irkucka 17 VII 1845 r.) był szczegółowy dziennik podróży
(niestety zaginął), listy pisane z drogi do kolegów zesłańców przebywających
w Irkucku (częściowo się zachowały), a przede wszystkim wielka ilość
świetnych rysunków. Te ostatnie zostały starannie wydane pod nazwiskiem
kierownika wyprawy Iwana D. Bułyczewa w okazałym albumie (Putieszestwije
po Wostocznoj Sibiri, Sanktpietierburg 1856).
Przez cały czas swego kilkunastoletniego pobytu na Syberii (wrócił na
Wołyń w 1857 r.), Niemirowski doskonalił swój talent. Jak pisze Agaton Giller
"malował akwarelą, olejno i ołówkiem". Niestety jego prac olejnych nie znamy.
Wiadomo, że malował portrety swoich kolegów zesłańców, a także zaprzyjaź-
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nionych zesłańców rosyjskich — dekabrystów . W ykonywał też podobizny
osób spośród innych grup mieszkańców Syberii, a także funkcjonariuszy
adm inistracji. Dotychczas nie udało się odnaleźć żadnego z tych licznych
portretów . Przede wszystkiem jednak rysował pejzaże syberyjskie. M ają one
obecnie, prócz wartości artystycznej, niewątpliwy w alor dokum entów ,
ukazując obiekty dziś nie istniejące, czy krajobrazy nie zniszczone jeszcze
ręką człowieka.
Publikow ane w niniejszym num erze "Przeglądu W schodniego" prace
Niemirowskiego pochodzą ze zbiorów M uzeum N arodow ego w W arszawie,
które jest w posiadaniu 24 rysunków tego artysty. W szystkie wykonane
w drugiej połowie lat 40-ych X IX w., układają się w 3 grupy: 1) W idoki K raju
Zabajkalskiego — terenów położonych na południow y wschód od Bajkału,
w pobliżu ówczesnej granicy Rosji z Chinam i — w ykonane praw dopodobnie
we wrześniu 1845 r. (il. 2,5,6); 2) W idoki Bajkału i okolic (il. 1,3,4,7,9,13);
zwraca tu uwagę rysunek przedstaw iający "W idok nad rzeką A ngarą na drodze
z Irkucka do Bajkału" (il. 4). Należy przypuszczać, że są to okolice dom u, jaki
zbudow ał sobie współwygnaniec ze sprawy Szym ona K onarskiego — Joachim
Leśniewicz. D om ten był postaw iony o trzydzieści kilka w iorst od Irkucka, przy
drodze wiodącej nad Bajkał "w miejscu dobrze w ybranym z pięknym widokiem
na bliską Angarę i daleko za nią w rozm aitych kształtach istniejące góry".
Niemirowski "zdejmował widoki okolicy" dom u Leśniewicza w końcu sierpnia
1846 r., ja k zanotow ał w swym dzienniku inny zesłaniec-konarszczyk, Julian
Sabiński. Inny rysunek tej grupy zatytułow any "Przylądek i skała z wielką
grotą" (il. 5), jest świadectwem pow racania przez Niemirowskiego do nie
których m otywów, bowiem jak pisze A gaton Giller "widziałem krajobraz
Leopolda Niemirowskiego, robiony olejnymi farbam i, przedstaw iający miejs
cowość zwaną W rota Bajkalskie — skała sterczy w jeziorze jak kolum na i łączy
się z brzegiem naturalnym pom ostem ". (A. G i l l e r , Opisanie Zabajkalskiej
krainy w Syberii, t. II, Lipsk 1867, s. 269). 3) Trzecia grupa rysunków
(il. 8,10,11,12) pochodzi z 1848 r. (między 10 VI a 30 VIII), gdy Niemirowski
towarzyszył jak o rysownik wyprawie Juliusa Stubendorfa, badającego na
obszarach na północ od gór Sajańskich życie i obyczaje Karagasów (Tofalarów).
Redakcja "Przeglądu W schodniego" prezentuje prace Niemirowskiego
z nadzieją, że w przyszłości zostanie zorganizow ana wystawa m onograficzna
prac tego artysty, w związku z czym zwracam y się z prośbą o wszelkie
inform acje o innych dziełach m alarza, jak również o życiu tego zasługującego na
pamięć człowieka. Tytuły ilustracji pochodzą od Leopolda Niemirowskiego.
Jan Trynkowski (W arszawa)
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Wybór prac rysunkowych
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A leksander N ikitienko 1

DZIENNIK
(fragmenty z epoki mikołajewskiej 1826-1855)
1 I 1826
O budziłem się dziś w paskudnym nastroju. Okropności ostatnich dni dławiły mnie niczym
zmora2. Przyszłość widziałem tak czarno i beznadziejnie, że zacząłem popadać w coraz większe
przygnębienie. Wtem zjawił się Rostowcew. Dziś właśnie po, raz pierwszy wyszedł z domu po
chorobie od ran otrzymanych w nieszczęsnym dniu 14 grudnia3. Po tradycyjnym przyjacielskim
powitaniu i noworocznych życzeniach ucieszył mnie on dwiema nowinami. Po p i e r w s z e , generał
zezwala mi zmienić mieszkanie4, a więc uporałem się z niepewną i bardzo nieprzyjemną sytuacją, jaka
ręczyła mnie od przeszło dwóch tygodni. D r u g a wiadomość dotyczyła Fiodora Nikołajewicza
Glinki5, którego szczerze poważam, albowiem zasługuje on w pełni na miłość i szacunek. Otóż Glinka
oczyścił się przed cesarzem ze wszystkich podejrzeń, jakimi oczerniono go w oczach władzy.
Glince odebrano papiery, a jego samego wzięto do pałacu. Jednakże wkrótce niewinność jego
wyszła na jaw i cesarz osobiście zwolnił go do domu z następującymi słowami:
— "Nie chmurzyć się i nie złościć, panie Glinka! W obecnych nieszczęsnych okolicznościach
musimy niekiedy wbrew własnej woli niepokoić i uczciwych ludzi. Zawsze uważałem pana za
mądrego i szlachetnego człowieka. Powiedz pan wszystkim swym przyjaciołom, że w słowach mego
manifestu wyraźnie oddzieliłem podejrzenia od prawdy, a pragnienia zmian na lepsze od wściekłego
dążenia do przewrotu, i że słowa te zapisane są nie tylko na papierze, lecz i w moim sercu. Może pan
odejść, jest pan niewinny, zupełnie niewinny".
Wiadomość o aresztowaniu tego prawdziwie dobrego człowieka bardzo mnie zasmuciła. Na
szczęście przenikliwość cesarza nie pozwoliła mu pomylić się co do oceny moralnych zasad i ducha
naszego miłego poety — chrześcijanina6.
A więc nowy rok dla mnie osobiście zaczął się nie najgorzej, lecz jak dla wielu innych?...
1 Aleksander Nikitienko (1804-1877), literati krytyk, profesor Uniwersytetu Petersburskiego, od 1834 r. cenzor. Pochodził
z rodziny pańszczyźnianych chłopów z majątku hr. Szeremietiewa na Ukrainie; dzięki staraniom ks. Golicyna, a później K. Rylejewa
uzyskał wolność i wstąpił na Uniw. Petersburski, który ukończył w 1828 r. Autor obszernego dziennika, będącego bogatym źródłem
informacji o życiu literackim Rosji w latach 1826-1877. Dziennik drukowany był na łamach czasopisma "Russkaja Starina" w 1870 r.
i w trzytomowym wydaniu z 1893 r. (liczne ingerencje cenzury). Fragmenty z miesięcy rewolucyjnych 1848 r. najprawdopodobniej
zostały zniszczone przez autora w obawie przed "niepowołanym okiem". Pierwsze pełne wydanie "Dziennika" ukazało się w 1955 r.
w Leningradzie (przy opracowaniu przypisów do niniejszego tłumaczenia wykorzystano wstęp, przypisy oraz indeks osób
z tej ostatniej edycji).
2 Dekabryści nie wtajemniczali Nikitienki w swe plany, lecz bliska zażyłość z niektórymi była powodem jego poważnych obaw.
3 J. I. Rostowcew, późn. generał-adiutant, zaprzyjaźniony z dekabrystami, uniknął prześladowań dzięki napisaniu donosu
w przeddzień wybuchu. 14 grudnia 1825 r. został postrzelony na placu Senackim przez zbuntowanych żołnierzy.
4 Prawdopodobnie gen. Wasylij W. Lewaszew, prowadzący śledztwo w sprawie dekabrystów. Pozwolenie na zmianę mieszkania
oznaczało, że Nikitienko był wolny od podejrzeń.
5 Fiodor Glinka (1786-1880) poeta i publicysta, uczestnik wojny 1812 r., dekabrysta. Aresztowany 30 XII, został tegoż dnia
zwolniony z woli cara.
6 26 III 1826 r. Glinkę ponownie aresztowano; spędził w twierdzy 3 miesiące, po czym roztoczono nad nim policyjny nadzór.
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1 I 1829
12 w nocy. Nowy Rok spotykam z piórem w ręku — przygotowuję wykłady z prawa.
Dzisiejszego wieczoru jednak pracę mam wyjątkowo utrudnioną. Pokój mój sąsiaduje z mieszkaniem
pewnej staruchy podobnej do czarownicy z powieści Walter Scotta. A tam dotąd nie milkną szalone
pienia bachantek, które urządziły, zdaje się, porządną pijatykę z okazji Nowego Roku. Zadziwiające,
jak nasze kobiety niższego stanu oddają się pijaństwu. Cały dom, w którym mieszkam, nie wyłączając
i mojej gospodyni, pełen jest owych wulgarnych istot, co nie przepuszczą najmniejszej okazji do
libacji. Kłótnie i formalne bijatyki zazwyczaj kończą ich biesiady i jedynie pogróżki cyrkułowego, że
każę im zamiatać ulice, uspokaja te żałosne dzieci ciemnoty.[...]
Jakie zdarzenia upamiętnią nadchodzący rok? W roku minionym zaszło u nas na Rusi sporo
nowego. Stanowcze postępowanie Mikołaja spowodowało wiele zmian w wewnętrznym zarządzaniu.
Wystarczy wspomnieć ustawę o cenzurze, która najwierniej oddaje ducha i zamiary naszego cara.
W ustawie tej usiłuje on odpowiedzieć na pytanie, jakie z chytrą dwuznacznością postawili fanatycy
i obrońcy starego porządku: czy potrzebne jest Rosji oświecenie? Odpowiada na nie twierdząco,
oczywiście w teorii, a jak będzie w praktyce — zobaczymy.
Moja osobista sytuacja wygląda zaś następująco: jestem sekretarzem przy kuratorze
S. Petersburskiego Okręgu Naukowego, Konstantym Matwiejewiczu Borozdinie7.
3 I 1830
Uniwersytet zaproponował mi od nowego roku pracę przy katedrze ekonomii politycznej8
w charakterze pomocnika profesora zwyczajnego Butyrskiego9. Wczoraj zaś rozpocząłem wykłady
na pensji Kurnanda, gdzie poza prawem i statystyką mam też dwa razy w tygodniu rosyjską
literaturę.
30 XII 1830
Noworoczny prezent dla rosyjskich pisarzy: cenzura otrzymała polecenie, aby nie dopuszczać do
druku niczego, co nie byłoby podpisane prawdziwym nazwiskiem autora10.
Miniony rok w ogóle mało przyniósł pocieszającego dla oświecenia w Rosji. Ciążył nad nim
ponury duch ucisku. Wiele utworów prozą i wierszem zakazano z najbłahszych przyczyn, rzec nawet
można, że bez jakichkolwiek przyczyn, pod wpływem paniki, jaka opanowała cenzorów... Ustawa
o cenzurze całkiem poszła w kąt, a nam przyszło utwierdzić się w gorzkiej prawdzie, że na rosyjskiej
ziemi nie ma ani cienia praworządności. Umysły coraz bardziej się demoralizują widząc, jak prawa są
łamane przez tych, którzy je tworzą, jak szybko jedne ustawy zamienia się drugimi itd. W wykształ
conej części społeczeństwa coraz silniejszy jest duch sprzeciwu — tym gorszy, im bardziej skryty: to
robak toczący drzewo. Jakobin się z tego ucieszy, lecz człowieka mądrego smucą polityczne błędy,
których rezultat nietrudno przewidzieć.
19 VI 1831
Na koniec cholera ze wszystkimi swymi okropnościami pojawiła się i w Petersburgu11. Wszędzie
podejmuje się surowe środki ostrożności.
W mieście przygnębienie. Większość kontaktów przerwana. Ludzie wychodzą z domów tylko
w skrajnej konieczności lub z obowiązku.
7 Konstanty Borozdin (1781-1838), historyk i archeolog, w latach 1826-1833 kurator Petersburskiego Okręgu Szkolnego.
8 Nikitienko przepracował tam przeszło dwa lata, ostatnie pól roku w charakterze adiunkta.
9 Nikita Butyrski (1783-1848), prof, literatury Uniw. Petersburskiego, tłumacz i cenzor.
10 Rozporządzenie z dn. 29 XII zabraniające przyjmowania do druku dziel anonimowych lub podpisanych pseudonimem.
11 Epidemia cholery pojawiła się w Rosji w połowie 1830 r„ potem wraz z armią Dybicza została zawleczona do objętej
powstaniem Polski.
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20 VI 1831
Urządzamy lazaret dla naszych urzędników. Dziś przez cały dzień zajmowałewm się tym wraz
z kuratorem. Jeździłem do Kajdanowa12 poradzić się w sprawie lekarza. W Petersburgu mało jest
lekarzy i trudno o nich.
W mieście szerzy się niezadowolenie z zarządzeń władzy; cesarz wyjechał ze stolicy. Członkowie
Rady Państwa też prawie wszyscy się rozjechali. Po generał-gubernatorze niewiele się spodziewają
dobrego. Lazarety urządzono tak, że są one tylko punktem przejściowym pomiędzy domem
i grobem. W każdej części miasta wyznaczono nadzorców, lecz wybranych źle, z ludzi słabych,
niezdecydowanych i obojętnych na dobro społeczne. Opieka nad chorymi niedbała. Nie dziw więc, że
biedni ludzie uważają się za straconych, gdy tylko jest mowa o umieszczeniu ich w szpitalu. Poza tym
zabierają tam bez różnicy chorych na cholerę i nie na cholerę, czasem po prostu pijanych z motłochu,
i kładą ich razem. Chorzy na zwykłe choroby zarażają się od cholerycznych i umierają tak jak tamci.
Nasza policja, która zawsze wyróżniała się bezczelnością i skora była do łapownictwa, w obecnej
smutnej chwili tylko pogłębiła swe wady. Nie ma nikogo, kto by natchną! naród i wzbudził w nim
zaufanie do władz. Z tego powodu w różnych częściach miasta już zaczynają się niepokoje. Ludność
szemrze i jak zwykle wierzy różnym niedorzecznym plotkom, np. że lekarze trują chorych, że w ogóle
nie ma cholery, tylko ją wymyślili niegodziwcy dla swych celów itp. Złorzeczą lekarzom Niemcom
i Polakom13, grożąc, że ich wszystkich wybiją. Rząd jak w letargu, nie podejmuje żadnych działań, by
uspokoić umysły.
23 VI 1831
Mówią, że policja złapała kilku Polaków, którzy podjudzali lud do buntu. Byli przebrani
w chłopskie stroje i rozdawali ludziom pieniądze.
8 X 1832
W naszym kółku zdarzył się bardzo smutny wypadek. Zastrzelił się Piotr Popow, młody
człowiek, 23-letni, ze świetnymi zdolnościami, błyskotliwym umysłem i bogatą fantazją. Co go
pchnęło do tego kroku? Żadnych wyjaśnień nie zostawił. Już na początku naszej znajomości
zauważyłem,że ta bogata dusza nie ma ani określonego celu dla swoich dążeń, ani wystarczającego
skupienia sił, by pozytywnym działaniem uratować się od wewnętrznego niezadowolenia. Często
rozmawiałem z nim na ten temat. [...]
Popow zastrzelił się dwiema kulami w usta, jak opowiadali ci, co go znaleźli i pochowali.
Zdarzyło się to w piątek, w tym samym czasie, gdy jego przyjaciele gawędzili sobie u mnie. Wielu się
dopytywało:
— A gdzie Popow?
Był on bowiem stałym gościem naszych piątków.
We czwartek, tj. w przeddzień swojej śmierci, Popow razem z nami siedział do 2 w nocy
u Michajłowa i nie było po nim widać nawet smutku, a cóż dopiero rozpaczy. Był wesół, dowcipny,
śpiewał. Uchodził za jednego z lepszych nauczycieli w Korpusie Paziów i w I gimnazjum.
10 X 1832
Trupa Popowa znaleziono koło drogi, na wpół zjedzonego przez psy i wilki. Pochowano go
płytko, sądząc, że i tak go będą odkopywać dla przeprowadzenia śledztwa. Tymczasem kawałek
ludzkiego ciała przyciągnął zwierzęta. Dobrały się do niego nocą i policja znalazła całkiem już
zniekształcone resztki. I pomyśleć, że jeszcze 2 tygodnie temu to nazywało się człowiekiem, nosiło
w swym szerokim umyśle tyle idei, a w sercu tyle namiętności!
12 Jakub Kajdanow (1779-1855), lekarz, prof. Akademii Medyko-Chirurgicznej.
13 W związku z nastrojami związanymi z trwającym powstaniem listopadowym.
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W Korpusie Paziów szczególnie lubili Popowa. Paziowie chcieli zrobić składkę dla jego biednej
matki, która została się bez środków do życia — lecz im zabroniono.
29 I 1833
Wczoraj do 4 rano byłem na balu u Hermana14. [...] Zebrani tam urzędnicy rozwlekle i nudno
rozprawiali o nagrodach, jakimi obsypano tych, co pracowali nad zbiorem praw. Gwiazdy, rangi,
dzierżawy i pieniądze posypały się na nich jak grad. Wśród urzędników straszne podniecenie: "a jak,
a za co, a dlaczego?" itp. itp.; komentarzom nie ma końca. Słuchając tego wszystkiego mimowolnie
odwracałem wyłogi mego munduru, żeby zakryć guziki, symbol mojego urzędniczego stanu. Ci
ludzie, zresztą mają rację, że chcą krzyża i rangi: bez tego któż uznałby ich za ludzi? Jeśli pragniesz od
społeczeństwa pokarmu dla swego serca czy namiętności, to musisz przedstawić mu wszystkie te
świecidełka. Chcesz mieć miłą, wykształconą przyjaciółkę — poradź sobie najpierw z tabelą rang
i dopiero wtedy przystępuj do rzeczy. Miłość i szacunek ludzi, wszystko, wszystko trzeba kupować na
wagę zaszczytów, których najczęściej nie posiadasz. A jeśli chcesz być wolny — jesteś w wojnie ze
społeczeństwem. Dobrze, gdy uda ci się uchronić ciało od chłodu i głodu. Na nic więcej nie licz.
16 IV 1833
Minister15powołał mnie na cenzora, a cesarz zatwierdził na tym stanowisku. Robię niebezpiecz
ny krok.
1 I 1834
Północ. 1834 rok. Wznawiam ten dziennik, zarzucony od czasu mego ożenku. Czas mój trwonię
wśród drobnych kłopotów kancelaryjnego życia. Jak uciec od tego? Biada ludziom zmuszonym żyć
w takiej epoce, w której wszelki duchowy rozwój uważa się za naruszenie społecznego porządku.
Jasne, że i moje uniwersyteckie wykłady są nie takie, jakimi bym chciał i mógł je uczynić.
9 IV 1834
Byłem dziś u ministra. Zreferowałem mu treść kilku powieści przetłumaczonych z francuskiego.
Na druk Katedry Marii Panny Wiktora Hugo nie zezwolił, chociaż bardzo ją chwalił. Minister
twierdzi, że u nas jeszcze za wcześnie na czytanie takiej książki, zapominając przy tym, że Wiktora
Hugo i bez tego czytają w oryginale wszyscy ci, dla których jego zdaniem to czytanie miałoby być
niebezpieczne. Nie ma ani jednej zabronionej przez cenzurę zagranicznej książki, której by tu nie
można było kupić nawet u bukinistów.
15 IV 1834
W dziwnym znajdujemy się położeniu. Wśród ludzi pretendujących do kształtowania społecz
nego ducha nie ma żadnych zasad moralnych. Wszelka wiara w wyższy porządek rzeczy
i w szlachetne cele działania zanikła. Nie ma ani miłości do społeczeństwa, ani miłości bliźniego; ci
zaś, którzy są powołani do wychowywania młodzieży, krzewienia oświaty lub pełnienia ważnych
funkcji społecznych — głoszą małostkowy, obrzydliwy egoizm. [...]
Możliwe, że zawsze tak było, lecz z innych powodów. Przyczyną obecnego moralnego upadku
jest wedle moich obserwacji sytuacja polityczna. [...]
Początkowo niecierpliwie wyrywaliśmy się w świat. Kiedy jednak zobaczyliśmy, że z nami nie
żartują, że wymagają od nas milczenia i bierności, że nasz talent i rozum skazano na zamieranie
i gnicie na dnie duszy, obróconej w więzienie, że wszelka światła myśl okazuje się występkiem wobec
14 Karl Herman (1767-1838), wówczas prof, statystyki na Uniw. Petersburskim.
15 Siergiej Uwarow (1786-1865), prezes Akademii Nauk, minister oświaty (od 21 III 1833 do 1849 r.), ideolog mikołajewskiego
samodzierżawia, twórca słynnej formuły: "prawosławie, samodzierżawie, ludowość".
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ładu publicznego— kiedy, jednym słowem, pokazano nam, że ludzie wykształceni uchodzą w naszym
społeczeństwie za pariasów, że to społeczeństwo toleruje wyłącznie bezduszną uległość, a żołnierską
dyscyplinę uznaje za jedyną zasadę dozwolonego działania — wtedy całe młode pokolenie nagle
moralnie osłabło. [...]
Oczywiście i u nas są obecnie ludzie innego pokroju, ale jest ich bardzo mało i są zbyt bezsilni,
zbyt bojaźliwi, zbyt nieufni we własne czyste intencje, by mogli przeważyć na szalach po stronie
dobra. Sa też pustelnicy i asceci, gotowi wytrwać do końca przy swych ideałach, którzy raczej zginą
niż je zmienią. Ci jednak są wyjątkowi i bardziej od tamtych nieszczęśliwi, gdyż nie zaznają słodyczy
chwilowego choćby zapomnienia. Nie dziw więc, że wśród młodych dochodzi dziś do samobójstw,
jak to było z naszym Popowem.
Ta epoka minie oczywiście, jak wszystko na ziemi, lecz może zaciągnąć się na długo, na
pięćdziesiąt, sześćdziesiąt lat. Przez ten czas zdążysz umrzeć w tej głuchej, dzikiej, kamienistej Arabii,
z dala od ziemi świętej, gdzie można żyć i śpiewać wzniosłe pieśni. Och!
Niewolnicy wlokący okowy
Wzniosłych pieśni nie śpiewają.
21 VI 1834
Odwiedził mnie Kałmykow16, który w tych dniach wrócił z Berlina. Był tam z grupą studentów
wysłanych w celu doskonalenia wiedzy prawniczej. Doręczył mi list od Pieczerina*17.
Wypytywałem go o wiele spraw. [...] Prusacy bardzo kochają swego króla. Rosjan wszędzie
w Niemczech, nie wyłączając Berlina, nienawidzą. Słynny Kreizer18 sam powiedział Kałmykowowi
po wzięciu Warszawy, że od tej chwili czuje do nas zdecydowaną odrazę. Pewna dama popadła
w straszne rozdrażnienie, kiedy pewnego razu nasz biedny student spróbował bronić swych
współrodaków. "To wrogowie wolności — krzyczała — to nikczemni niewolnicy!"
16 VII 1834
Jutro wyruszam w drogę z księciem DondukowemKorsakowem19. Celem naszej podróży będzie
inspekcja szkół w guberni ołonieckiej, archangielskiej i wołogodskiej. Głównie interesują nas
gimnazja. Z Wołogdy skierujemy się przez Jarosław do Moskwy, a stamtąd już z powrotem do domu.
17 VII 1834
Nocowaliśmy w Szlisselburgu20. Tutejsza traktiernia to prawdziwa karczma pełna karaluchów.
Ale to nie przeszkodziło mi otulić się płaszczem i mocno zasnąć. Rankiem poszliśmy oglądać szkołę.
Od zewnątrz i od wewnątrz wygląda jeszcze gorzej niż traktiernia. Nadzorca pijany. Potem
przepłynęliśmy łódką do twierdzy. Zajmuje ona całą wysepkę w samym ujściu Newy. Nie puszczono
nas do tej części, gdzie trzyma się więźniów stanu. W twierdzy mieszka tylko komendant z niewielkim
garnizonem. Ponure życie. Pokazano nam miejsce uwięzienia cesarza Iwana21.
’ Piotr Kałmykow (1808-1860), prawnik, od 1835 prof. Uniw. Petersburskiego.
17 Władimir Pieczorin (1807-1885), kolega uniwersytecki Nikitienki, późniejszy polityczny emigrant, przeszło 20 lat spędził
w klasztorze jezuitów, na pocz. lat 60-ych współpracował z Hercenem.
18 Georg Friedrich Kreizer (1771-1858), niemiecki filolog, prof. uniw. w Heidelbergu.
19 Michał Dondukow-Korsakow (1792-1869), książę, kurator Petersburskiego Okręgu Naukowego, drugi wiceprezes Akademii
Nauk, przewodniczący Petersburskiego Komitetu Cenzury.
20 Szlisselburg — nazwa nadana twierdzy przez Piotra Wielkiego, którą założyli Nowogrodzianie u ujścia Newy z jeziora
Ladoga; od 1730 do 1917 r. osadzano tam więźniów politycznych. Jednym z tych więźniów był w tym czasie (tj. w czasie podróży
Nikitienki) Walerian Łukasiński.
21 Iwan Antonowicz (1740-1764), syn cesarzowej Anny Iwanowny; po jej śmierci w 1740 r. obwołany (jako niemowlę) carem,
w 1741 r. obalony i uwięziony, od 1756 r. w twierdzy Szlisselburskiej. Zginął w 1764 r. przy próbie uwolnienia go przez kapitana
Mirowicza, którego Katarzyna II skazała na śmierć.
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19 VII 1834
Byliśmy w Nowej Ładodze. Tam też nocowaliśmy w szkole. Nowa Ladoga — przeobrzydliwe
miasteczko: w niczym nie lepsze od Szlisselburga.
20 VII 1834
Łodejnoje Pole— paszkwil na miasto. Tu nie ma żadnej szkoły, bo i nie bardzo dla kogo miałaby
ona być. [...]
Wreszcie przyjechaliśmy do Ołońca22. Z wyglądu to nie miasto, a marna wieś, rozciągnięta na
dużej przestrzeni wzdłuż brzegu rzeki. [...] Ołoniec jest wyjątkowo ubogim miastem. Niektórzy
z uczniów szkoły ranki spędzają na lekcjach, a potem idą żebrać. Wśród mieszkańców jest już sporo
Karelczyków, a zaraz za Ołońcem zaczyna się prawdziwa Karelia23. Ostrzegano nas, że to naród
bardzo zly i ordynarny. Ale my aż do samego Pietrozawodska24 spotykaliśmy wyłącznie ludzi
życzliwych i uczynnych. Żyją schludnie. W ich domach czyste są podłogi i lawy; wszędzie samowary
i filiżanki, z których pić można bez obawy. I karaluchów jakoś nie widzieliśmy.
31 VII 1834
Jesteśmy już w Archangielsku2S. Stanęliśmy w domu cywilnego gubernatora liii Iwanowicza
Ogariowa, który przyjął nas ze szczerą serdecznością.
Notatka w Archangielsku
31 VII 1834
Odpoczywaliśmy. Zbierałem wiadomości o tutejszym kraju. Gubernator opowiadał mi wiele
ciekawych rzeczy. Miasto dzieli się na dwie części — niemiecką i rosyjską. Handel jest w rękach
cudzoziemców — skupiony przede wszystkim w rodzinie Brandta, składającej się z dziewięciu braci.
Ośmiu z nich mieszka w różnych stronach świata, lecz zależą od najstarszego brata, który jest tutaj.
Kapitał ich sięga 20 milionów rubli. Mają mnóstwo statków, którymi wywożą z Archangielska len,
konopie, lój i drewno, a przywożą towary kolonialne.
Niemiecka część miasta odznacza się czystością i przyjemnym wyglądem domów. Rosyjscy
kupcy żyją w brudzie i handlują jak oszuści. Pijaństwo w pełnym rozkwicie. Gubernator żali się, że nie
ma ani jednego urzędnika, który nie byłby złodziejem albo pijakiem. Musi ich pilnować jak
nieposłuszne dzieci. Ażeby możliwie najmniej pili, stara się ich trzymać ciągle przy sobie, często każę
im ze sobą jadać śniadania i obiady. Kto z zaproszonych się nie pojawia, po tego trzeba już posyłać
dorożkę, by przywieźć choć pijanego. Najpierw należy go otrzeźwić, a dopiero potem zlecać pracę.
W wypadkach swatów krewni panny, zbierając informacje o narzeczonym nie pytają, czy pije,
a dowiadują się: "jak zachowuje się po pijanemu?", gdyż to pierwsze jest prawie nie do pomyślenia.
Większość i urzędników, i innych obywateli miasta gnuśnieje w ciemnocie.
1 VIII 1834
Oglądaliśmy budynek gimnazjalny: stary i brzydki. Byliśmy w soborze, gdzie nabożeństwo
odprawiał archirej. Pokazano nam krzyż wykonany przez samego Piotra Wielkiego i zatknięty
przezeń na brzegu Morza Białego. Jest na nim napis po holendersku głoszący, że zrobił go kapitan
Piotr.
2 Ołoniec— miasto nad rzeką Megregą i Ołonką, niedaleko jeziora Ladoga, wczasach Nikitienki liczyło kilkuset mieszkańców.
23 Karelia — obszar między Finlandią i Rosją nad jeziorami Ladoga, Onega i Morzem Białym, do którego pretendowała
Szwecja i Rosja. Karelczycy (Karelowie) — szczep spokrewniony z Finami.
24 Pietrozawodsk — przemysłowe miasto położone w centrum Karelii.
25 Archangietsk — miasto powstałe w II poł. XVI w. (nazwa od monasteru Michała Archanioła), port morski i rzeczny u ujścia
Dźwiny do Morza Białego, ośrodek handlu, stolica guberni, podupadła po założeniu Petersburga.
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Odwiedziliśmy też Klasztor Sołowiecki. Wyspa Sołowiecka26 ma 17 wiorst szerokości i 25
długości. Tamtejszy klasztor jest jednym z najstarszych w Rosji. Liczy przeszło stu mnichów.
Godna uwagi jest ta część klasztoru, gdzie trzymają więźniów stanu. Zsyłają ich tutaj na
bezterminowe więzienie, najczęściej na całe życie. Obecnie znajduje się tu czterdziestu owych
nieszczęśników, między innymi dwóch studentów Uniwersytetu Moskiewskiego za udział w spisku
przeciwko carowi. Niedawno jeden z więźniów, Gorożański27, zesłany do klasztoru za współdziałanie
z dekabrystami, zabił w ataku szaleństwa dozorcę. Każdy więzień posiada osobną celę, komórkę,
a dokładniej grób. Stąd bowiem wychodzi się prosto na cmentarz.
Wszelki kontakt pomiędzy więźniami jest surowo zabroniony. Nie mają ani książek, ani
przyborów do pisania. Nie wolno im nawet spacerować po klasztornym podwórzu. Samobójstwo też
jest dla nich nieosiągalne, gdyż nie posiadają przy sobie ani kozików, ani gwoździ. I uciekać nie ma
dokąd — dookoła woda, a zimą siarczysty mróz i śmierć głodowa, zanim nieszczęsny dostałby się do
przeciwległego brzegu. [...]
Archimandryta wyglądem przypomina kanoników, z jakich lubił wyśmiewać się Wolter.
Napisał on Historię Klasztoru Solowieckiego, posługując się dokumentami ze swego archiwum, ale
najświętszy synod nie chce jej przepuścić. Ponieważ wśród więźniów jest wielu raskolników
(odszczepieńców), zwłaszcza skopców, archimandrycie udało się sporządzić na podstawie ich zeznań
dokładny opis tej herezji. W wierze skopców jest następujący dogmat; Zbawiciel przyszedł powtórnie
na ziemię aby nauczać błądzących, a jest nim nie kto inny jak syn dziewicy Elżbiety Pietrowny28,
carycy — który władał pod imieniem Piotra III29i teraz jeszcze gdzieś żyje. W guberni archangielskiej
w ogóle mieszka mnóstwo raskolników. Biskup tutejszy twierdzi, że z całej ludności ledwie setna część
wyznaje prawosławie.
13 VIII 1834
O ósmej rano przybyliśmy do Wołogdy30. Pobieżnie obejrzeliśmy gimnazjum i udaliśmy się do
wsi Assanowa, trzy wiorsty od miasta, należącej do Dymitra Michajłowicza Makszejewa, u którego
przygotowano nam kwaterę. Nazajutrz ponownie wizytowaliśmy gimnazjum, tym razem już
porządnie. Ja egzaminowałem uczniów. Odpowiadali nienajgorzej z historii i literatury. Po
zakończeniu egzaminów podszedł do mnie pułkownik żandarmerii i przywitawszy się zapytał, czy nie
znam Konstantego Nikołajewicza Batiuszkowa?31
— Nie, osobiście zupełnie nie znam.
— Dziwne, tymczasem on często wspomina pańskie imię.
— Moje imię? Zdumiewające! A gdzież on teraz jest?
— Jest tutaj, bo to mój krewny.
Zdecydowałem się odwiedzić Batiuszkowa.
26 Wyspy Sołowieckie— grupa wysp na Morzu Białym przy wejściu do zatoki Oneskiej. W 1470 r. założono tu klasztor (podległy
bezpośrednio archimandrycie), który posiadał 6 wysp, bogate dobra ziemskie, warzelnie soli oraz garnizon liczący tysiąc strzelców. Od
XVI w. miejsce zesłania więźniów politycznych.
27 Aleksander Gorożański (zm. 1846), porucznik kawalergardów, dekabrysta. Po 4-letnim zamknięciu w twierdzy Pietropawlowskiej był w 1830 r. za jakieś nowe przewinienie zesłany do klasztoru sołowieckiego. W 1833 r. w ataku szaleństwa zakłuł nożem
dozorcę. Mimo ewidentnej choroby umysłowej trzymano go w więzieniu aż do śmierci.
28 Elżbieta Pietrowna (1709-1761), córka Piotra I, od 1741 caryca.
29 Piotr III (1728-1762), syn Anny Pietrowny, wnuk Piotra I, mąż Zofii Fryderyki (późniejszej Katarzyny II), car w latach
1761-62, uwięziony przez Katarzynę w 1762 r., zmarł na skutek zamachu.
30 Wologda — miasto handlowe w dorzeczu Dźwiny podupadłe po założeniu Petersburga, miejsce zeslań politycznych.
31 Konstanty Batiuszkow (1787-1855), znakomity poeta liryczny, wywarł znaczny wpływ na młodego Puszkina. W 1818 r.
w czasie podróży dyplomatycznej do Włoch zapad! na nieuleczalną chorobę psychiczną.
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15 VIII 1834
Rankiem zajechałem do pułkownika i poszliśmy razem do nieszczęsnego poety. Gdy mu donieśli
o moim przybyciu, powiedział:
— Bardzo dobrze: z nim i dziewica Maryja przyjdzie do mnie.
Duch tego człowieka jest w kompletnym upadku. Przeczytałem mu kilka wierszy z jego własnego
Umierającego Tassa — nie zrozumiał. Ich zadziwiająca harmonia nie znalazła odzewu w duszy, która
je niegdyś stworzyła.
Wygadywał straszliwe brednie o tym, że zawarł jakiś sojusz z Anglią, Europą, Azją i Ameryką; że
on gdzieś widział, jak włóczono w kurzu Karamzina32i język rosyjski; wspominał o jakiejś Katarzynie
Karamzinej33, a wszystko zakończył nieprzyzwoitym wypadem przeciwko Anglikom. Po czym
szybko zerwał się z miejsca i pobiegł do sadu. Poszliśmy za nim, lecz on już niczego więcej nie mówił:
był ponury i milczący. Opiekują się nim dobrze. Jego pokoje umeblowane są znakomicie, a on sam
ubrany schludnie, nawet szykownie — w niebieskim jedwabnym szlafroku i jarmułce na głowie. Połę
tego szlafroka cały czas zarzucał na ramię, starając się przybrać wyniosłą, tragiczną pozę.
Straszne zrobił na mnie wrażenie i długo nie mogłem się od niego uwolnić.
Podczas obiadu u Makszejewa widziałem jeszcze jedną interesującą postać — Krukowieckiego34, byłego dyktatora Polski. Ma około sześćdziesiątki, jest wysoki, o pięknej powierzchowności.
Wiele ciekawych rzeczy opowiadał o ostatnich wypadkach w Polsce. Winą za powstanie obarcza on
Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza, który drażnił umysły kpinami z konstytucji i przechwał
kami, że ją bez trudu unieważni. Powołując się na przykład Karola X35 mówił Polakom, że z każdą
konstytucją należy postępować tak, jak tamten postąpił z francuską. A gdy Karol zapłacił za to
koroną, Wielki Książe bardzo był z tego niezadowolony i nieustannie dyskutował z zaufanymi
Polakami, że w Polsce coś takiego jest niemożliwe. W końcu wybuchło powstanie i Wielki Książe
pierwszy usunął sie z Warszawy.
15 II 1835
Suchozanet36 zabrał mnie dziś do Szlacheckiego Pułku. Chciał mi pokazać, jak tam wygląda
nauczanie języka rosyjskiego, abym pomyślał nad ulepszeniami w tej dziedzinie. Żałosna instytucja!
Co roku wychodzi stąd do armii około pięćdziesięciu oficerów, którzy ledwo potrafią się podpisać.
Znalazłem tu osobliwość, którą wątpię, czy istnieje w jakimkolwiek innym zakładzie naukowym
w Europie: zakres nauczania i wiedzy uczniów zmniejsza się stopniowo, w miarę przechodzenia do
wyższych klas, tak że w ostatniej klasie dochodzą oni prawie do zera.
18 III 1835
Ważne zebranie w radzie uniwersytetu. W Moskwie i w innych rosyjskich uniwersytetach uczeni
bez skrupułów biorą łapówki przy egzaminach urzędników. Nasz nie posiadał dotąd takiej sławy.
Jednakże od pewnego czasu i tu zaczął zakradać się duch przekupstwa, wspólny zresztą wszystkim
zakładom naukowym w Rosji. Trzech czy czterech tutejszych profesorów zyskało już rozgłos w tej
dziedzinie, o wiele większy niż w swej naukowej działalności. Kilku innych uznało za swój obowiązek
przedstawić tę okoliczność księciu37i skłonić go do przeciwdziałania, gdyż im bardziej społeczeństwo
32 Mikołaj Karamzin (1766-1826), literat, przedstawiciel sentymentalizmu, wybitny historyk, autor Historii Państwa
Rosyjskiego.
33 Katarzyna Karamzina (1790-1851), żona M. Karamzina, z d. księżna Wiaziemska, prowadziła słynny salon w Petersburgu.
34 Jan Krukowiecki (1772-1850), generał, od 1792 r. kolejno w armii austriackiej, francuskiej, Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego, w powstaniu listopadowym gubernator Warszawy, po nocy 15 VIII prezes sądu powstańczego. Po upadku
powstania zesłany do Wologdy.
35 Karol X (1757-1836), król Francji w latach 1824-30, zrzucony z tronu w czasie rewolucji lipcowej 1830 r.
36 Iwan Suchozanet (1799-1874), generał-adiutant, od 1833 r. dyrektor Akademii Wojskowej, zbliżony do Mikołaja I.
37 Dondukowowi-Korsakowowi.
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ufać będzie moralnej postawie uczonych, tym większy będą mieć oni wpływ na wychowanie w Rosji.
Niechby ci przynajmniej byli uczciwi!
11 IV 1835
Stan naszej literatury budzi smutek. Ani światłej myśli, ani iskry uczucia. Wszystko trywialne,
miałkie, bezduszne. Jedynie cenzor z racji obowiązku może czytać wszystko, co się obecnie u nas
pisze. Inaczej zresztą się nie da. Talentów u nas nie brakuje; są młodzi ludzie ze szlachetnymi
dążeniami, zdolni do ich urzeczywistnienia. Lecz jakże mogą oni pisać, kiedy zabroniono im myśleć?
Wszak główna zasada obecnej polityki nie polega na kierowaniu umysłami czy powstrzymywaniu
nieokreślonychjeszcze niebezpiecznych porywów. Wygląda ona znacznie prościej: taki tylko rząd jest
stanowczy, który opiera się na strachu, taki tylko naród spokojny, który nie myśli. Z tego wynika, że
zwykłym ludziom nie pozostaje nic innego, jak tylko pogrążyć się w zbydlęceniu. Zaś ludzie
utalentowani zmuszeni są żyć wyłącznie dla siebie. Stąd charakterystyczna cecha naszych czasów:
chłodny, bezduszny egoizm. Inna cecha — namiętność do pieniędzy. Każdy stara się zdobyć ich jak
najwięcej, wiedząc że to jedyna droga do względnej niezależności. Żadnej ambicji, żadnego
szlachetnego zapału do samodzielnego działania. Jedno tylko jeszcze uczucie zagrzewa piekielnym,
palącym żarem niektóre wybrane dusze, a tym uczuciem jest gniew.
15 IV 1835
Wrócili z zagranicy studenci "profesorskiego instytutu". [...] Odzwyczaili się od Rosji i dręczą się
myślą, że będą musieli do końca życia wegetować w tym cesarstwie niewoli. Szczególnie ponury jest
Pieczerin. Długo mieszkał w Rzymie i Neapolu, zwiedził większą część Europy, a teraz los znów rzucił
go do Azji. Studenci opowiadali, że nienawiść do Rosjan jest za granicą powszechna i głośna. Często
musieli ukrywać, że są Rosjanami, chcąc spotkać się z dobrym słowem i łaskawym spojrzeniem
cudzoziemców. Mają nas tam za Hunów, grożących Europie nowym barbarzyństwem. Profesorowie
głoszą to z katedr, starając sią wzbudzić w słuchaczach lęk przed naszą potęgą.
26 XII 1835
W mieście wiele się mówi o balecie Bunt w seraju. Słowo "bunt" zresztą zamieniono na powstanie.
[...]
Dużo mówili też, ale już przestali, o tym jak francuskie i angielskie gazety zmieszały z błotem
sławną mowę cara do polskich delegatów w Warszawie38. Cesarz polecił przepuścić tylko te gazety,
którym przygotowano odpowiedź wydrukowaną we francuskim "Dzienniku Petersburskim"39.
Jednakże i one niedługo krążyły wśród publiczności. Teraz nie znajdziesz ich już w żadnym
publicznym miejscu, gdyż zostały odebrane przez policję.
3 II 1836
Wczoraj zdarzył się w Petersburgu straszliwy wypadek. Od kilku już lat wśród karnawałowych
widowisk jarmarcznych pierwsze miejsce zajmuje cyrk Lemana, znakomitego sztukmistrza, którym
publiczność zawsze się zachwyca. W niedzielę, czyli wczoraj, dawał on swe pierwsze przedstawienie.
Buda cyrkowa się zapaliła. Ludzie siedzący w tylnych rzędach rzucili się do drzwi — a były ich tylko
dwie pary. Ci, co siedzieli bliżej wyjścia, to znaczy w fotelach czy zaraz za nimi, istotnie ocaleli.
17 X 1835 r. Mikołaj I przejeżdżając przez Warszawę przyjął dwie delegacje — duchowieństwa i "właścicieli domów", do
których wygłosił słynne oświadczenie: "Jeżeli upierać się będziecie przy waszych marzeniach o odrębnej narodowości, o Polsce
niepodległej, i przy wszystkich tych chimerach, ściągniecie na siebie wielkie nieszczęście. Kazałem tu zbudować Cytadelę
Aleksandryjską i oświadczam wam, że przy najmniejszym zaburzeniu każę miasto zbombardować, zburzę Warszawę i z pewnością nie
ja ją odbuduję". W gazetach warszawskich tej mowy nie cytowano.
39 Chcąc zademonstrować w oczach europejskiej opinii swoją stanowczość wobec kwestii polskiej, Mikołaj polecił
przedrukować w "Journal de St.Petersbourg" artykuł paryskiego "Journal des Debats", zawierający krytykę jego mowy w Warszawie.
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Wkrótce jednak tłum napływający do drzwi nacisnął na nie tak, że nie dało się ich otworzyć.
Tymczasem ogień błyskawicznie zamienił go w gorejący stos, gdzie płonęli żywi ludzie. Żadnej
pomocy nie zdążno udzielić. Po kwadransie wszystko przekształciło się w węgle i popiół; krzyki
ucichły, a pośród dymiących ruin odsłoniły się zwały popalonych trupów.
Zdarzyło się to o wpół do piątej po południu. Cesarz zrobił wszystko, co mógł, dla uratowania
nieszczęsnych, lecz było już za późno. Według "Pszczoły Północy"*1zginęło 126 osób, wg prywatnych,
nieoficjalnych wieści — dwa razy tyle. A ponadto wielu widziało ogromną skrzynię pełną kości
zebranych w miejscach, gdzie szalał największy pożar. Leman, właściciel budy, obił ją dla ocieplenia
nasmołowaną ceratą, a w dodatku wszystkie deski również były pokryte smołą: nic więc dziwnego, że
ogień tak szybko się rozprzestrzenił. Mówią, że pożar powstał od lampy, która stała za blisko ściany
i zapaliła ceratę. Dziś przejeżdżałem obok i nie widziałem już niczego prócz czarnej plamy: ciągle tam
jeszcze zgarniają zgliszcza, a wśród nich ludzi, co w ciągu kwadransa zamienili się w garść popiołu.
10 II 1836
Okazuje się, że setki ludzi mogą spłonąć z powodu nadmiernej opieki nad nimi [policji]. Wydaje
się to dziwne, lecz rzeczywiście tak właśnie jest. Oto pewna okoliczność pożaru w budzie Lemana,
która dopiero teraz wyszła na jaw. Kiedy wybuchł pożar i wewnątrz rozległy sią pierwsze krzyki, tłum
zgromadzony na placu z okazji świąt rzucił się do budy, by ją rozbierać i uwalniać ludzi. Nagle zjawia
się policja, rozgania ciżbę i zakazuje jakichkolwiek działań, dopóki nie przyjadą strażacy, albowiem
tylko oni mają urzędowe prawo gasić pożary. Naród nasz, nawykły do bezwzględnej uległości,
odstąpił od budy, stanął w przyzwoitej odległości i spokojnie przyglądał się straszliwemu widowisku.
Zaś strażacka drużyna zdążyła w sam raz po to, by wyciągać bosakami z ognia popalone trupy. Był
wszelako mały wyjątek: kilku śmiałków nie posłuchało policji, ruszyło do budy i wyrwawszy parę
desek uratowało trzy czy cztery osoby. Szybko ich jednak odepchnięto. Za to "Pszczoła Północy",
informując publiczność o pożarze obwieściła, że ludzie płonęli w zadziwiającym porządku i że
przestrzegano przy tym wszystkich stosownych zarządzeń. Cesarz, jak mówią, gniewał się, że
pozwolono tylu zginąć, ale nikomu to życia nie przywróci.
14 IV 1836
Puszkina okrutnie ciśnie cenzura. Skarżył się na Kryłowa4041 i prosił o drugiego cenzora dla siebie,
a tamtemu do pomocy. Wyznaczyli mu Gajewskiego42. Puszkin żałuje, lecz poniewczasie. Gajewski
do tego stopnia przestraszył się odwachu, na którym przesiedział osiem dni, że teraz zastanawia się,
czy można puszczać do druku wiadomości w rodzaju, że taki to a taki król umarł.
8 XII 1836
Ustriałow43, profesor historii Rosji, bronił rozprawy O aktualnych możliwościach pragmatycznej
historii Rosji. Dziwne zadanie: pragmatyczna historia w naszych czasach, przy obecnej cenzurze
i źródłach nie uporządkowanych i nie opracowanych krytycznie — czy to w ogóle do pomyślenia?
23 XII 1836
Pieczerin wyjechał w lipcu za granicę na dwumiesięczny urlop i dotąd nie wraca. Sądząc po tym,

40 "Pszczoła Północy" ("Siewiernaja Pczeła") — codzienna gazeta petersburska w latach 1825-1864. Do 1860 r. redaktorami
gazety byli T. Bułharyn i M. Grecz, którzy uczynili z niej organ III Oddziału.
41 Aleksander Krylów (1798-1853), prof, statystyki Uniw. Petersburskiego, dziennikarz, cenzor.
42 Paweł Gajewski (1797-1875), od końca lat 20-ych cenzor Petersburskiego Komitetu Cenzury, późniejszy dyrektor
departamentu oświecenia publicznego.
43 Mikołaj Ustriałow (1805-1870), prof, historii Rosji na Uniw. Petrsburskim, od 1842 r. członek Akademii, autor podręczników
historii Rosji, obowiązujących także w Królestwie Polskim.
**'
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co tutaj wygłaszał, prawdopodobnie postanowił całkiem porzucić Rosję. Coraz bardziej się to
potwierdza.
30 XII 1836
Byłem u ministra44. Wiele mówił on o Pieczerinie, którego postępkiem bardzo się zmartwił.
Rzeczywiście stawia go to w kłopotliwym położeniu. Jak powiadomić o tym cesarza? Konsekwencje
mogą dotknąć najpierw samego ministra, potem całe naukowe środowisko, a wreszcie zasadę
wysyłania młodych ludzi za granicę. Wszak u nas wystarczy jeden odosobniony przypadek, aby
oskarżyć cały system i minister boi się, że i tym razem tak będzie.
29 I 1837
Ważne i w najwyższym stopniu smutne wydarzenie dla naszej literatury: Puszkin umarł dziś od
rany otrzymanej na pojedynku.
1 II 1837
Pogrzeb Puszkina. Był to prawdziwie narodowy pogrzeb. Wszystko, co choć trochę czyta i myśli
w Petersburgu zebrało się na żałobnym nabożeństwie w cerkwi Urzędu Koniuszego. Na placu gdzie
spojrzeć ekipaże i publiczność, wśród której wszak nie widziało się ani jednego kożucha czy siermięgi.
Cerkiew wypełniona arystokracją. Przybył cały korpus dyplomatyczny. Wpuszczano tylko tych, co
byli w mundurach lub mieli zaproszenia. Na wszytkich twarzach malował się smutek — przynajmniej
pozorny. (...)
I tym razem również nie obyło się bez niedorzecznych rozporządzeń. Naród oszukano:
powiedziano bowiem, że nabożeństwo za Puszkina odbędzie się w soborze Izaaka (tak napisano
w zaproszeniach), a tymczasem nocą ciało potajemnie wyniesiono z mieszkania i złożono w cerkwi
Urzędu Koniuszego. Na uniwersytecie otrzymaliśmy surowy nakaz, aby profesorowie nie opuszczali
swych katedr, a studenci byli obecni na wykładach. Nie wytrzymałem i wyraziłem kuratorowi
ubolewanie z tego powodu. Rosjanom nie wolno opłakiwać rodaka, który zaszczyt im przyniósł
swoim istnieniem! Cudzoziemcy chodzili pokłonić się zmarłemu poecie, podczas gdy profesorom
uniwersytetu i rosyjskiej młodzieży pójść zabroniono. Musieli po cichu, jak złodzieje przekradać się
do niego.
Kurator odrzekł, iż lepiej, by studentów nie było na pogrzebie: mogliby zebrać się w korporacje,
nieść trumnę Puszkina — mogliby "przesolić", jak się wyraził.
Grecz45 otrzymał surową naganę od Benkendorfa46 za następujące słowa wydrukowane przez
"Pszczołę Północy": "Rosja winna jest Puszkinowi wdzięczność za jego 22-letnie zasługi na niwie
piśmiennictwa." (nr 24) Krajewski47, redaktor "Dodatku literackiego" do "Russkiego Inwalida"48
także miał nieprzyjemności za kilka linijek wydrukowanych ku czci poety. Mnie zaś polecono
całkiem wykreślić kilka zdań tego rodzaju z "Biblioteki dla Cztienija"49. A wszystko to odbywało się
wśród powszechnego współczucia dla zmarłego, wśród powszechnego głębokiego żalu. Bali się — ale
czego?
Ceremonia się skończyła o wpół do pierwszej. Pojechałem na wykład. Lecz miast wygłosić
kolejny wykład, mówiłem studentom o zasługach Puszkina. Niech się dzieje, co chce!
44 Uwarowa
45 Mikołaj Grecz (1787-1868), beletrysta, autor książek z rosyjskiej gramatyki i historii literatury, współredaktor "Pszczoły
Północy", wydawca "Syna Otieczestwa".
46 Aleksander Benkendorf (1783-1844), hrabia, od lipca 1826 r. — po aktywnym udziale w śledztwie przeciw dekabrystom
— szef Korpusu Żandarmów i III Oddziału.
47 Andrzej Krajewski (1810-1889), dziennikarz, literat, później wydawca.
48 "Russkij Inwalid" — gazeta petersburska wychodząca od 1813 r., oficjalny organ ministerstwa wojny.
49 "Biblioteka dla Cztienija" — miesięcznik wychodzący w latach 1834— 1865, cieszący się wielką poczytnością w latach 30-ych
(przy wydawcy Smirdinie i redaktorze Sękowskim).
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12 II 1837
Ze trzy dni po nabożeństwie ciało Puszkina wywieziono p o t a j e m n i e do jego wsi. Żona moja,
wracając z Mohylowa, na jednej ze stacji w pobliżu Petersburga ujrzała prosty wóz, na wozie słomę,
a pod słomą trumnę zawiniętą w rogożę. Na dziedzińcu pocztowej stacji uwijało się trzech
żandarmów, starając się jak najszybciej zmienić kurierskie konie, by popędzić z trumną dalej.
— A cóż to takiego? — spytała moja żona jednego z obecnych tam chłopów.
— Kto tam wie, co! Ot, jakiś Puszkin zabity i wiozą go pocztowymi końmi pod słomą jak, za
przeproszeniem, psa.
Zakaz pisania o Puszkinie ciągle obowiązuje.
30 III 1837
Starłem się dziś gwałtownie z przewodniczącym Komitetu Cenzury, księciem DondukowemKorsakowem. Poszło o dzieła Puszkina, których zostałem cenzorem. Cesarz polecił, by je wydano
pod kontrolą ministra. Ten ostatni pojął z tego, że wszystkie dotąd wydrukowane utwory poety
trzeba raz jeszcze dokładnie przejrzeć. Znaczy to, iż nie powinniśmy oszczędzać naszych czerwonych
ołówków.
Cała Rosja zna na pamięć dzieła Puszkina. Miały one po kilka wydań i wszystkie drukowano za
cesarskim zezwoleniem. Czyż więc nie zwróci się szczególnej uwagi czytelników na te miejsca, które
zostaną wykreślone? Tylko ich to zirytuje i jeszcze mocniej będą sobie te wiersze wbijać do głowy.
Wygłosiłem w komitecie całą mowę przeciw temu zarządzeniu i mocno się spierałem z księciem,
który ciągle sią powoływał na cesarskie rozporządzenie i komentarz ministra. Rozumie się, że
oficjalne zwycięstwo nie do mnie należało. Uczciwość kazała mi wszakże zabrać głos w obronie
zdrowego rozsądku.
12 IV 1837
Nowe zarządzenie w cenzurze50: odtąd każdy artykuł prasowy będzie przeglądany przez dwóch
cenzorów i obaj mogą wykreślać, co im się spodoba. Ponadto powołano jeszcze nowego cenzora,
kogoś w rodzaju kontrolera, którego obowiązkiem będzie ponowne czytanie i sprawdzanie
wszystkiego, co dopuścili do druku inni cenzorzy. Przewodniczący wezwał mnie wczoraj i uczciwie
zaproponował, abym sam sobie wybrał towarzysza. Odparłem, że jest mi to obojętne i dostałem
Gajewskiego do "Biblioteki dla Cztienija".
Powstaje pytanie: czy w Rosji można cokolwiek pisać i drukować? Mimo całej gotowości
trwania na stanowisku stróża rosyjskiej myśli i słowa, nieraz mi po prostu ręce opadają. Lecz dziwić
się ani wyrzekać nie należy.
13 IV 1837
Nie wytrzymałem i zrezygnowałem ze stanowiska cenzora. Na dzisiejszym posiedzeniu czytano
akt nowej ustawy. Cenzor staje się postacią żałosną, bez żadnego znaczenia. Będzie za to obarczony
ogromną odpowiedzialnością i szpiegowany nieustannie przez naczelnego cenzora ustanowionego
przy przewodniczącym.
Kiedy wychodziliśmy z komitetu cenzury, powiedziałem księciu51 o moim zamiarze odejścia ze
służby. Zdziwił się najpierw, rzecz jasna, a potem poradził, bym tego nie robił, bo ściągnę na siebie
straszne gromy i wyrzuty.
14 IV 1837
Po zaciętej dyskusji z księciem zawarłem honorowy pokój i na razie zostaję jeszcze w cenzurze.
50 Zarządzenie Uwarowa po wypowiedzi Mikołaja I z 27 III 1837 r. o "naruszaniu postanowień cenzury, zwłaszcza
w wydawnictwach periodycznych".
51 Dondukowowi-Korsakowowi.
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18 XII 1837
Nocą wybuchł pożar w Pałacu Zimowym. Paliło się przez całą noc i dotąd się pali.
Przechodziłem dopiero co (o 2 po poł.) przez plac. Teraz płonie część należąca do cesrza, jego gabinet
i reszta. N a Newskim Prospekcie — zwalaszcza w pobliżu placu — straszny tumult. Ludzie walą
tłumnie popatrzeć na niespotykane widowisko. Z pałacu bez przerwy wywożą rzeczy . Spotkałem
cesarza. Jechał saniami i bardzo uprzejmie się kłaniał— blady, ale spokojny. Zdawało mi się, że twarz
jego była mniej surowa niż zazwyczaj.
28 X 1841
Dla nas w Rosji nie nastał jeszcze czas duchowych potrzeb. Obecny ustrój społeczny tłumi
wszelki rozwój umysłowy i biada tym, którzy z racji wykonywanych obowiązków pracować muszą
na polu nauki. [...] Tworzyć naukę? A któż jej potrzebuje? Nie potwierdza się ona w życiu, jest więc
tylko jałowym gadaniem, gmatwaniną pustych pojęć. Czy chcesz czy nie — zostajesz szarlatanem.
Zwłaszcza już moja dziedzina wiedzy jest zupełnie niedorzeczna i paradoksalna. Powinienem
wykładać literaturę rosyjską — a czy ona istnieje? Czy posiada u nas prawo obywatelstwa? Zostaje
jedno tylko schronienie: martwy obszar teorii. Gdy głoszę z katedry słowa: r o z w ó j , k i e r u n e k
m y ś l i , g ł ó w n e i d e e s z t u k i — oszukuję innych i siebie. Wszystko to bowiem coś i nawet
dużo znaczy tam, gdzie istnieje opinia publiczna oraz zainteresowania intelektualne i estetyczne.
Tutaj zaś to po prostu rzucanie słów na wiatr. Słowa, słowa, słowa! Żyć w słowach i dla słów, kiedy
dusza łaknie prawdy, a rozum domaga sią pewnych i ugruntowanych stwierdzeń — to zaiste wielkie
nieszczęście. Często, bardzo często, jak na przykład dziś, bywam porażony głęboką, mroczną
świadomością własnej nicości. Gdybym żył pośród dzikich, chodziłbym sobie na polowanie czy na
ryby i robiłbym coś konkretnego — a teraz jak dzieciuch, jak głupiec bawię się marzeniami
i przywidzeniami! O, krwią serdeczną opisałbym historię mego wewnętrznego życia! Przeklęta
epoka, w której istnieje wydumana konieczność naukowej działalności bez rzeczywistej potrzeby,
a społeczeństwo wkłada na ciebie obowiązki, którymi samo g ard z i... Ot, już druga w nocy, a ja
wciąż o tym myślę, Zasnę, a jutro wyjdę z tego duchowego chaosu, znów będę się starał oszukiwać
siebie i innych, by nie umrzeć z fizycznego i umysłowego głodu, póki naprawdą nie umrę i nie
zabiorę ze sobą do grobu gorzkiej świadomości, że bezpłodnie zmarnowałem swe siły ...
24 IV 1842
Spacerowałem pod huśtawkami52. Newski Prospekt i plac z jarmarcznymi budami pełne były
ludzi. W tłoku wyciągnęli mi chustkę z kieszeni. Wesołości jak zwykle było mało. Gęste masy ludzkie
poruszały sią prawie bezgłośnie i popatrując z tępą obojętnością na błaznów, ospale podśmiewały się
z ich ordynarnych wygłupów.
25 XI 1842
Poproszono mnie o objęcie stanowiska profesora w nowo utworzonej rzymskokatolickiej
Akademii Duchownej53. Zamierzają w niej edukować do 40-tu Polaków w celu wpojenia im, że nie
powinni uważać papieża za swego zwierzchnika, gdyż prócz cesarza nie istnieje żadna inna głowa
Kościoła. Moja rola będzie skromna — wykłady z literatury rosyjskiej.
7 II 1843
Niejaki Maszkow jeszcze w zeszłym roku zaczął wydawać coś w rodzaju czasopisma
52 Chodzi o miejsce zabaw ludowych urządzanych corocznie wiosną na placu Admiralicji.
53 Chodzi o Akademię Wileńską, założoną w 1578 r., która w ramach represji po powstaniu listopadowym została w 1842 r.
przeniesiona do Petersburga.
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zatytułowanego "Plotki". Dostało się za nie cenzorowi Oczkinowi54, a wydawanie "Plotek"
wstrzymano. Należy dodać, że autor czy też wydawca przybrał sobie pseudonim "Kukuryku".
Niedługo potem przyszło mu do głowy wydawać powieści, jedna za drugą. Nie miały już one niczego
wspólnego z "Plotkami", więc je przepuściłem. Tymczasem w "Pszczole" wydrukowali ogłoszenie, że
wychodzą nowe utwory Kukuryku i w nawiasie: autora "Plotek". Dodano również, iż same "Plotki"
w niewielkiej ilości są jeszcze u nich do nabycia.
I oto z powodu tamtych "Plotek" nowe plotki. Minister udzielił mi nagany, ponieważ zezwoliłem
Maszkowowi nazwać się "Kukuryku", a Korsakowowi55i Oczkinowi za to, że przepuścili ogłoszenie
w "Pszczole". Dziwna sprawa, bo jakby istnieje prawo obłożenia zakazem tego lub tamtego nazwiska.
Gdyby Maszkow podpisał się własnym nazwiskiem w "Plotkach", powinienem był, jak sią okazuje,
zabronić mu nazywać się Maszkowem w innych, najniewinniejszych utworach, jakie wpadłoby mu
do głowy jeszcze wydrukować. Czyż można pozostawać cenzorem przy takich zapatrywaniach
naszych władz?
Byłem dziś u księcia56, zawzięcie z nim dyskutowałem i poprosiłem o zwolnienie mnie z cenzury.
Cóż tu zostaje do roboty uczciwym ludziom? Cenzor gorszy jest teraz od cyrkułowego. Książę we
wszystkim się ze mną zgodził, niemniej bardzo jest zmartwiony moim zamiarem odejścia.
9 II 1843
Pierowski57wyrobił sobie doskonałą opinię wśród publiczności, ponieważ surowo pilnuje miary
i wagi, czyli rosyjskich kupców, by nie oszukiwali, bez czego oni z kolei żyć nie mogą, jak bez
powietrza. Oto pierwszy minister zajmujący sią tym, czym powinien, to znaczy rzeczywistymi
potrzebami narodu — i to wprawiło wszystkich w zachwyt. A zdawałoby się, że nie ma tu niczego
nadzwyczajnego poza normalnym wypełnianiem swojego obowiązku. Jednakże u nas to rzecz
niesłychana. Wszyscy inni mierzą — jak mówi Puszkin — w Napoleony, zapisują sobie karty
w historii "wielkimi ideami, głębokimi teoriami, szerokimi, nieskończonymi horyzontami" — wszys
cy są ponad Rosją i nikt nie troszczy się o to, że biedna Rosja nie ma co jeść, że urzędnicy-złodzieje
grabią resztki narodowego mienia, że nie ma sprawiedliwości itd., itd.
15 III 1843
Oto, co opowiedział mi dyrektor I gimnazjum Kałmykow o wizytacji cesarza i o kłopotach, na
jakie go ona naraziła.
Cesarz przyjechał zły, wszędzie zaglądał, o wszystko wypytywał z jawnym zamiarem znalezienia
jakichś uchybień. Nie spodobała mu się twarz jednego z wychowanków. "A to co za czuchońska
morda!" — wykrzyknął, gniewnie patrząc na niego. Na koniec zaś powiedział dyrektorowi: "Tak,
z pozoru to u was wszystko w porządku, lecz cóż za gęby u waszych uczniów! Pierwsze gimnazjum
winne być pierwszym we wszystkim, a ci nie mają ani tej żywości, ani postawy, ani szlachetności,
jakimi na przykład odznaczają się wychowankowie IV gimnazjum!"
26 IV 1843
Byłem u generała Korfa58 z prośbą o uwolnienie. Nie przyjął jej i długo nakłaniał mnie do
pozostania. W końcu zgodziłem się, pod warunkiem wszakże, iż odejdę, gdy tylko zauważę odmianę
kierunku reform. Doprawdy zabawne jest moje służbowe położenie. Zlecają mi wykonanie pracy i na
54 Amplij Oczkin (1791-1865), redaktor "Wiadomości Petersburskich" (1836-1862), cenzor Petersburskiego Komitetu Cenzury
(1841-1848).
55 Piotr Korsaków (1790-1844), pisarz, tłumacz, w latach 1835-1844 cenzor Petersburskiego Komitetu Cenzury.
56 Grigorija Wolkońskiego (1808-1882), książę, w latach 1842-1845 kurator Petersburskiego Okręgu Naukowego.
57 Lew Pierowski (1792-1856), od 1849 r. hrabia, w latach 1841-1852 minister spraw wewnętrznych.
58 Mikołaj Korf (1793-1869), w latach 1842-1852 szef departamentu w ministerstwie wojny, członek Rady Państwa.
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każdym kroku do wyznaczonego celu wznoszą przeszkody. A gdy ustępuję przed wrogim naporem
i proszę o uwolnienie — nic z tego, ledwie nie za poły mnie przytrzymują. Po co?
25 V 1843
Ważną rolę w życiu Rosji pełni kradzież państwowego mienia i tak zwane nadużycia: to jest
nasza opozycja, nasz protest przeciwko nieograniczonemu samowladztwu. Władza sądzi, że nie ma
dla niej rzeczy niemożliwych, że jej wola nigdzie nie spotyka się z oporem, a tymczasem ani jedno jej
polecenie nie jest wykonane tak, jak sobie tego życzy. Wykonawcy udają niewolniczą gotowość do
zrobienia wszystkiego, czego się od nich zażąda, a naprawdę niczego nie robią tak, jak im kazano.
23 X 1843
Biednego Sorokina59 z woli cesarza posadzono na odwach. A oto dlaczego. W zeszłą środę
ogłoszono na afiszach, że Garcia60 wystąpi po raz pierwszy na scenie w Cyruliku sewilskim.
Krajewski, redaktor działu literackiego "Russkiego Inwalida", zamówił u Sorokina felieton, prosząc
zarazem, by napisał go wcześniej, gdyż sądził, że Cyrulika sewilskiego niezawodnie we środę zagrają,
że Garcia wywoła ogólny zachwyt— a artykuł o niej będzie gotów nazajutrz, we czwartek, i ukaże się
wcześniej niż w innych pismach i gazetach. Sorokin wygotował artykuł, w którym wychwalał pod
niebiosa śpiew i grę znakomitej artystki. Publiczność — wedle jego relacji — popadła w szalony
zachwyt, na scenę rzucono dwa wieńce itd.
Tymczasem spektakl we środę się nie odbył z powodu choroby Rubiniego61. Trudno sobie
wyobrazić powszechne zdziwienie i śmiech, kiedy we czwartek przeczytano w "Inwalidzie" pełne
zachwytów pochwały wspaniałego przedstawienia, którego nie było — zwłaszcza śmiech jego
bohaterki, Garcii.
Car kazał autora artykułu, Sorokina, natychmiast wsadzić do aresztu, a "Inwalidzie" zabronił
pisać o teatrze.
A oto drugie wydarzenie, już nie teatralne, i wywołujące nie śmiech, a powszechny gniew.
W Korpusie Łączności chłopcy wygwizdali jakiegoś nauczyciela-oficera, odnoszącego sią do nich
z nieznośną ordynarnością, i zagrozili, że wypędzą go z klasy, jeśli nie zmieni postępowania. Ot,
zuchwała samowola, zasługująca na szkolną karę. Lecz jakże postąpiono z tymi nieszczęsnymi,
nierozumnymi dzieciakami? Najpierw tych sześciu chłopców wrzucono do jakiejś piwnicy — dopójai
nie nadejdzie cesarskie rozporządzenie. Potem wychłostano ich przed całą szkołą i to tak, że lekarz
przy tym obecny przestał ręczyć za życie niektórych. Następnie zaś pozbawiono ich szlachectwa,
zdegradowano na prostych żołnierzy i odesłano etapami na Kaukaz jak zwyczajnych złoczyńców.
Okropność, okropność i jeszcze raz okropność! Generał-lejtnant A. Gotman62, dyrektor zakładu,
pozbawiony został stanowiska. To barbarzyństwo, ta kaźń dzieci, które potraktowano tak, jakby już
były dorosłymi obywatelami i prawdziwymi przestępcami — wszystkimi wstrząsnęła. Mówią, że
niektóre matki zaraz na drugi dzień odebrały z korpusu swoich synów. Nie! mówiąc słowami
Talleyranda63, to gorzej niż zbrodnia, to błąd. Ten kto doradził podobne środki, to zdrajca i wróg
istniejącego porządku.
15 X I 1843
Przełożona klasztoru Smolnego zaprosiła mnie dziś do ich cerkwi na mszę, którą miał odprawiać
M. P. Sorokin — kolega uniwersytecki Nikitienki.
60 Paulina Viardot-Garcia (1821-1910), śpiewaczka operowa, której długoletnim wielbicielem był Iwan Turgieniew.
61 Giovanni Rubini (1795-1854), włoski śpiewak operowy, nazywany przez współczesnych "królem tenorów", w latach 40-ych
parę sezonów występował w Petersburgu.
62 Andrzej Gotman (1790-1865), generał-lejtnant, dyrektor Korpusu Inżynierów Łączności w latach 1836-1843.
63 Charles Maurice Talleyrand (1754-1838), francuski dyplomata i działacz państwowy, słynny z bezwzględności, a zarazem
z politycznej przenikliwości.

400

ALEKSANDER NIKITIENKO

metropolita. Poszedłem. [...] Pierwsze wrażenie oszałamiające: jest w tym jakaś dramatyczna
wielkość. Potem robi się nudno. Szczególnie męczą niekończące się ektienija64. O niewolnicze
Bizancjum! Tyś nam ofiarowało religię niewolników! Przekleństwo tobie! W rzeczy samej, wszystko,
co w chrześcijaństwie najwznioślejsze, tonie w tym pozłacanym natłoku form wymyślonych przez
despotyzm, by modlitwie zagrodzić drogę do Boga. Wszędzie oni — i oni! Nie ma narodu, nie ma idei,
ani powszechnej równości. Przytłaczająca hierarchia, oślepiająca pycha mamiąca oczy i umysły.
Wszystko prócz chrześcijańskiej dobroci i prostoty.
19 III 1844
Wyszedł już albo zaraz wyjdzie ukaz65 o podwyższeniu opłat dla wyjeżdżających za granicę.
Każdy ma płacić sto rubli srebrem za sześć miesięcy pobytu. Młodzieży poniżej lat dwudziestu
w ogóle zabroniono wyjeżdżać. A jeżeli choroba wymaga wyjazdu do Karlsbadu, Marienbadu czy
innych wód? W takim wypadku rząd miłosiernie zezwala chorym umrzeć u siebie w domu. Ponadto
odtąd miejscowi generał-gubernatorzy nie mogą już wystawiać paszportów. Jednym słowem
uczyniono wszystko, by z Rosji zrobić Chiny. Powiadają, że za pretekst posłużyły ostatnie debaty
angielskiego parlamentu, w których mocno się dostało naszemu rządowi. Społeczeństwo strasznie
narzeka. Bo i w rzeczy samej zarządzenie to jest bardzo niedogodne, nie mówiąc już, że
bezwzględne i despotyczne. W konsekwencji nałożonego zakazu Europa staje się jakąś ziemią
obiecaną. Lecz to chyba niemożliwe, by idee stamtąd nie przenikały do nas? A gdzież tu
konieczność tego przymusu, nie pozwalającego mi oddychać takim powietrzem, jakim zechcę?
Wszędzie przymus i przymus, zakazy i ograniczenia — nigdzie przestrzeni dla nieszczęsnego
rosyjskiego ducha. Kiedyż wreszcie się to wszystko skończy?
23 IV 1844
To mrzonka sądzić, że przybliżając się do źródła władzy można sobie stworzyć szansę
pożytecznego działania — sama władza bowiem do tego stopnia skrępowała się siecią sprzecznych
wpływów, że absolutnie nie jest w stanie niczego zrobić. Może się gniewać czy grozić— a sprawy i tak
potoczą się swoim trybem. Tryb ten zaś jest dziwny, zdumiewający, lecz mocno u nas zakorzeniony.
Polega on na nadużyciach, nieporządkach i łamaniu prawa — które w końcu splotły się w system tak
solidny, tak w swoim rodzaju bezbłędny, że może się utrzymywać równie dobrze, jak gdzie indziej
porządek, prawo i prawda. Mówcie sobie potem o rozsądku, o słuszności ludzkich poczynań! Nie ma
takiego zła, którego ludzie nie mogliby znieść: rzecz tylko w tym, by do niego przywyknąć.
22 VI 1844
Niedawno w cenzurze zdarzył się głośny wypadek. Ktoś pod wymyślonym nazwiskiem napisał
książkę zatytułowaną Kaukaskie sprawkf6. Opisano w niej dość ostro tamtejsze nieporządki
w zarządzaniu i przeróżne łotrostwa w administracji. Moskiewski cenzor Kryłow67 przepuścił
książkę. Minister wojny68 przeczytał ją i się przeraził. Po czym w rozmowie z Dubeltem69powiedział:
— Książka ta jest tym bardziej szkodliwa, że w niej co zdanie to prawda.
ą Ektienija — w cerkwi prawosławnej modlitwa czytana przez diakona lub kapłana, na której słowa wierni odpowiadają
Gospodi pomiluj. Także modlitwa o zdrowie cara i jego rodziny podczas nabożeństwa.
65 Wyszedł 15 III 1844 r.; było to kolejne z zarządzeń, wprowadzanych od czasu rewolucji lipcowej i polskiego powstania, mające
na celu dalsze ograniczenie wyjazdów.
66 Była to powieść E. Chamar-Dabanowa (pseudonim pisarski Katarzyny Łaczynowej). O autorstwo posądzano Bielińskiego.
67 Nikita Kryłow (1808-1879), prof, prawa rzymskiego na Uniw. Moskiewskim, cenzor Moskiewskiego Komitetu Cenzury. Za
przepuszczenie tej książki spędził osiem dni w areszcie.
68 Aleksander Czernyszew.
69 Leontij Dubelt (1773-1862), w latach 1839-1856 zarządzający III Oddziałem.
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26 II 1845
Komitet cenzury otrzyma! od cesarza polecenie, by nie zezwalać na druk żadnych artykułów
dotyczących inwestycji resortu komunikacji bez wcześniejszego porozumienia z kierownictwem
resortu. U nas byle naczelnik unika jawności i wszystkie swoje działania stara się otoczyć
nieprzeniknionym mrokiem. Tak rzeczywiście lepiej — w ciemności wszystko jest dozwolone.
Zachwycająca jest ta nasza administracja!70
18 X 1845
Minister Uwarow strasznie gnębi czasopisma. Ostatnio nie zezwolono "Litieraturnoj Gazietie"71
na trzy numery w tygodniu (nie zmieniając ani o jotę programu) ani też na przestawienie artykułów,
na przykład powieści w miejsce felietonu — chociaż wcześniej pozwalano na to wszystko lub raczej
nie dostrzegano tego, gdyż nie warte jest uwagi. Oczywiście dla wszystkich tych posunięć wynajdują
ważne państwowe przyczyny. Nadzwyczajna wprost jest u nas obfitość państwowych przyczyn.
Gdyby nam zabronili spędzić muchę z nosa, to z przyczyn państwowych. Przecież już ze trzy lata
temu tutejszy generał-gubernator wydał zarządzenie, aby ubranka dzieci nie odbiegały od zaleconej
formy, o której zresztą nikt niczego nie wiedział. Przypuszczalnie i tu była państwowa przyczyna.
Widocznie ludźmi, którzy wszystko to nie tylko wytrzymują, ale jeszcze wyjaśniają racjami stanu,
należy właśnie tak rządzić — i to już jest rzeczywiście racja stanu.
21 X 1845
Chwilami zaczynam myśleć, że rok 1812 nie istniał naprawdę, że to kłamstwo czy złudzenie. Nie
pozostawił on bowiem żadnych śladów w duszy narodu, nie zaszczepił nawet odrobiny dumy,
samoświadomości, szacunku do samych siebie, nie przyniósł nam najmniejszych społecznych
korzyści — płodów ciszy i spokoju. Straszliwy ucisk i niewolnicza, milcząca'uległość — oto co Rosja
zebrała z tej krwawej niwy, z której inne narody wydobyły bogactwo praw i samoświadomości. Co to
jest? Czy rzeczywiście naród czynny był w 1812 roku? Czy dobrze znamy tamte wypadki? Nie jest to
wszystko fałszem, co mówią o narodowym zrywie i patriotyzmie? A może to kłamstwo, tak przecież
zrośnięte z naszą narodową duszą? Biczują nas jak w czasach Birona72, traktują jak bezmyślne bydło.
Czy więc nasz naród rzeczywiście niczego nigdy nie robił, a zawsze robiły za niego władze i wysoko
postawione osobistości? Czyż ma być wszystkim wdzięczny tylko za to, że zawsze ulegał nikczemnej
naturze niewolników? Groza!
30 X 1845
W XVIII wieku idee walczyły z wiarą, legendami i przesądami — jednym słowem też z ideami,
tyle że odrzuconymi przez wymagania epoki i rozumu. Teraz idee walczą z potęgą materialną.
Ordynarna siła fizyczna grozi ludzkiemu rozumowi bagnetami i armatami. Kto zwycięży? Kwestia ta
nieprędko się rozstrzygnie. I to rozstrzygnięcie kosztować będzie wiele krwi i ofiar.
5 I 1847
Rwetes i plotki w całym mieście. W "Pszczole Północy" z 17 grudnia (nr 284) wydrukowano kilka
wierszy hrabiny Rostopczynej73 i między innymi balladę Przymusowy ślub. Rycerz, baron,
70, Polecenie przyszło z powodu artykułu o budowie kolei żelaznej między Petersburgiem i Moskwą, w którym dopatrzono się
"niedokładności". Był to pierwszy krok w stronę stworzenia wielu resortowych cenzur.
71 "Literatumaja Gazieta" wydawana w latach 1840-1846 przez A. Krajewskiego i F. Koniego; starała się pogodzić różne
poglądy i kierunki literackie.
72 Ernest Johann Biron (1690-1772), książę kurlandzki, faworyt carycy Anny Iwanowny.
73 Jewdokia Rostopczyna (1811-1858), hrabina, poetka o poglądach konserwatywnych.

ALEKSANDER NIKITIENKO

402

wyrzeka tam na żonę, że go nie kocha i zdradza, a ona odpowiada, że kochać go nie może, gdyż
zawładną! nią gwałtem. Wydawałoby się, cóż bardziej niewinnego — z cenzorskiego punktu
widzenia? I cenzura, i publiczność początkowo zrozumiały, że hr. Rostopczyna mówi o swych
własnych stosunkach z mężem, które — jak wszyscy wiedzą — nie są przyjazne. Dziwię się tylko
śmiałości, z jaką oddała ona pod publiczny osąd swe rodzinne sprawy — i to do "Pszczoły Północy".
Teraz wszakże okazuje się, że baron — to Rosja, a gwałtem wzięta żona — Polska. Wiersze
rzeczywiście pasują zdumiewająco do ich wzajemnych stosunków, a ponieważ są dobre, wszyscy je
powtarzają. Baron na przykład mówi:
Przygarnąłem ją, sierotę,
Wziąłem zrujnowaną,
I wraz z ręką jej ofiarowałem
Moją pańską opiekę;
Odziałem ją w brokat i złoto,
Otoczyłem niezliczoną strażą;
A żeby wróg jej nie uwiódł,
Sam nad nią stoję z bułatem...
Lecz smutna i niezadowolona
Niewdzięczna żona.
Wiem, że skargą i potwarzą
Wszędzie imię moje plami,
Wiem, że przed całym światem
Złorzeczy ona memu domowi
I krzywo patrząc spode łba,
Powtarza kłamliwe zniewagi,
Knuje intrygi... ostrzy nóż
Wznieca domowe waśnie...
Z mnichem szepce — ona —
Moja podstępna żona.

Żona na to odpowiada:
Czym niewolnica, czy powiernica
To wie Bóg! ... Czyż sama wybrałam
Sobie okrutnego męża?
Sama przysięgałam?
Żyłam wolna i szczęśliwa,
I kochałam wolność swoją,
Lecz złych sąsiadów zbójecki najazd
Zwyciężył mnie, w niewolę wziął...
Sprzedano mnie... zdradzono...
Aresztantką jestem, nie żoną!

On mówić mi zabrania
W ojczystym mym języku,
Używać mi nie pozwala
Herbu mego rodowego.
Nie śmiem być dumna przed nim
Ze swego starożytnego imienia,
Ani się modlić nie śmiem w starych świątyniach,
Jak moi sławni przodkowie...
Inne reguły przyjąć jest zmuszona
Nieszczęsna żona.
Zesłał on i uwięził
Wszystkie wierne sługi moje,
Mnie zaś każę prześladować
Swym niewolnikom i szpiegom...
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Nie ma zdaje się wątpliwości, co do rzeczywistego znaczenia tych wierszy. Bułharyna74wzywali
już do hrabiego Orłowa75. Cenzura spodziewa się burzy.
11 I 1847
Plotki o wierszu hrabiny Rostopczynej nie milkną. Petersburg rad, że trafiła mu się jakaś
nowość, żywsza myśl, która go może zająć przez parę dni. Cesarz był bardzo niezadowolony i o mało
nie zabronił Bułharynowi wydawania "Pszczoły". Obronił go jednak hrabia Orłów wyjaśniwszy, że
Bułharyn nie zrozumiał sensu wierszy. Mówią, że po tej uwadze hrabiego nastąpiła odpowiedź:
— Jeśli nawet nie zawinił jako Polak, to zawinił jako dureń!76
Wszelako na tym się skończyło. Ale Rostopczynę kazano wezwać do Petersburga. Cenzura się
uspokoiła.
1 VI 1847
Wczoraj, to jest 31 maja, odbyło się nadzwyczajne zebranie rady uniwersyteckiej pod
przewodnictwem prezesa77. Do rady zaproszono też dyrektora Instytutu Pedagogicznego, I.I.
Dawydowa7879. Czytano zarządzenie ministra” , wydane z woli cesarza, w którym wyjaśniono, jak
należy rozumieć naszą narodowość i cóż to takiego Słowiańszczyzna w odniesieniu do Rosji. Zasadą
naszej narodowości jest bezwzględne posłuszeństwo i wierność wobec monarchy, a zachodni
Słowianie nie powinni w nas budzić żadnego współczucia. Oni sobie, my sobie. Tym samym
uroczyście się ich wyrzekamy. Nie zasługują oni na naszą sympatię, ponieważ my bez nich
zbudowaliśmy nasze państwo, bez nich cierpieliśmy i rośliśmy, a oni zawsze byli zależni od innych, nie
potrafili niczego stworzyć, a teraz skończyli swój historyczny żywot.
Na tej podstawie minister życzy sobie, by profesorowie głosili z katedr ideę narodowości naszej
nie inaczej, jak według tego programu i zalecenia władzy. Dotyczy to zwłaszcza profesorów języków
słowiańskich, historii Rosji i historii rosyjskiego prawodawstwa.
2 XI 1847
Petersburg ożywił się, pojawił się bowiem temat do rozmyślań, rozmów i plotek. W rzeczy samej
jest o czym pomyśleć i pomówić. Cholera, objąwszy Rosję szerokim uściskiem, niespiesznym, lecz
pewnym krokiem zbliża się do Petersburga. Na razie jednak wśród społeczeństwa więcej widzi się
ciekawości niż obawy. Być może dlatego, że zaraza grozi jeszcze z daleka, a może z tej przyczyny, iż
nasza energia życiowa w ogóle słabo się uzewnętrznia — duchowo bliżej jesteśmy śmierci niżby
należało, zatem śmierć fizyczna mniej w nas budzi naturalnego lęku.
25 IV 1848
Przez ponad trzy miesiące nie zaglądałem do mego dziennika, a tymczasem w historii świata
zaszły ważne wypadki. Ludy Europy tak już dojrzały, iż postanowiły żyć samodzielnie, dla samych
siebie. Francja jak zwykle dała przykład. Za nią poszły Niemcy i Włochy. Autorytet rządów upadł,
74 . Tadeusz Jan Bułharyn (1789-1859), z pochodzenia Polak, reakcyjny publicysta, krytyk i beletrysta, konfident tajnej policji,
wydawca pism "Siewiernyj Archiw" i "Literaturnyje Listki" oraz w latach 1825-57 gazety "Siewiernaja Pczeła" ("Pszczoła Północy"),
posiadającej wyłączne prawo drukowania informacji politycznych.
75 Aleksy Orłów (1788-1861), hrabia, generał-adiutant, od 1833 r. szef żandarmów.
76 Jeśli wierzyć E. J. Stogowowi, Mikołaj kazał, by Orłów "dał nauczkę" Bułharynowi za druk tego wiersza. Orłów schwycił
Bułharyna za ucho, "rzucił koło pieca na kolana i przetrzymał go tak przeszło godzinę — którą to karę Mikołaj w pełni zaaprobował".
("Russkaja Starina" 1866, nr 10, s. 79-80).
77 Michał Musin Puszkin (1795-1862), w latach 1845-1856 kurator Petersburskiego Okręgu Naukowego i przewodniczący
Komitetu Cenzury.
78 Iwan Dawydow (1794-1863), prof, filozofii i literatury na Uniw. Moskiewskim, w latach 1847-1858 dyrektor Instytutu
Pedagogicznego w Petersburgu, członek Akademii, znany jako karierowicz.
79 Uwarowa.
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a na jego miejscu zapanował autorytet człowieczeństwa, praworządności i sprawiedliwości. Wśród
moralnych i politycznych lokajów oburzenie. Nazywają to wszystko anarchią, samowolnym
obaleniem uświęconego porządku. Lecz ów porządek w ich mniemaniu polega na tym, by masy
ludzkie żyły w bydlęcej bierności, cierpiąc w imię wielkości i pomyślności nielicznych. Może to i dobre
dla niektórych społeczeństw... azjatyckich. Narody Europy wszakże niemałym kosztem wywalczyły
sobie prawo do samodzielnego decydowania o sobie. I oto nastał czas uwieńczenia ich krwawych
trudów, czas spełnienia tego, co tak żarliwie sobie ślubowały. Niechże z Bogiem idą ku swemu
wielkiemu przeznaczeniu. [...]
Lecz w miarę jak w Europie rozstrzygają się kwestie o światowym znaczeniu, u nas również
rozgrywa się dramat — dziki i niegodziwy, uwłaczający ludzkiej godności, komiczny może dla
postronnego obserwatora, ale niewymownie smutny dla tych, co w nim biorą udział. [...]
Groza opanowała wszystkich myślących i piszących. Tajne donosy i inwigilacja jeszcze bardziej
skomplikowały sprawę. Zaczęto się obawiać każdego nowego dnia, gdyż mógł się okazać ostatnim
w kręgu najbliższych i przyjaciół ...
22 VIII 1848
Przez cztery miesiące nie pisałem w swym dzienniku, a w ciągu tego czasu łatwo mogło się
przydarzyć, że dni w ogóle przestałyby dla mnie istnieć. Na początku czerwca w Petersburgu
rozszalała sią cholera i do połowy lipca pochłonęła z piętnaście tysięcy ofiar.
1 XI 1848
Zdumiewająca jest nasza ziemia rosyjska! Przez 150 lat wydawało sią nam, że zmierzamy ku
oświeceniu. A był to fałsz i pozór, jak się okazało: umykamy teraz wstecz o wiele prędzej niż
kiedykolwiek posuwaliśmy sią do przodu. Dziwna, zdumiewająca ziemia! Kiedy Buturlin80
proponował zamknięcie uniwersytetów, wielu sądziło, że to niemożliwe. Co za naiwność! Zapom
nieli, iż tylko tego nie da sią zamknąć, co nigdy nie było otwarte.I oto teraz tenże Buturlin działa
w charakterze przewodniczącego jakiegoś wyższego jeszcze niż główny komitetu cenzury i działa tak,
że niemożliwe staje sią napisanie i wydrukowanie czegokolwiek. [...]
W naszym zaś kółku uczonych i nauczycieli sprawy przedstawiają sią następująco: jeśli jesteś
człowiekiem bez talentu i źle wykonujesz swoją pracę— wygonią cię za brak zdolności, jeśli zaś jesteś
zdolny i dobrze sobie radzisz, wygonią cię za to, żeś zdolny, czyli niebezpieczny. I cóż tu począć? Być
trochę niegłupim i trochę głupim? W średniowieczu palono za idee i przekonania, ale przynajmniej
każdy wiedział, co wolno, a czego nie.
20 XII 1848
Obecnie w wielkiej modzie jest patriotyzm odrzucający wszystko, co europejskie, nie wyłączając
nauki i sztuki. Towarzyszy mu przekonanie, iż Rosja cieszy sią tak wielkim błogosławieństwem
boskim, że wystarczy jej wyłącznie samo prawosławie. Patrioci owego rodzaju pojęcia nie mają
o historii i sądzą, że Francja ogłosiła sią republiką, a Niemcy buntują sią dlatego, że istnieje na świecie
fizyka, chemia, astronomia, poezja, malarstwo itd.
24 XII 1848
Skoro nauka nie może istnieć bez pewnej dozy niezależności poglądów i szacunku dla samej
siebie — zabijmy naukę. Oto podstawowa idea sprzysiężenia obskurantów, którzy obecnie tak
spotężnieli, że zamierzają całkowicie zniszczyć dzieło Piotra. [...] Czy zdążą? Zdążą w każdym razie
Dymitr Buturlin (1790-1849), historyk wojskowości, przewodniczący tajnego "komitetu dla wyższego nadzoru nad
charakterem i kierunkiem dzieł drukowanych w Rosji" (inaczej "komitet buturliński", "komitet 2 kwietnia"), jeden z najbardziej
ponurych "likwidatorów oświecenia" w latach reakcji po 1848 r.
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pogłębić demoralizację, gdyż skazali na klęskę szlachetne siły, które pomimo wszystko zaczynały się
budzić do życia. Pragną oni wszelką aktywność wtłoczyć w ciasne ramy prawosławia — lecz czyż to
będzie jeszcze aktywność? Zresztą społeczeństwo Sandwiczych Wysp81 można formować w dowolne
kształty — wszystkiemu sią podporządkuje. Każdej sile gotowe jest ono powiedzieć: "Przychodźcie
więc rządzić i władać nami".
27 XII 1848
Pewien łajdak, Aristow, obywatel ziemski z Riazania, przepuściwszy swój majątek, przyjechał
do Petersburga roztrwonić ostatnie resztki. A gdy to skrupulatnie wykonał, wymyślił zadziwiający
sposób napełnienia swej opustoszałej kiesy. Oto udał sią on do III Oddziału i oznajmił, że wie
o istnieniu spisku przeciwko rządowi, którego uczestników odkryje i wyda pod warunkiem, że będzie
miał na to środki, czyli pieniądze. Dubelt, jak twierdzą, nie uwierzył, ale inni nie tylko uwierzyli, lecz
się i wystraszyli. Donosicielowi dano pieniądze. Wtedy zaczął wyprawiać uczty w restauracjach,
a nakarmiwszy i napoiwszy swych gości, natychmiast wydawał ich przebranym żandarmom jako
uczestników wyżej wymienionego spisku. Tym sposobem przychwycono ze siedemdziesiąt osób.
Wśród nich trafił się niejaki Ławrow, bratanek pewnego dyrektora departamentu zaprzyjaźnionego
z Dubeltem. Ten udał się do Dubelta i wyjaśnił, że jego bratanek to najniewinniejsza istota pod
słońcem, nie czytająca niczego liberalnego, nie myśląca i w ogóle niezdolna nie tylko do spisku, lecz
nawet do prostej rozmowy. To wszakże nie rozwiązywało jeszcze sprawy, która mogłaby się
przeciągnąć, a dla wielu fatalnie skończyć. Na szczęście ten sam dyrektor otrzymał od jakiegoś
przyjaciela z Riazania list z prośbą o wysłanie z Petersburga niejakiego Aristowa, słynnego u nich
oszusta, złodziejaszka i karciarza, który w całej guberni narobił awantur i długów. List ten
przedstawiono w III Oddziale i tak oto wydała sią cała komedia, jaką odgrywał ów łajdak, by pohulać
za wyłudzone pieniądze. W efekcie przyznał się do wszystkiego. Wszystkich niewinnie zatrzymanych
zwolniono, rzecz jasna, a tamtego zucha, jak mówią, oddali w aresztanckie roty.
7 I 1849
W mieście krążą nieprawdopodobne pogłoski o zamknięciu uniwersytetu. [...] Ale przecież
zamknięcie uniwersytetu oznacza unicestwienie nauki, a unicestwienie nauki to głupota i w ludzkim,
i w społecznym, i w państwowym sensie. W każdym razie nienawiść do nauki jest bardzo silna. [...]
Zobaczymy, jak będzie wyglądało to osobliwe wydarzenie. W Rosji wiele się działo i dzieje różnych
rzeczy, których nie ma, nie było i nie będzie nigdzie na świecie. Czemuż by i to nie miało się zdarzyć?
12 II 1849
Wstąpiłem do komitetu cenzury. Niesłychane, co się tam wyrabia. Np. cenzor (A. I.) Miechielin
wykreśla ze starożytnej historii imiona wszystkich wielkich ludzi, którzy walczyli o wolność ojczyzny
albo głosili republikańskie przekonania — w republice Grecji i Rzymu. Wykreśla już nie sądy, a po
prostu nazwiska i fakty. Taką grozą przejął cenzorów Buturlin i jego kompania, czyli Korf
z Degajem82. [...] Trudno się więc dziwić, że umysły opanowuje chaos. Młode pokolenie, nie znajdując
szlachetnego celu dla swych dążeń, odsuwa się od nauki i sztuki, plącze wszystkie podstawowe
pojęcia o życiu, o przeznaczeniu człowieka i społeczeństwa. Społeczeństwu brak punktu oparcia,
wszyscy snują się jak błędni czy pijani. Jedynie złodzieje i łajdacy są trzeźwi i dziarscy. Tylko oni
zachowują rónowagę ducha i jasno widzą cel życia — w zysku. Nadużycia popełniane są tu wszędzie
jawnie i zuchwale, nawet bez lęku o karę, którą na ślepo wymierza silna ręka, a nie prawo.
81 Tak autor w zaszyfrowany sposób nazywa Rosję.
Paweł Degaj (1792-1849), prawnik, senator i sekretarz stanu, w latach 1848-1849 członek tajnego "komitetu 2 kwietnia".
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Demoralizacja szybko się rozprzestrzenia i jak cholera zaraża nawet tych, co nie są pozbawieni
poczucia honoru, lecz nie dostrzegają żadnego sensu w uczciwych zasadach i postępowaniu.
22 III 1850
Powołano nowy urząd cenzury przeznaczony dla podręczników i wszelkich książek związanych
z nauczaniem i wychowaniem. Jest to komitet, do którego wchodzą dyrektorzy tutejszych gimnazjów
i inspektor szkól rządowych, a przewodniczy mu dyrektor Instytutu Pedagogicznego. Tak więc
mamy obecnie następujące cenzury: ogólna — przy ministrze oświaty, główny zarząd cenzury,
naczelny tajny komitet, cenzura kościelna, wojskowa, cenzura przy ministrze spraw zagranicznych,
teatralna — przy ministerstwie dworu cesarskiego, prasowa —• przy departamencie poczty, cenzura
przy III Oddziale własnej JC Mości kancelarii, i nowa — pedagogiczna. Czyli dziesięć instytucji
cenzury. Jeśli policzyć wszystkich zarządzających cenzurą, będzie ich więcej niż książek drukowa
nych w przeciągu roku.
Pomyliłem się: jest ich więcej. Jeszcze cenzura dziel prawniczych przy II Oddziale własnej
JCMości kancelarii i cenzura książek zagranicznych — razem dwanaście.
28 III 1850
Społeczeństwo pogrąża się gwałtownie w barbarzyństwie. Ratuj się kto może!
8 I 1852
Byłem dziś mimowolnym obserwatorem "majestatycznego", jak się mówi w relacjach i nie
których wierszach, widowiska. Kiedy kolo południa wracałem z wykładów, natknąłem się na paradę.
Wojsko wypełniło cały plac Izaaka i nabrzeże od Senatu do mostu Blagowieszczeńskiego: nie można
było ani przejść, ani przejechać na drugą stronę. Takie parady zazwyczaj na pół dnia przerywają
komunikację pomiędzy głównymi częściami miasta. I niezależnie jak ważny byś miał powód — nie
przepuszczą cię ani pieszo ani w powozie, Pewnego razu to mi się przydarzyło. Żona mi zachorowała,
a jej lekarz mieszkał na wyspie Wasiliewskiej. Pobiegłem po niego i zostałem zatrzymany przez
paradę. A tymczasem droga była każda minuta. Miotałem się na wszystkie strony — i ani przejść.
Wreszcie udało mi się objechać paradę koło Nowej Admiralicji, zresztą z największym trudem
i ciągłymi przystankami. A biedna chora cały czas była bez pomocy. Trudno opisać, ile się wtedy
nacierpiałem podczas tej mojej walki z paradą. Tym razem mogłem spokojnie przeczekać ze trzy
godziny zanim nie dotarłem szczęśliwie do domu.
19 II 1852
W Odessie kradli. Prezes tamtejszego sądu kupieckiego, Gamalea, mając nadzieję, że zostanie na
następną kadencję, kradł państwowe pieniądze, to znaczy zabierał z kasy bez żadnych formalności
poza własnym pokwitowaniem. Kasjer — jako podwładny — nie śmiał odmawiać. Jakże zresztą by
śmiał, pamiętając o straszliwym prawie, zgodnie z którym naczelnik może zwolnić urządnika bez
żadnych przyczyn? W ten sposób z kasy pobrano 100 tys. rubli srebrem. Tymczasem nastąpiły
wybory i defraudanta nie wybrano ponownie prezesem. Wtedy zjawia się on u kasjera. Mówi mu, że
obaj są zgubieni, ale on, Gamalea, znalazł sposób ratunku — i kładzie na stół kopertę. Po czym prosi
o zwrot swoich pokwitowań, a otrzymawszy je, wrzuca natychmiast do palącego się pieca. Kasjer
otwiera pakiet i zamiast asygnacji widzi papier. "No, powiada mu były prezes, teraz jeden ze
skazanych na zgubę jest uratowany. Ale i dla pana wymyśliłem sposób uniknięcia nieszczęścia. W tej
oto szklance jest trucizna. Niech ją pan zażyje i już niczego i nikogo może się pan nie bać". Kasjer
posłuchał rady, lecz po wyjściu prezesa nadeszła pomoc i sprawa sią wydała.
Wszystko to zakrawa na bajkę, ale cale miasto o tym gada. Mnie opowiedział jeden
z ważniejszych urzędników ministerstwa spraw wewnętrznych.
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22 IV 1852
Tak, ciężko jest żyć, kiedy — pomimo niewinności i czystego sumienia, tylko dlatego, że natura
obdarzyła cię zdolnościami, a społeczeństwo je uznało — czujesz, że każdego dnia i o każdej godzinie
grozi ci zguba: ot tak, za nic, z powodu jakiegoś tajnego donosu, oszczerstwa, pomyłki, popędliwości,
z powodu czyjegoś złego humoru czy fałszywej interpretacji twoich słów i postępowania. Jakie zasady
przywołać tu sobie do pomocy? Gdzie szukać oparcia? Jedno tylko zostaje: uzbroić się w pogardę
wobec tej bezsensownej gadaniny, wobec współczesnego życia i pocieszać się — jeśli to możliwe
— wiarą w jaśniejszą przyszłość, której — niestety! — wątpię, czy doczekają choć nasze wnuki.
25 III 1853
Nawet w poważnym zmartwieniu nigdy nie trać otuchy, gdyż i tak masz szczęście, że ci się nie
przytrafiło coś gorszego, albowiem najgorsze zawsze jest możliwe.
18 II 1855
Około trzeciej po południu wszedł do mego gabinetu Zwiegincew, mój szwagier, który służy jako
kasjer przy następcy tronu. Twarz miał — jak to mówią — zmienioną, a oczy zaczerwienione.
— Czy wie pan, co się stało? — zapytał.
Nie wiedziałem, lecz myśl moja dlaczegoś skierowała się w stronę dworu: pomyślałem, że umarła
caryca, która od dawna choruje, a ostatnio jej stan był bardzo poważny. Lecz mój gość nagle
oznajmił:
— Cesarz umarł!
Wiadomość ta poraziła mnie głównie dlatego, iż zupełnie się jej nie spodziewałem. Zawsze sądziłem
— i nie ja jeden — że cesarz Mikołaj przeżyje nas, nasze dzieci i nieomalże wnuki. Lecz oto zabiła go ta
nieszczęsna wojna33. Gdy ją zaczynał, nie przewidywał, że stanie się ona takim brzemieniem, jakiego
nie przetrzymają jego siły fizyczne, ani duchowe. W obecnej sytuacji śmierć cesarza to wyjątkowo
ważne wydarzenie, które może doprowadzić do nieoczekiwanych następstw. Dla Rosji, rzecz jasna,
nastąpi nowa epoka. Umarł król, niech żyje król! Długa i — trzeba przyznać — posępna karta
w historii cesarstwa rosyjskiego została dopisana do końca. Czas odwraca nową kartę: jakie
zdarzenia zapisze na niej nowa cesarska ręka, jakie spełni ona nadzieje?
27 II 1855
Dziś początek uroczystości pogrzebowych: ciało przenoszą do soboru Piotra i Pawła. Na ulicy
cisza, prawie nikogo nie widać. Wszyscy stłoczyli się teraz obok trzech miejsc, gdzie będzie
przechodzić procesja. Oto i rozdzwoniły się żałobne dzwony w cerkwiach: jest teraz wpół do
dwunastej.
Jakaż lekcja dla ludzkiej pychy!
30 VIII 1855
Moje imieniny. Żona jeździła do miasta i przywiozła smutną nowinę: Sewastopol padł!8384 [...] Mój
Boże, ile ofiar! Jakież to tragiczne dla Rosji wydarzenie! Biedni ludzie! Wystarczyło jedno skinienie
bezmyślnej władzy upojonej pychą i samowolą, by z powierzchni ziemi zniknęło tyle kwitnących
istnień, by tyle krwi sią przelało i łez, by zrodziło się tyle cierpienia.
Prowadzimy wojnę nie dwa lata, lecz przez całe trzydzieści lat, utrzymując milion wojska
i nieustannie grożąc Europie. Po co to wszystko? Jakie korzyści i jaką sławę Rosja przez to zyskała?

83 Chodzi o wojnę krymską między Rosją a Turcją i jej sojusznikami (Anglia, Francja) trwającą od 1853 do 1856 r.
84 Sewastopol padł po rocznym oblężeniu i trzech szturmach.
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3 IX 1855
Z pięć lat temu moskwiczanie ogłosili, że Europa gnije, że już zgniła, a dziarscy, żywi
i kwitnący są tylko Słowianie. I oto teraz Europa pokazuje naszej ciemnocie, naszej apatii, naszej
wyniosłej pogardzie dla jej cywilizacji — jak to ona zgniła. O, biada nam!
19 IX 1855
Wiele się mówi wśród publiczności o artykule Pogodina85, napisanym z okazji przyjazdu
cesarza do Moskwy. Sporo tam moim zdaniem przechwałek: "Jesteśmy pierwszym narodem
świata, jesteśmy najlepsi" itd. Jest tam wszakże jedno miejsce godne uwagi, albowiem wyraża
ogólny nastrój — miejsce, gdzie autor mówi o "drogich nam imionach Piotra, Katarzyny,
Aleksandra", a Mikołaju ani słowa. Powiadają, że cesarz osobiście zezwolił na druk tego artykułu.
Jednak Musin-Puszkin nie dał zgody na jego przedruk w tutejszych gazetach.
6 X 1855
Dopiero teraz okazuje się, jaki straszny był dla Rosji okres ostatnich 29 lat. Administracja
w chaosie; moralność zniszczona, rozwój umysłowy zatrzymany, nadużycia i złodziejstwo rozrosły
się do niebywałych rozmiarów. Wszystko to skutek pogardy dla prawdy i ślepej barbarzyńskiej
wiary w silę fizyczną.
16 X 1855
Wielu teraz u nas zaczyna mówić o praworządności i jawności (glasnosti), o zmianach
w rządowej biurokracji, prowadzących do lepszego sprawowania obowiązków. Oby tylko
wszystko to nie skończyło się na słowach! Rosyjski umysł zadziwiająco łatwo zadowala się słowami
zamiast czynów, zaczyna i kończy wyłącznie na dobrych chęciach, którymi jak mówią, piekło jest
wybrukowane. Musimy teraz zebrać wszystkie nasze siły i zgodnie je skoncentrować na
pożytecznych działaniach. Dotąd byliśmy dla Europy tylko ogromną pięścią, którą wygrażaliśmy
jej obywatelskim instytucjom, a nie wielką siłą, służącą własnemu naszemu doskonaleniu
i rozwojowi.

Tłumaczenie i przypisy: M arta Z i e l i ń s k a
na podstawie wydania A. N i k i t i e n k o , Dniewnik,
oprać. I. J. Ajzensztok, t. I, Leningrad 1955.

85 Michał Pogodin (1800-1875), historyk i dziennikarz, wydawca "Moskowskowo Wiestnika" (1827-1830) i "Moskwiczanina"
(IK4I-I856). Artykuł wydrukowały "Moskowskije Wiedomosti" (1855, nr 109).
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PRZEGLĄD MATERIAŁÓW
PAŃSTWOWEGO ARCHIWUM OBWODU PERMSKIEGO
dotyczących polskich zesłańców politycznych w XIX w.
H isto ria Polski XIX wieku to historia nie kończącej się walki o wolność narodu polskiego.
Po ostatecznym rozbiorze Polski następują jedno po drugim kolejne zbrojne powstania. Największe
z nich miały miejsce w latach 1830-1831, 1846, 1848, 1863-1864.
Postępowa społeczność rosyjska odnosiła się ze zrozumieniem i przychylnością do niepodległoś
ciowych dążeń narodu polskiego. Jednak, jak wiadomo, władze carskie okrutnie tłumiły te próby
zdobycia niepodległości.
Tylko po powstaniu listopadowym 249 jego uczestników zaocznie skazano na śmierć przez
powieszenie, zaś 9 osób zostało skazanych na ścięcie. Dekretem Mikołaja I z 4 września 1834 roku
karę śmierci zamieniono na wygnanie "z Królestwa Polskiego — jak głosi dokument — i innych
podległych nam obwodów naszego Imperium”. Jak już wspomniano, tych 258 najaktywniejszych
uczestników było osądzonych zaocznie i od dawna znajdowali się oni poza zasięgiem carskich
organów sądowych. Tym samym "akt miłosierdzia" był tylko wymuszonym przez okoliczności,
pustym gestem, który sprowadza! się do następującego zastrzeżenia: "Jeśliby któryś z tych
przestępców jawnie bądź potajemnie wrócił kiedyś do Imperium lub Cesarstwa, będzie on podlegał
działaniu obowiązującego go wyroku w całej surowości polowego kodeksu karnego armii"1.
W dokumencie tym liczby zesłańców nie podano. Samodzierżawie często jednak posługiwało się
karą zesłania postępowych obywateli Rosji i uczestników ruchów narodowych w dalekie rejony
imperium. W ślad za dekabrystami szły na katorgę i dalekie zesłanie etapy polskich patriotów.
Miejscami zsyłki były zwłaszcza Syberia, Ural i gubernia archangielska.
Strumień zesłańców zamienił się w rzekę po powstaniu styczniowym. Od 1863 r. do grudnia 1866
r. tylko na Syberii znalazły się 18623 osoby, choć przyznać trzeba, że w tej liczbie mieścili się i krewni
zesłańców, którzy dobrowolnie tam przybyli2.
Przez całą Rosję — w mrozy i upały — partie polskich powstańców ciągnęły do dalekiej Syberii.
Ich droga wiodła nie kończącym się syberyjskim traktem — przez Perm, Kungur, Jekatierynburg
— do Tobolska, Jałutorowska, Irkucka.
Wielu ginęło w czasie tej drogi: zimą — od mrozu i przeziębień, latem — od dyzenterii i tyfusu.
Nad zmarłymi pochylały się przydrożne, krzyże. Chorych zostawiano w leżących przy trakcie
miastach, aż do następnego etapu. Tych, którzy zmarli w więziennych szpitalach, chowano
w bezimiennych zbiorowych mogiłach.
W katolickiej części starego Jegoszychińskiego cmentarza w Permie do tej pory przetrwał pomnik,
wzniesiony na cześć Polaków, uczestników powstania styczniowego, którzy zmarli tutaj na zesłaniu.
Napis na pomniku głosi: "Polakom zmarłym w latach 1864,1865,1866 •— towarzysze wygnania” (il. 1).
1 Państwowe Archiwum Obwodu Permskiego (Gosudarstwiennyj Arch iw Permskoj Obłasti — dalej GAPO), f. 65, op. 1, d.
11137, k. 5.
2 S. M a k s i m o w, Syberia i katorga, cz. 3, Sankt-Pietierburg 1891, s. 78.
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W państwowych archiwach obwodów będących niegdyś miejscami politycznego zesłania,
czekają na badaczy dokumenty, których nie ma w zbiorach archiwów centralnych, ponieważ
stworzono je na użytek gubernialniany, bowiem władze guberni nie były zainteresowane tym, aby
pewne fakty docierały do stolicy.
Niestety, radzieccy słowianoznawcy z reguły prowadzą badania materiałów znajdujących się
w archiwach Moskwy i Leningradu, zaś prawie zupełnie pomijają archiwa prowincjonalne, a przecież
w tych archiwach można znaleźć bardzo interesujące i nieoczekiwane dokumenty.
Jako przykład takiej rewelacji może posłużyć odnaleziona w 1969 r. przez autorkę tego artykułu
praca o księdzu Piotrze Ściegiennym, która rzuca nowe światło na permski okres życia wybitnego
polskiego myśliciela i bojownika o wolność ludu polskiego. Podobny charakter mają również
odnalezione niedawno, dotyczące współtowarzysza Jozafata Ogryzki, Witalisa Opackiego, dokume
nty opowiadające o jego losach po wyroku sądu w 1872 r.3
Rozciągająca się po obu stronach Uralu gubernia permska od dawna była miejscem zsyłek
politycznych. Również do samego Permu zsyłano więźniów politycznych. Zesłany w 1835 roku
z Moskwy do Permu Aleksander Hercen pisał w Rzeczach minionych i rozmyślaniach o swoich
spotkaniach z uczestnikami powstania listopadowego4.
Państwowe archiwum obwodu perinskiego przechowuje dokumenty organów administracyjno-policyjnego nadzoru guberni permskiej, zawierające niemało interesujących wiadomości
o zesłanych do tej guberni polskich patriotach.
Zdecydowana większość dokumentów z drugiej połowy XIX w. to rękopisy, często pośpiesznie
zapisane i trudne do odczytania.
Celem poniższego przeglądu jest przedstawienie środowisku naukowemu znajdujących się
w Państwowym archiwum obwodu permskiego głównych zespołów dokumentów mówiących
o sytuacji i działalności polskich patriotów w czasie permskiego zesłania. Przegląd niniejszy obejmuje
materiały z okresu od 1834 do 1894 r.
Najwięcej materiałów dotyczy okresu od 1863 do 1867 r., kiedy to gubernia permska została
oficjalnym miejscem zesłania wyłącznie dla "guberni zachodnich". Najmniej materiałów związanych
jest z okresem od 1834 do 1859 r., kiedy to większość etapów w drodze na Syberię mijała Perm.
Większość materiałów o Polakach-zesłańcach znajduje się w zbiorze Kancelarii gubernatora
permskiego (f. 65): właśnie tutaj w pierwszej kolejności wpływały rządowe ukazy i cyrkularze
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MWD), właśnie tu dochodziły informacje z miast powiatowych,
tu przygotowywano zbiorcze informacje o zesłańcach całej guberni.
Od maja 1863 r. gubernia permska stała się jedną z 14 guberni, do których zsyłano tylko
"urodzonych w zachodnich guberniach". Wyznaczona dla guberni liczba 131 zesłańców uległa
w ciągu roku podwojeniu. W raporcie do ministra spraw wewnętrznych z 2 listopada 1863 r.
gubernator permski informował, że "limit zesłańców określony dla guberni można uważać za
wyczerpany" i pytał "jak postępować z tymi zesłanymi, którzy, przekraczając wyznaczoną liczbę,
przybędą do guberni?"5
A 8 kwietnia 1864 r. gubernator donosił już: "... Obecnie w miastach guberni znajdują się 254
osoby, tak więc do wypełnienia podwojonego limitu pozostaje jeszcze tylko 8 miejsc...", dodając, że "7
wakatów w Ochańsku6znajduję niewygodnymi do obsadzenia, ponieważ miasto to leży przy wielkim
trakcie syberyjskim i nad Kamą, więc więźniowie nader łatwo mogą latem ukryć się na
3
4
5
6

GAPO, f. 65, op. 1, d. 1141, k. 28-103; t. 228, op. 1, d. 1, 2, 10, 26.
A, J. H e r c e n , Byloje i dumy, t. I, Moskwa 1958, s. 229, 232-234.
GAPO, f. 65, op. 1, d. 346, k. 29.
Ochańsk — miasto powiatowe w guberni permskiej,
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parostatku"7. Pośrednią odpowiedzią na to doniesienie gubernatora permskiego była decyzja
ministra spraw wewnętrznych Wałujewa z 22 czerwca 1864 r. mówiąca, że "uznano za konieczne
zwiększenie podwojonego limitu dla guberni permskiej o 50 zesłańców politycznych"89.
W załączniku do tajnego cyrkularza MWD z 28 maja 1863 r. wyznaczono w guberni permskiej
7 miast powiatowych, w których mieli być osadzani zesłańcy: Wierchoturie, Krasnoufimsk, Kungur,
Ochańsk, Solikamsk, Czerdyń, Szadrińsk. Wedle ministerialnego rozporządzenia najwięcej zesłań
ców (41 osób) miał przyjąć Kungur’.
Polscy patrioci spotykali się zwykle z bardzo serdecznym przyjęciem przez inteligencję
zamieszkałą w tych miastach. Oto jeden ze świadczących o tym dokumentów: 8 czerwca 1864 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pisze do gubernatora permskiego: "Otrzymane zostały informa
cje, że niektórzy z urzędników pozostających na służbie w mieście Wierchoturie, zbliżają się
i przyjaźnią z zesłanymi tam pod nadzór Polakami bardziej niż należy ..."10.
Bardzo interesującym i pełnym informacji źródłem są Wiadomości o pozostających pod nadzorem
policji w guberni permskiej przestępcach politycznych, które powstawały w Kancelarii gubernatora
permskiego. Obok rangi, stanu, imienia i nazwiska, zapisywano i to, z jakiej guberni pochodzi
zesłaniec, jego wiek, wedle jakich przepisów i za co podlega nadzorowi, od jak dawna pozostaje pod
nadzorem, do kiedy — czy bezterminowo — będzie pozostawał pod nadzorem, (i jakim — jawnym
czy niejawnym), czym się zajmuje, i zjakich środków się utrzymuje, jaką ma sytuację rodzinną, jak się
sprawuje na zesłaniu i wreszcie podawano ogólną opinię11.
Oto przykładowy materiał dotyczący jednego z korespondentów Piotra Ściegiennego: "Pro
boszcz parafii powiatu Palanowo-Wacławskiego ksiądz Micha! Fiszer, urodzony w Królestwie
Polskim", zesłany "na podstawie zarządzenia namiestnika Królestwa Polskiego... z 2 listopada
1861 r. za głoszenie w niektórych kościołach podburzających kazań", podlega nadzorowi "bezter
minowemu, jawnemu. Zatrudnienia nie posiada. Otrzymuje od państwa utrzymanie w wysokości
6 rubli na miesiąc. Prowadzi się niepoprawnie. Wywołuje niezadowolenie zwierzchności swoim
nieposłuszeństwem, gromadzi wokół siebie krąg Polaków i pozwolił sobie odprawić nabożeństwo,
w której to sprawie toczy się śledztwo". Opinia — "Nie rokuje nadziei"12.
W tej samej notatce, sporządzonej już po wyjeździe księdza Ściegiennego do Solikamska, są
pewne wiadomości i o nim samym: "Piotr Ściegienny, były ksiądz. Zesłany do guberni irkuckiej na
podstawie rozporządzenia generał-gubernatora księcia Gorczakowa, z 23 maja 1857 roku". Poddany
nadzorowi "bezterminowemu i jawnemu". "Przestępca polityczny (bez komentarza). Zatrudnienia
nie posiada, otrzymuje od państwa utrzymanie". Zachowanie "niezadowalające, tworzył w Permie
centrum polskiego kółka, za co został odesłany do Solikamska". W stosunku do zwierzchności "skarg
nie było, ostrożny". Resume: "Należy do osób nie zmieniających utrwalonych przekonań, które
skrzętnie ukrywa"13. Dane te stanowią tajną informację, którą permski wojskowy gubernator A. G.
Łoszkariew przedstawił Departamentowi policji MWD w związku z prowadzonym śledztwem
w sprawie działalności Piotra Ściegiennego w Permie. Znajdowała się ona wśród wielu innych
nazwisk i informacji włączonych do Wiadomości.
Materiały śledztwa, pod skromnym tytułem Sprawa przeciw zesłanemu pod nadzór policji
Ściegiennemu o zbieranie pieniędzy w wysokości 800 rubli srebrem, jakoby dla wspomożenia zesłanych
7 GAPO, f. 65, op. 1, d. 346, k. 29.
8 GAPO, f. 65, op. 1, d. 346, k. 46.
9 Ibidem, k. 11.
10 ibidem, k. 42.
11 GAPO, f. 65, op. 1, d. 338, 339, 343, 344.
12 GAPO, f. 65, op. I, d. 344, k. 3.
13 Ibidem, k. 10.
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na Syberię, ukryte były przed niepowołanymi oczyma w solidnych rozmiarów Sprawie o oskarżenie
zbiegów z Jalutorowska w guberni tobolskiej Polaka S. Krupskiego, A. Balaszowa i urodzonego
w mieście Osa P. Niekrasowa'4.
Historia pojawienia się dokumentów dotyczących Piotra Ściegiennego wśród papierów sprawy
o ucieczkę była następująca: władze terytorium, przez które mogła prowadzić droga zbiegów, zostały
powiadomione o ucieczce. Kiedy dotarli oni pomyślnie do guberni permskiej, Krupski wysłał list do
Omska, do Leopolda Cieleckiego*15. Jak się wydaje, ta nieostrożność umożliwiła zatrzymanie
uciekinierów w powiecie osińskim guberni permskiej. Gubernator permski zatelegrafował do Omska
z żądaniem przeprowadzenia rewizji u Cieleckiego. Generał-gubernator Zachodniej Syberii A. J.
Duhamel przetelegrafował o tym wojskowemu gubernatorowi guberni permskiej A. G. Łoszkariewowi1617. Z kolei nastąpiła nagła rewizja u Ściegiennego, która dała początek jego sprawie.
Główna część materiałów śledztwa dotyczącego Piotra Ściegiennego została opublikowana
przez autorkę niniejszego artykułu w "Uralskim roczniku archeograficznym za rok 1970"” .
Materiały śledcze pozwoliły poznać dokładną datę przybycia księdza do Permu — było to w 1858
a nie w 1861 r., jak uważano do chwili tej publikacji; i ustalić na 24 czerwca 1863 r. dokładną datę jego
wysłania do Solikamska. O czasie swojego przybycia do Permu pisał sam ksiądz: "... z wyroku sądu
zostałem pozbawiony wszystkich praw majątkowych i zesłano mnie w 1846 r. na bezterminowe
roboty katorżnicze, w 1856 r. darowano najsurowszą karę i nakazano osiedlenie we Wschodniej
Syberii, zaś w 1858 r. pozwolono mi wrócić do ojczyzny, z tym, że polecono oczekiwać w Permie
specjalnego rozporządzenia"1819.
Z materiałów śledztwa wynika, że znalazłszy się w Permie, ksiądz Ściegienny nadal utrzymywał
związki z syberyjskimi zesłańcami, równocześnie gromadząc wokół siebie przebywających w Permie
Polaków. Oprócz tego miał stale kontakty z ojczyzną.
Mieszkanie podpułkownika inżyniera łączności Lucjana Stanisławowicza Butkiewicza,
którego dzieci uczył Ściegienny, zostało przekształcone w rodzaj sztabu, do którego na nazwisko
Butkiewicza przychodziły dla Ściegiennego z dalekiej Polski pieniądze i listy dla zesłańców i szły
stąd dalej, na Syberię.
O zakresie związków Ściegiennego świadczy to, że w czasie niespodziewanej rewizji
skonfiskowano u niego 100 "listów i różnych papierów", 22 fotografie różnych osób, ofiarowane
księdzu przy przechodzeniu przez Perm do Syberii zesłanych rodaków oraz korespondencję
przesyłaną mu z Polski.
Niestety, ani listów ani fotografii w archiwum nie ma — prócz jednego listu od zesłanego do
Tobolska księdza Justyna Melechowicza, z dopiskami kilku osób. Wzbudził on szczególne
zainteresowanie policji1’ (il. 2).
Pośpiech, z jakim prowadzono śledztwo (od 12 do 23 czerwca 1863 r.), świadczy o niechęci
gubernialnej administracji do nadawania sprawie rozgłosu, tak by nie przedostała się ona poza
1 GAPO, f. 65, op. 1, d. 1141,
Stanisław Krupski został zesłany do Jałutorowska w początkach 1862 r. za dezinformowanie policji warszawskiej, której był agentem,
(GAPO, f.65, op. 1, d. 1141, k. 141).
Aleksander Bałakszyn — student Uniwersytetu Kazańskiego, został zesłany za udział w rozruchach studenckich jesienią 1861 r.
Platon Niekrasow — wolny słuchacz na Uniwersytecie Kazańskim, członek permsko-kazańskiego kółka rewolucyjnego. Opiekował się
zbiegami i przeprowadzał ich do Szadryńska. Po śledztwie został uniewinniony z powodu braku dowodów.
Patrz o nich także w: Russko-polskije rewolucjonnyje swjazi, t. II, Moskwa-Warszawa 1963, s. 655, 701, 721.
15 Leopold Cielecki (Cieleski) — student Warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, wcielony do wojska i zesłany do
Omska za udział w manifestacjach patriotycznych (patrz: Russko-polskije..., t. II, s. 764).
16 GAPO, f. 65, op. 1, d. 1141, k. 28.
17 N. D. A l ie n c z ik o w a , Dokumenty o Piotrze Ściegiennym w zbiorach Państwowego archiwum obwodu permskiego, "Uralskij
archeograficzeskij jeżegodnik za 1970 g.", Perm 1971, s. 277-293.
18 Ibidem, s. 290.
19 Ibidem, s. 285.
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U. 2. Pierwsza strona listu ks. Justyna Melechowicza do ks. Piotra Ściegiennego
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granice guberni, a tym bardziej do informowania o niej Departamentu policji. Sprawę zamknięto,
a Ściegiennego skierowano do odległego Solikamska. W wystawionym 24 czerwca 1863 r. poleceniu
dowiezienia księdza Ściegiennego do Solikamska (JPodorożnaja), rozkazywano zawiadowcom stacji
"dostarczyć bez zwłoki dwa konie z konwojentem"20. Już 25 czerwca o godzinie 22.00 Ściegienny
znalazł się w miejscu zesłania21, gdzie miał spędzić jeszcze długich osiem lat (il. 3).
Poza materiałami śledczymi znaleziono jeszcze dwa nowe i nieznane badaczom dokumenty,
świadczące o tym, w jak trudnych warunkach znalazł się Ściegienny od razu po przyjeździe do
Solikamska; oryginał listu Ściegiennego do gubernatora wojskowego Łoszkariewa w sprawie
wypłaty za 4 miesiące pobytu w Solikamsku22przyznanego mu przez władze zasiłku23 */ i oryginał
pisma Dokladnaja zapiska (taki tytuł nosi dokument) Ściegiennego do "Naczelnika powiatu
solikamskiego" (isprawnika powiatowego) w tej samej sprawie24. Oba dokumenty datowane są 15
października 1863 r. Sądząc po pewnych cechach językowych, napisane były po rosyjsku tą samą
ręką, i pierwszy raz podpisane po rosyjsku przez księdza (il. 4).
To tymczasem wszystkie nowe dokumenty w Państwowym archiwum obwodu permskiego
dotyczące Piotra Ściegiennego.
Sprawa o oskarżenie zbiegłych z Jalutorowska w guberni tobolskiej Polaka S. Krupskiego,
A. Bałaszowa i urodzonego u> mieście Osa P. Niekrasowa, w której przechowały się dokumenty
o Ściegiennym, jest interesująca sama w sobie. Zawiera ona dokumenty potwierdzające związki
zesłańców syberyjskich z rosyjskim ruchem rewolucyjno-demokratycznym, w szczególności w Kaza
niu i Permie. Papiery te wyraźnie pokazują przenikanie losów polskich patriotów i rosyjskich
rewolucyjnych demokratów. Zawierają one protokoły przesłuchań zbiegów, informacje o politycznej
przeszłości S. Krupskiego, Wypisy z korespondencji zarekwirowanej u Cieleckiego i przetłumaczone
z języka polskiego na rosyjski oraz inne dokumenty, pokazujące przebieg sprawy i dalsze losy jej
bohaterów.
Dokumenty przechowywane w zbiorze Kancelarii guberni permskiej umożliwiają odtworzenie
obrazu ciężkiego i pełnego niedostatków życia Polaków na zesłaniu. Oderwani od ojczyzny, cierpiący
od mrozu i braku środków do życia, byli na dodatek ograniczani nie kończącymi się zakazami
i poniżającymi obowiązkami. Wszyscy zesłańcy obowiązani byli do meldowania się w każdą sobotę
na policji. Ścigano próby przesyłania listów poza państwową pocztą. Rodziny, które dobrowolnie
przyjeżdżały na zesłanie w ślad za ojcami i mężami, również podlegały surowemu policyjnemu
nadzorowi.
Zesłańcom i członkom ich rodzin zabraniano pracy w zawodzie nauczycielskim, co mogłoby im
dać środki do życia25. Wypłacane zaś przez władze zapomogi były tak małe, że ledwie wystarczyły,
aby nie umrzeć z głodu (1 rubel 20 kop. miesięcznie na mieszkanie i po 15 kopiejek dziennie na
żywność). Kapłanom zabraniano spełniania religijnych posług.
W czasie powstania 1863 r., zesłanym Polakom zakazano nosić żałobę. Tymczasowy generałgubernator kazańskiej, permskiej i wiatskiej guberni pisał w związku z tym do permskiego
gubernatora wojskowego: "...Pozwólcie, Wasza Wysokość, powiedzieć o znaczeniu, jakie w Królest
wie Polskim i Kraju Zachodnim ma noszenie żałoby, sprzączek z podwójnym herbem Polski i Litwy,
czamar, konfederatek i podobnych; polega ona na jawnym okazaniu życzliwości dla powstania,
a tego scierpieć nie można..."26.
20 GAPO, f. 65, op. 1, d. 1141, k. 103.
21 Ibidem, k. 102.
22 Zasiłek wynosił 9 rubli 52 kopiejki na miesiąc, zob:"Uraiskij archeograficzeskij..., s. 283.
23 GAPO, f. 65, op. 1, d. 1141, k. 153.
24 GAPO, f. 65, op. 1, d. 1141, k. 155.
25 GAPO, f. 297, op. 3, d. 245, k. 85.
26 GAPO, f. 65, op. l,d . 1140.
* / List Piotra Ściegiennego do permskiego gubernatora wojskowego A. G. Łoszkariewa w sprawie wypłaty przyznanego mu
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II. 3 Podorożnaja na przewóz ks. Piotra Ściegiennego z Permu do Solikamska.

przez władze zasiłku:
15 października 1863 r.
Wasza Ekscelencjo!
Z wielką nieśmiałością mam zaszczyt zwrócić się do Waszej Ekscelencji, przedkładając Waszej dobroci moją prośbę, którą
pozwałam sobie trudzić Pana.
Mija czwarty miesiąc, kiedy to z Permu skierowano mnie do Solikamska; i od tego czasu nie otrzymuję przyznanej mi zapomogi,
choć pisałem już o tym do policji permskiej. Nie otrzymałem wyżej wymienionej zapomogi za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień
i wrzesień. Okoliczności takie jak brak wszelkich środków do życia, czasem nawet żywności, zmusiły mnie do trudzenia Pana.
Jestem przekonany, że Wasza Ekscelencja wybaczy mi moją śmiałość i nie pozostawi mojego pisma bez pomyślnej odpowiedzi;
mam zaszczyt wyrazić najgłębszy i szczery szacunek
Waszej Ekscelencji
pokorny sługa
Ksiądz Piotr Ściegienny

(GAPO, f. 65, op. 1, d. 1141, k. 153, obustronnie, rękopis, oryginał.)
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Oprócz zbioru Kancelarii gubernatora permskiego, materiały o polskich zesłańcach politycz
nych znajdują się w zbiorach Permskiego Zarządu Gubernialnego (f. 36), Permskiego gubernialnego
zarządu żandarmskiego (f. 162), Permskiej gubernialnej komisji archeologicznej (f. 297), Pomocnika
naczelnika permskiego gubernialnego zarządu żandarmskiego w powiecie kungurskim (f. 228).
W ostatnim z wymienionych zbiorów niewątpliwie na uwagę badaczy zasługują dokumenty
dotyczące losów Witalisa Opockiego.
W pracy Rosyjsko-polskie związki rewolucyjne krótkie informacje biograficzne o nim urywają się
w roku 1872, kiedy to po powrocie z emigracji został oddany pod sąd27. Odnalezione dokumenty
potwierdzają, że w sierpniu 1873 r. Opockiego zesłano do Kunguru28. W 1874 r. prowadzona była
korespondencja w sprawie zezwolenia na jego wyjazd do Petersburga w celu odbycia rozmów
z ministrem komunikacji. Dotyczyły one objęcia przez niego obowiązków inżyniera na projek
towanej w Azji Środkowej kolei29. 13 grudnia 1874 r. Opocki otrzymał zezwolenie na swobodne
poruszanie się w obrębie guberni permskiej30 i zniknął z pola widzenia kungurskiej policji, która do
1879 r. uważała go za "zbiega"31, aż wreszcie wyjaśniło się, że jeszcze "...25 sierpnia 1875 r. otrzymał
zezwolenie na przesiedlenie się do guberni jekatierynoburskiej, dokąd wyjechał w 1875 r."32
Swoim dramatyzmem przyciągają uwagę dokumenty O zesłaniu do permskiej guberni polskich
szlachciców Dąbrowskiego, Karpińskiego, Koczerowskiego, Zygmuntowicza, Radomskiego, Cukani
i in., przechowywane w zbiorze Permskiego zarządu gubernialnego33. To smutna opowieść o losach
dwunastu chłopców w wieku od 13 do 17 lat: Bolesław Radomski miał łat 13, Antoni W aksma— 14,
Zygmunt Wasilkowski, Konstanty Makowski, Adolf Torgani i Walerian Dębicki — po 17, Jan
Pawski i pozostali — po 16. Jeśli dziewięciu z nich faktycznie brało udział w powstaniu, to trzech
(J.Pawski, A.Torgani i W.Dębicki) zostało zesłanych tylko za zamiar uczestnictwa. Trzy lata później
Adolf Torgani zmarł. Ze sporządzonej notatki nie sposób wnioskować o przyczynie śmierci.
Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają bliżej przedstawić innych dokumentów z tego zbioru.
Należy jednak sądzić, że i one przyciągną uwagę zainteresowanego badacza.

***
Zbiór składa się z dwóch działów:
I. Dokumenty wyższych i centralnych organów władzy i kierownictwa państwa, przysłane do
wiadomości i realizacji.
II. Materiały organów władzy i nadzoru administracyjno-policyjnego guberni permskiej:
1. Cyrkularze, polecenia i meldunki naczelnika guberni permskiej.
2. Meldunki i raporty isprawników powiatowych guberni permskiej, polecenia dla powiatowych
urzędów policyjnych i korespondencja w sprawach nadzoru.
3. Informacje o osobach pozostających pod nadzorem policji w guberni permskiej i ich spisy.
4. Dokumenty i akta dotyczące poszczególnych zesłańców.
Russko-polskije..., t. II, s. 726.
GAPO, f. 228, op. 1, d. 1, k. 34-35.
GAPO, f. 228, op. 1, d. 2, k. 3, 4, 6, 8.
Ibidem, d. 10, k. 15.
Ibidem, d. 26, k. 7-8.
Ibidem, d. 26, k. 18.
GAPO, f. 36, op. 2, d. 48.
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II. 4. Oświadczenie ks. Piotra Ściegiennego do isprawnika w Solikamsku.
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Wewnątrz zbioru dokumenty ułożone są chronologicznie. Wyjątek stanowią dokumenty
4 poddziału II działu, w którym dokumenty ułożone są alfabetycznie według nazwisk zesłanych.
Daty dokumentów i spraw przytaczamy w nawiasach przed danymi rozpoznawczymi.
Ponieważ wszystkie cyrkularze i rozkazy centralnych i miejscowych organów władzy,
dotyczące kwestii nadzoru, opatrzone byty nadrukiem "tajne", w tekście nie uwzględniono
oznaczeń tajności.
I. Dokumenty wyższych i centralnych organów władzy i kierownictwa państwa, przysłane do
wiadomości i realizacji
* Dekret Mikołaja I o anulowaniu kary śmierci i złagodzeniu kar dla uczestników powstania 1831 r.
(1834, 4 IX, F. 65, op. I, d. 1137).
* Rozkazy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MWD), dotyczące organizacji nadzoru nad
zesłańcami (1836-1837, F. 65, op. I, d. 144).
* Cyrkularz Departamentu Policji (DP) O trybie nadzoru policyjnego nad osobami, ujawniającymi
szkodliwe polityczne dążenia, z dodatkiem instrukcji dla naczelników guberni i organów
policyjnych oraz Spw miejscowości, do których wysyła się pod nadzór policyjny osoby urodzone
w guberniach zachodnich (1863, 28 V, F. 65, op. I, d. 346, k. 3-11).
* Zalecenie DP MWD o wzmożeniu obserwacji zesłańców politycznych "w związku z nasileniem
ruchu rewolucyjnego na Zachodzie" (1863,17 VIII, F. 65, op. I,d. 346, k. 22-23); o niestosowności
związków urzędników miasta Wierchoturie z polskimi zesłańcami politycznymi (1864, 18 VI, F.
65 op. I, d. 346, k. 42); o zwiększeniu limitu zesłańców politycznych w guberni permskiej
i zwiększeniu liczby etatów policyjnych (1864, 22 VI, F. 65, op. I, d. 346, k. 46).
* Ukaz o powrocie do ojczyzny Polaków, zesłanych w postępowaniu administracyjnym (1867, 19
V, F. 297, op. III, d. 260, k. 240).
* Cyrkularz DP MWD o zwolnieniu spod nadzoru policji osób odbywających karę za udział
w polskim powstaniu 1863 r. (1894, 18 XI, F. 65, op. 1, d. 1160, k. 1-106).
II. Materiały organów władzy i nadzoru administracyjno-policyjnego guberni permskiej.
1. Cyrkularze, polecenia i meldunki naczelnika guberni permskiej.
* Cyrkularz gubernatora permskiego dla powiatowych i miejskich urzędów policyjnych o po
szukiwaniu i zatrzymywaniu "osób nieprawomyślnych politycznie, które uciekły z Polski"
(1861-1863, F. 65, op. I, d. 1138); o zakazie wwożenia broni na obszar guberni permskiej (1863,
8 VI, F. 65, op. I, d. 1141, k. 21).
* Zarządzenie gubernatora permskiego dla urzędów policji o zakazie noszenia przez Polaków
żałoby "w związku z politycznymi wypadkami w Królestwie Polskim" i o pociągnięciu do
odpowiedzialności osób naruszających ten zakaz (1863, 8 VIII, F. 65, op. I, d. 1140, k. 1-3);
o zakazie posiadania przez Polaków broni palnej (1864,9 V, F. 65, op. I, d. 346, k. 41); o powrocie
do kraju niektórych Polaków, pozostających pod nadzorem w powiatach guberni (1865, F. 297,
op. I, d. 260, k. 13-15, 22,24); o wysłaniu informacji o zachowaniu polskich zesłańców w związku
z ich prośbą o pozwolenie na powrót do ojczyzny (1865, F. 297, op. III, d. 260, k. 17-21, 25);
o niedopuszczeniu do powstania tajnych polskich szkół, "zebrań i zgromadzeń" Polaków (1866,
1 IX, F. 297, op. III, d. 260, k. 51); o wzmożeniu kontroli nad korespondencją od polskich
zesłańców (1867, 14 I, F. 297, op. III, d. 260, k. 86); o powrocie do kraju polskich zesłańców
politycznych (1867,7 VII, F. 297, op. III, d. 260, k. 249-250); o wysłaniu z Kunguru do Czerdynia,
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Solikamska i Wierchoturia Polaków, nie podlegających ukazowi z 19 maja 1867 r. (1867,17 VIII,
F. 297, op. III, d. 260, k. 291-291).
* Meldunki gubernatora permskiego dla DP MWD o liczbie zesłańców w guberni (1863,2 XI; 1864,
9 IV, F.65, op. I, d. 346, k. 29,31).
2. Meldunki i raporty isprawników powiatowych guberni permskiej, polecenia dla powiatowych
urzędów policyjnych i korespondencja w sprawach nadzoru.
* Raporty urzędów policyjnych guberni permskiej dla gubernatora o osobach pozostających pod
nadzorem policji i o ich ucieczkach (1862, F. 65, op. I, d. 340).
* Polecenie isprawnika powiatu kungurskiego i korespondencja z powiatową administracją
policyjną o trybie nadzoru nad polskimi zesłańcami (1863, f. 297, op. III, d. 245).
* Raport isprawnika powiatu czerdyńskiego dla gubernatora o zezwoleniu na nabycie broni w celu
polowania w okresie letnim przez polskich zesłańców (1864, 28 III, F. 65, op. I, d. 346, k. 37).
* Korespondencja isprawnika powiatu kungurskiego z urzędem gubernatora w Permie o zesłańcach
politycznych (1864, F. 297, op. 3, d. 260).
* Korespondencja urzędu gubernatora w Permie z powiatowymi urzędami policyjnymi o osobach
pozostających pod nadzorem policji (1870, F. 297, op. III, d. 253).
* Wiadomości o nastrojach wśród zesłańców polskich w związku z wojną francusko-pruską
w politycznym raporcie powiatu szczedryńskiego (1870, F. 162, op. I, d. 6, k. 206).
* Wiadomości o rosyjsko-polskim kółku w Kungurze w doniesieniach pomocnika naczelnika
urzędu żandarerii guberni permskiej w powiecie kungurskim o sytuacji politycznej w powiecie
(1871, F. 162, op. I, d. 6, k. 26; 1873, F. 228, op. I, d. 1, k. 48-49).
* Korespondencja o osobach pozostających pod nadzorem policji w m. Kungur(1873-1897, F.228,
op. I, d. 1, 2, 6, 10, 17, 23, 26, 32, 40, 48, 51, 58, 60, 66, 70, 73, 78, 83, 86, 89, 93, 99, 104).
3. Informacje o osobach pozostających pod nadzorem policyjnym i ich spisy.
* Informacje o osobach pozostających pod nadzorem policji w guberni permskiej (1860, 1861,
1863, F. 65, op. I, d. 338, 339, 343).
* Spisy osób pozostających pod nadzorem policji w guberni permskiej (1863-1864, 1872, 1874, F.
65, op. I, d. 344, 345, 347, 348).
* Informacje o osobach pozostających pod nadzorem policji w m. Kungur (1866-1867, F. 297, op.
III, d. 260, k. 29-48, 242, 455-466; 1871, F. 297, op. III, d. 255; 1878-1880, F. 228, op. I, d. 23,26,
32, 40).
* Spisy zesłańców polskich nie podlegających działaniu Ukazu z 19 maja 1867 r. i przewiezionych
z m. Kungur do Wierchoturia, Solikamska i Czerdynia (1867, X, F. 297, op. III, d. 260, k.
279-281, 383-387, 388-389, 547, 551).
* Spisy osób zesłanych do guberni permskiej i pozostających w służbie państwowej (1876, F. 65, op.
I, d. 349, k. 4-10).
4. Dokumenty i akta dotyczące poszczególnych zesłańców.
* Sprawa księdza Walentyna Barabasza, zesłanego w 1865 r. do Syberii i pozbawionego
szlachectwa za "wspieranie rozwoju polskiej rebelii, czytanie w kościołach podburzających
proklamacji i.t.d." (1863, F. 65, op. I, d. 1152).
* Informacja gubernatora dla isprawnika powiatu kungurskiego o odrzuceniu prośby ziemiani-
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na Ludwika Benislawskiego o powrót do Królestwa Polskiego, ponieważ "został zesłany
wyrokiem sądu z powodu przeprowadzenia ze swoimi chłopami przestępczej rozmowy po
pierającej bunt". Zdecydowano o osiedleniu go w guberni woroneskiej (1865, 22 XII, F. 297, op.
III, d. 260, k. 24).
* Polecenie gubernatora dla isprawnika powiatu kungurskiego dotyczące zezwolenia na powrót do
kraju dla zesłańca politycznego Grzegorza Bertoldy, byłego naczelnika wydziału administracyj
nego w magistracie warszawskim (1865, 20 X, F. 297, op. III, d. 260, k. 13).
* Wydana przez gubernatora dla isprawnika powiatu kungurskiego decyzja o powrocie do kraju
zesłańca politycznego Karola Boreckiego, byłego urządnika wydziału podatków urzędu gubernatorskicgo w Warszawie (1865, 15 XII, F. 297, op. III, d. 260, k. 22).
* Dekret o zesłaniu do m. Kungur w guberni permskiej miejskiego lekarza z Nowogródka Adama
Brzezińskiego z rodziną, oskarżonego o nieprawomyślność polityczną (1864, VIII, F. 297, op. III,
d. 260, k. 2-3).
* Akta dotyczące Celiny Marii Brygiewicz, zesłanej za udział 5 IV 1894 r. w demonstracji
politycznej w Warszawie (1894-1895, F. 65, op. I, d. 1159).
* Dokumenty zesłania na Syberię aresztanta politycznego Zygmunta Wałeckiego (1849, F. 65, op.
IV, d. 159).
* Akta studenta Uniwersytetu Warszawskiego Jana Eugeniusza Gnuse, zesłanego za udział
w demonstracji politycznej w Warszawie 5 IV 1894 r. (1894, F. 65, op. I, d. 1156).
* Akta zesłania do guberni permskiej polskich szlachciców Ludwika Dąbrowskiego, Szymona
Karpińskiego, Feliksa Koczerowskiego, Stanisława Zygmuntowicza, Bolesława Radomskiego,
Józefa Cukani i in. za udział w powstaniu 1863 r. (1864-1873, F. 36, op. II, d. 48).
* Akta studenta Uniwersytetu Warszawskiego Henryka Antoniego Żmigrodzkiego, zesłanego za
udział w demonstracji politycznej w Warszawie 5 IV 1894 r. (1894, F. 65, op. I, d. 1157).
* Akta zesłania do guberni permskiej byłego kapitana wojsk polskich Jana Zapolskiego — "prowo
dyra buntu w powiecie lipawskim" (1835-1836, F. 65, op. IV, d. 139).
* Akta oskarżenia zbiegłych z Jałutoro wska w guberni tobolskiej Polaka Stanisława Krupskiego, A.
Bałaszowa i mieszkańca m. Osa Niekrasowa (1863, F. 65, op. I, d. 1141).
* Wiadomości i korespondencja o Adolfie Kruczkowskim, zesłanym do m. Kungur "za sprawo
wanie obowiązków rewolucyjnego naczelnika m. Płock, uczestnictwo w tamtejszym trybunale
rewolucyjnym i in." (1878-1879, F. 288, op. I, d.23, k. 40; d. 26, k. 8; d. 17, k. 5; d. 32, k. 7,9,11, 17,
18).
* Zarządzenie gubernatora dla isprawnika powiatu kungurskiego o zakazie wyjazdu zesłanej Julii
Kupiec do guberni kowieńskiej z uwagi na "szczególną wagę oskarżenia" (1867, 11 V, F. 297, op.
III, d. 260, k. 217).
* Dokumenty o ustanowieniu nadzoru nad zesłańcem Adamem Kaszczyńskim, byłym adiunktem
urzędu gubernialnego w Warszawie i ojego powrocie do kraju (1864, 1865, F. 297, op. III, d. 245,
k. 25; d. 260, k. 14).
Powiadomienie isprawnika powiatu kungurskiego o śmierci w więzieniu kungurskim zesłańca
Franka Liperta (1868, 22 IV, F. 297, op. III, d. 260, k. 532).
Akta dotyczące przewiezienia do Permu księdza Justyna Melechowicza, zesłanego za udział
w polskim powstaniu do guberni tobolskiej (1862, F. 65, op. I, d. 1139).
Akta byłego sekretarza Komisji Likwidacyjnej w Mińsku Alojzego Nielubowicza, zesłanego za
"styczność ze sprawą intryg politycznych i przestępczych zamysłów adwokata Tustanowskiego".
(1835-1842, F. 65, op. IV, d. 138).
Dokumenty o "wdowie po radcy stanu" Józefinie Olędzkiej, zesłanej z guberni wileńskiej za udział
w powstaniu (1863, 1867, F. 297, op. III, d. 245, k. 20; d. 260, k. 126, 259).
Polecenie gubernatora przesłania zesłanego do m. Kungur Wł. Ołchowskiego do guberni
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smoleńskiej (1866, 30 XII, F. 297, op. III, d. 260, k. 63).
* Informacje i korespondencja o Witalisie Opockim (1873-1879, F. 288, op. I, d. 1, k. 34-35; d. 2,
k.3-4, 6, 8, 16; d. 10, k. 6, 15; d. 23, k. 14, 20, 25, 39, 43; d. 26, k. 7-8, 18, 20).
* Rozkaz gubernatora o przesłaniu do zachodniej Syberii zesłanej do m. Kungur Łubowi
Iwanowny Stepury-Serdiukowej (1882, F. 228, op. I, d. 61, k. 11-12).
* Akta śledztwa dotyczącego działalności w Permie zesłanego księdza Piotra Ściegiennego (1863, F.
65, op. I, d. 1141, k. 28-103), jego pisma do isprawnika powiatu solikamskiego i gubernatora
permskiego o niewypłaceniu mu zasiłku państwowego (1863, 15 X, F. 65, op. I, d. 1141, k.
153-155), wyjątki z jego listów do L. Cieleckiego (1862-1863, F. 65, op. I, d. 1141, k. 105,106,107).
* Akta studenta Uniwersytetu Warszawskiego Piotra Zenona Czerniawskiego, zesłanego za udział
w demonstracji politycznej w Warszawie 5 IV 1894 r. (1894— 1895, F. 65, op. I, d. 1158).
* Akta zesłania do guberni permskiej ziemianina Kazimierza Schweizera |?I "z powodu podejrzenia
o uczestnictwo w buncie" (1864, op. II, d. 261).
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SYBIR I ZSYŁK A GEORGE’A KENNANA
— ŹRÓDŁOWE PODSTAWY DZIEŁA
W ś r ó d dzieł poświęconych zesłańczej Syberii dwutomowa praca amerykańskiego podróż
nika i publicysty George’a Kennana (1845-1924) zajmuje szczególne miejsce. W istocie aż do
Archipelagu Gulag A. J. Sołżenicyna żadne inne dzieło na ten temat nie wywołało tak wielkiego
zainteresowania w całym świecie, ponieważ nie demaskowało z taką siłą despotyzmu władzy,
samowoli i okropności systemu karnego.
Świadectw i ocen potwierdzających ten fakt jest wiele i pochodzą one od tak różnych, lecz zawsze
bezstronnych sędziów (spośród współczesnych Kennanowi), jak: L. N. Tołstoj, G. W. Plechanow,
F. Engels, Mark Twain, W. G. Korolenko i S. M. Stepniak-Krawczyński. Ten ostatni pisał na
przykład, że wraz z publikacją książki Kennana " « kwestia rosyjska» zajęła szczególne miejsce
w myślach i uczuciach ludzkości"1.
W Ameryce, gdzie pod wpływem Sybiru i zsyłki nastąpił gwałtowny zwrot w społecznej ocenie
tych inteligentów, którzy do tej pory przez wielu byli traktowani z oburzeniem i przerażeniem,
książkę tę nierzadko określano jako Chatę wuja Toma syberyjskiej zsyłki2. Wielką popularność
zdobyła ona i poza granicami Ameryki, w tłumaczeniach wydano ją (jeszcze przed osobną edycją
książkową) w większości państw europejskich i wielu azjatyckich. W niektórych krajach była
publikowana wielokrotnie: w Niemczech w latach 1890-1891 miała 25 wydań3, a w Rosji — po
ćwierćwieczu rozpowszechniania nielegalnego, w ciągu jednego tylko roku legalnego obiegu (1906)
— dziewięć, nie licząc publikacji prasowych4.
Równie znaczący był sukces Sybiru i zsyłki w Polsce, gdzie w latach 1890-1910 miała trzy
wydania w dwóch różnych tłumaczeniach (autorem jednego z nich był dawny karyjski katorżnik
Florian Bogdanowicz)5 i wywołała oddźwięk w prasie6.
Zauważmy przy okazji, że choć Kennan nie był pierwszym, który przedstawił potworności
syberyjskiej katorgi i zesłania, to przecież jego głos nie zginął w niemałym chórze polskich autorów.
Stało się tak, jak należy sądzić, po części dlatego, że był jakby "człowiekiem z boku". Z tej przyczyny
był także bardziej wiarygodny, a nawet uznawano jego pierwszeństwo. Dla potwierdzenia tego sądu
przywołajmy interesujący dokument, odnaleziony niedawno w archiwum amerykańskiego publicys
ty (w dziale rękopisów Biblioteki Kongresu USA). Jest to pochodzący z sierpnia 1921 roku adres
polskich kobiet (podpisany przez przedstawicielki różnych organizacji kobiecych), w którym
wyrażono wdzięczność za to, że jako p i e r w s z y zwrócił on uwagę całego świata na dręczonych na
wygnaniu syberyjskim Polaków7.
1 S. S t e p n i a k, Winn Americans Can Do fo r Russia, "North American Review" 1891, vol. CLIII, s.600-602.
2 George Kennan, "The Outlook" z 21 V 1924 r., s. 91.
3 W. J. M i e ź o w , Sibirskąja bibliografia..., Petersburg 1891, s. 279-280.
4 Zob.: J. I. M i e ł a m i e d, Russkije uniwiersitiety Dżordża Kennana. Sudba pisatiela i jego knig, Irkuck 1988, s. 202.
5 J. K e n n a n , Syberya. Przełożył autor Wspomnień więźnia. Serya IIII. Wyd. drugie. Lwów. Nakładem tłómacza, 1891-1893.
O wydaniu tym i jego tłumaczu patrz: B. S. S z o s t a k o w i e z, Oszybka bibliografa, Bibliofil Sibirii. Irkuck 1988, s. 199-218. Tłumacz
trzeciego wyd. (Warszawa 1907) ukrył się pod kryptonimem "K. L." Jak udało się ustalić kryptonim ten należy do Karola
Langowskiego (1856-1917).
6 Zob.: recenzja M . W y s ł o u c h o w e j z pierwszych dwóch tomów wspomnianego przekładu F. Bogdanowicza ("Kuryer
Lwowski" z II II 1891 r.).
7 Liberary o f Congress. Manuscript Division. George Kennan Papers (dalej LCMD), box 93 (karty bez numeracji).
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Sybir i zsyłka podrywała jednak międzynarodowy prestiż caratu nie tylko przez samo swoje
pojawienie się. Dzieło to wywołało (głównie na Zachodzie) swoistą reakcję łańcuchową: "Poszczegól
ne dane zaczerpnięte z tej książki ■
—- konstatowało pismo "Ruskij wiestnik" — przyczyniły się do
wydania osobnych monografii, tworząc w ten sposób literaturę typu kennanowskiego...."89.
Mowa tutaj o pracach dotyczących Syberii i rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, których autorzy
tak lub inaczej opierali się na demaskacjach Kennana. Ale jego "dane" wykorzystywało również wielu
pisarzy: wystarczy powiedzieć, że przydały się one Tołstojowi przy opisie drogi do Syberii Katiuszy
Masłowej, bohaterki Zmartwychwstania’.
Wreszcie, już dawno i słusznie zauważono, że "książka Kennana zdobyła dla naszego
wyzwoleńczego ruchu taką liczbę zwolenników na Zachodzie, jakiej nie udało się zdobyć żadnemu
innemu dziełu napisanemu przez cudzoziemca..."10.
Takie były, pokrótce i najbardziej ogólnie, polityczne i kulturalne konsekwencje pojawienia się
tej książki (o czym autor tego artykułu pisał już wcześniej11). Tutaj chcieliśmy rozpatrzyć bardziej
szczegółowo kwestię źródeł Sybiru i zsyłki, dzięki czemu, jak się zdaje, można nie tylko uzupełnić
obowiązujące przekonania ojej genezie, lecz zrozumieć, dlaczego dzieło to, należące do popularnego
gatunku szkicu podróżniczego, od dawna wywołuje zainteresowanie specjalistów.
Bazę źródłową książki Kennana tworzyły przede wszystkim materiały zebrane przez niego
w czasie szesnastorftiesięcznej wędrówki po Rosji (1885-1886). W istocie były to dwie podróże:
wpierw Kennan wspólnie z malarzem George’m Frostem udał się na Syberię, a później, po
krótkim pobycie w Londynie, jeszcze dwa i pół miesiąca jeździł po europejskiej części Rosji
— tym razem z żoną.
W tym czasie amerykański dziennikarz zwiedził około trzydziestu więzień i największych kolonii
zesłańców w zachodniej, a i wschodniej Syberii, oraz cieszącą się ponurą sławą katorgę karyjską,
kopalnie i fabryki w Nerczyńskim zagłębiu górniczym. Najważniejsze— jak sam o tym mówił — było
poznanie ponad trzystu zesłańców politycznych, reprezentujących rozmaite kierunki rosyjskiego
ruchu wyzwoleńczego, jak również około dwustu rewolucjonistów i przedstawicieli liberalnej
opozycji (w Moskwie, Petersburgu, Kazaniu, Twerze i Niżnym Nowogrodzie)12.
Szczególnie ważna dla Kennana była znajomość z takimi znawcami Syberii, jak N. N.
Jadiszczew. Pisarz przyznał później w jednym z listów, że Jadiszczew udzielił mu "najcenniejszej
pomocy w czasie [...] syberyjskiej ekspedycji"13.
Niemało stron w notatnikach Kennana zajmują wiadomości uzyskane przez niego w czasie
rozmów z innymi pisarzami i uczonymi: z tymi, których znalazł na Syberii, jak A. A. Kropotkin, K.
M. Staniukowicz, G. L. Czudnowski i F. W. Wołchowski, jak również z tymi, którzy, jak W. G.
Korolenko, G. A. Matczew i W. W. Lesiewicz, stosunkowo niedawno stamtąd wrócili. Wiadomo, na
przykład, że moskiewski publicysta S. A. Prikłowski przekazał mu swoje, skonfiskowane przez
cenzurę artykuły o zesłaniu administracyjnym14, a dziennikarka i tłumaczka J. G. Bartieniewa
(członek rosyjskiej sekcji I Międzynarodówki) sporządziła dla niego listę rosyjskich pisarzy, których
dotknęły represje rządu carskiego15.
Niemcy o knigie Kennana o politiczieskich ssylnych, odbitka z pisma "Russkij wiestnik", Petersburg 1894, s. 2.
9 L. D. O p u 1s k a j a, Lew Nikolajewicz Tołstoj. Matieriały k biografiis 1886po 1892god, Moskwa 1979, s. 49; N. K. G u d z i j,
Isturija pisania i pieczati "Woskriesenia", w: L. N. T o ł s t o j, Polnoje sobr. socz., t. XXXIII, Moskwa 1935, s. 391.
10 Dż. K e n n a n , Sibir i ssyłka, tłum, z ang. pod red. W. W. Wodowozowa, wyd. A. Suret, t. I, Petersburg 1906 (przedmowa
redaktora przekładu).
11 J. I. M i e ł a m i e d, Dżordż Kennan protiw carizma, M. 1981; zob. także przypis 4.
12 Dż. K e n n a n , op. cit. t.II, s. 252.
13 Cyt. wg: J. I. M i e ł a m i e d, Sibirskije wstrieczi (N. M. Jadiszczew i Dżordż Kennan), Ałtaj 1983, nr 4, s. 104
14 Dż. K e n n a n , op. cit., t. II, s. 20.
15 I . S . K n i ż n i k-W i e t r o w, J. G. Bartieniewa — socjalistka i pisarka, "Katorga i ssyłka" 1929, nr 9, s. 50.
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Chociaż może się to wydać dziwne, pomocy udzielała również strona "przeciwna" przed
stawiciele administracji syberyjskiej, urzędnicy wydziału zeslań. Tak np. bardzo cennych informacji
o katordze karyjskiej dostarczył Kennanowi kierujący nią przez 8 lat pułkownik W. O. Kononowicz161
. Nie wnikając tu w motywy udzielania takiej pomocy, uważamy, że dzięki niej Kennan
7
dysponował niedostępnymi dla innych badaczy faktami i dokumentami, których władze nie miały
zamiaru podawać do publicznej wiadomości.
Jednak najwięcej informacji w interesującym go przedmiocie autor Sybiru i zsyłki otrzymał od
zesłańców politycznych. Przytoczone wyżej liczby, nawet jeśli zgodzić się z opinią amerykańskiego
uczonego Fredericka Travisa, który uważa, że są one wyolbrzymione” , świadczą, iż Kennan
dysponował wystarczająco dużymi możliwościami.
Ze źródeł pamiętnikarskich wiadomo, że Kennan, zainteresowany życiem zesłańców przejawiał
rzadką sumienność, przypominając, jak zapisał to jeden z pamiętnikarzy, "raczej poważnego
i zupełnie obiektywnego sędziego niż przedstawiciela prasy"18. Z drugiej strony sami zesłańcy,
żywotnie zainteresowani tym, aby poinformować światową opinię publiczną o zbrodniach caratu,
nadawali misji Kennana wielkie znaczenie i wspierali go wszelkimi sposobami. Punkt widzenia wielu
z nich wyraził — w nie opublikowanym liście do Kennana (20 marca 1886 r., Ust-Kamienogorsk)
— zesłany narodnik A. L. Blok, który pisał: "My obywatele Rosji, zbyt rzadko mamy możliwość
zabierać głos w obronie ciemiężonych, abym dziś nie skorzystał z sytuacji, kiedy to życzliwy przyjaciel
bierze na siebie ten obowiązek, rozporządzając przy tym taką potężną trybuną, jak popularny organ
prasowy w wolnym kraju"19.
W istocie zesłańcy nie tylko chętnie odpowiadali na pytania Kennana, lecz także dostarczali mu
(czasem wynikało to z ich własnej inicjatywy) rozmaite źródła pisane. Pośród nich były zapiski
więźniów i ich biografie, dzienniki, listy, rysunki, fotografie, plany więzień, opisy etapowych prac,
ucieczek z Syberii, buntów głodowych i innych konfliktów z władzami, a także kopie mów sądowych
i sentencji wyroków. Oprócz tego, jak podaje w swoich wspomnieniach narodnik J. J. Kazariew (nie
jedyne to świadectwo tego rodzaju), on i jego towarzysze sporządzili na prośbę amerykańskiego
podróżnika "różne dokładne notatki i zapiski", zaznajamiając go "nie tylko z faktami i poszczegól
nymi wydarzeniami, lecz i z historią ruchów społecznych 70-ych i 80-ych lat"20.
Niektóre z tych materiałów przechowały się tylko w archiwum Kennana. Należą do nich, na
przykład, rękopiśmienne życiorysy więzionych na Syberii rewolucjonistów G. K. Nieustrojewa i K.
M. Kagana-Bernsztajna; opowiadanie M. I. Kutitouskiej (nazywanej czasami "syberyjską Wierą
Zasulicz") o jej zamachu na generał-gubematora zabajkalskiego K. I. Iljaszewicza i ostatni,
przedśmiertny list napisany do ojca przez katorżnika J. S. Siemianowskiego, opublikowany (na
podstawie tekstu Sybiru i zsyłki) w przekładzie z angielskiego21.
"Wiemy— pisał do Kennana 20 lutego 1889 roku sekretarz "Kółka narodowolców" w Zurichu J.
Brinsztajn — że w czasie Pańskiego pobytu na Syberii [...] udało się Panu zebrać taki materiał, jakiego
nikt inny już nie zgromadzi..."22. Nie ma w tych słowach przesady, dodać trzeba jednak, że materiały
te Kennan otrzymywał jeszcze długo po powrocie do ojczyzny. Nie przypadkiem objętość wydania
książkowego wzrosła o jedną trzecią w porównaniu z publikacją prasową.
16 Jego opowiadania odnotował w swoim notatniku Kennan (LCMD, box 20, nr 21, s. 30-45).
17 Opierając się na danych z notatników i listów Kennana, F. Travis doszedł do wniosku, że pisarz spotkał ponad stu zesłańców
politycznych i mniej więcej tylu rewolucjonistów i przedstawicieli opozycji liberalnej (F. F. T r a v i s, George Kennan on
Russia,1865-1905, Emory University, Ph. D. Diss. 1974, s. 216.
18 J. P. B i e 1 k o n s k i j, Dań wriemieni: Wospominanja, M. 1918, s. 309.
19 New York Public Liberary, Manuscript Division, George Kannen Papers (dalej: NYPLMD), box 1 (karty bez numeracji).
20 J. J. Ł a z a r i e w, Dżordż Kennan, "Wola Rosii" (Praga) 1923, nr 2, s. 32.
21 Zob.:"Byłoje" 1906, nr 11, s. 126-127.
22 NYPLMD, box 1.
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Dzięki zesłańcom, dla których nazwisko Kennana, mówiąc słowami L. G. Dejcza, stało się
wnet"synonimem bezinteresownego obrońcy" i "dobrego geniusza", ani jeden fakt z życia Syberii,
mający choćby najmniejsze znaczenie społeczne, nie umknął uwadze publicysty. "Kiedy w stosunku
do nas — wspominał Dejcz — miejscowe władze dopuściły się jakiejkolwiek niesprawiedliwości, co,
jak wiadomo, zdarzało się często, pierwszą myślą było powiadomienie o tym Kennana, który miałby
poinformować opinię publiczną o takiej « historii » " 23. Jak typowa była to reakcja świadczy między
innymi taki fakt: kiedy w 1889 roku doszło do głośnej tragedii w Irkucku, Kennan otrzymał
— różnymi drogami — aż 91 relacji24.
Listy z Syberii, informujące o kolejnych przestępstwach caratu, kopie protestów, na których
w dosłownym i przenośnym sensie "zakrzepła krew wydarzeń", nadały książce Kennana jeszcze
większą aktualność i podniosły ton demaskatorskiego patosu.
Wykaz większej części drukowanych źródeł Sybiru i zsyłki jest znany: w dodatku pierwszego
wydania książki autor zamieścił spis wykorzystanej przez niego literatury w języku rosyjskim (choć
obok materiałów drukowanych włączył tam kilkadziesiąt rękopisów i rękopiśmiennych kopii
dokumentów oficjalnych, o czym wspominano wyżej).
Spis ten liczy 261 pozycji i zawiera prace monograficzne rosyjskich historyków, geografów,
ekonomistów, statystyków, etnografów, prawników w jakikolwiek sposób dotyczące Syberii,
sprawozdania z ekspedycji naukowych i zapiski poszczególnych podróżników, wspomnienia
o dekabrystach i ich własne pamiętniki, dzieła artystyczne i publicystykę o Syberii, konspiracyjne
i zagraniczne wydawnictwa rewolucyjne, roczniki wielu pism syberyjskich i stołecznych itd.
Chociaż Kennan sam uważał, że spis ten nie może aspirować do kompletności, a jedynie
pokazuje granicę jego własnej wiedzy25, to z tego właśnie względu nie powstydziłby się go i zawodowy
uczony. Znajdują się w nim nie tylko dobrze znane prace autorstwa N. H. Jadiszczewa, P. A.
Słowcowa, G. I. Potanina, S. W. Malesinowa traktujące o historii Syberii, jej zdobywaniu
i kolonizowaniu, lecz także prace specjalistyczne, jak również drobne notatki prasowe dziesiątków
innych badaczy i dziennikarzy o starożytnościach, historii cenzury, ruchach przesiedleńczych,
syberyjskich Kozakach, wierzeniach religijnych Buriatów, górnictwie i in. Nie tylko dzieła
Dostojewskiego i Korolenki, lecz i utwory Liniowa (Dalina), Manina-Sybiraka, Matczeta,
Biełokonskiego, Orfanowa i Astyriewa.
W tej perspektywie "spis" Kennana jest nawet zbyt obszerny, poddany zbyt liberalnej selekcji.
Należy jednak uwzględnić, że nastawienie na czytelnika masowego pobudziło Kennana do
poruszania rozmaitych, czasem mało istotnych, tematów; podczas gdy jego pierwsza książka
podróżnicza — Życie koczowników na Syberii (1870) — opierała się prawie całkowicie na własnych
obserwacjach autora, tutaj dążył on do udokumentowania swoich bezpośrednich obserwacji
potwierdzonymi danymi, zaczerpniętymi z wiarygodnego źródła pisanego.
Jak pokazuje dalsza analiza tekstu, tym razem Kennan oparł się głównie na "rosyjskich"
źródłach. Prace autorów zagranicznych wykorzystywał w mniejszym stopniu i — to zasada
— w innym celu: aby ukazać powszechną na Zachodzie mitologizację wyobrażeń Syberii i jej
zniewolonych mieszkańców. Wyobrażenia te autor poprawia lub się im sprzeciwia. Oto charakterys
tyczny przykład. Przedstawiając swoje wrażenia dotyczące kopalni nerczyńskich i przyznając, że
życie pracujących tam ludzi jest "gorsze od życia bezdomnego psa", Kennan zauważa jednak, że nie
jest to "sensacyjnie rozpaczliwe życie zmyślonego katorżnika", opisanego przez Grenville’a M urray’a
(miał na myśli powieść tego angielskiego pisarza Rosjanie dzisiaj, 1878) i że "gorszą stroną
katorżniczego trudu na Syberii nie jest ciężka praca w kopalniach, lecz stan więzień"26.
23 Archiw Dorna Plechanowa (Leningrad), t. 1097, ed. chr. AD 7, 467, 1. 53.
24 A. J a r m o li n sky, The Kennan Collection,N. Y. 1921, s. 4-5; G. K e n n a n , Siberia and the Exile System, v. II, N. Y. 1891, s. 479.
25 G. K e n n a n, ibidem, v. II, s. 475.
26 Dż. K e n n a n, op. a t., t. II, s. 181.
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Dodajmy także, iż Kennan nie ograniczył się tylko do wyliczenia wykorzystanych źródeł, lecz
w innych częściach dodatku przytoczył (w całości lub we fragmentach) niektóre wspomniane przez
siebie prace i dokumenty, które uzupełniały, bądź ilustrowały to, o czym pisał w tekście głównym.
W ich liczbie znalazły się wyjątki z Ustawy o zesłańcach, ze sprawozdań generał-gubernatora
Wschodniej Syberii D. G. Anuczina, z książki L. A. Tichamirowa Rosja, polityczna i społeczna,
a w całości Program Komitetu Wykonawczego Rosyjskiej Partii Socjalno-Rewolucyjnej, list
Komitetu Wykonawczego "Narodnej Woli" do cara Aleksandra III i inne materiały. Tamże
umieszczona jest szczegółowa kronika działalności rosyjskiej cenzury w latach 1881-1891
i usystematyzowane informacje z gazet i sprawozdań administracji więziennej o stanie syberyjskich
więzień i etapów.
Wątpliwe, czy można znaleźć jakieś inne dzieło autora zagranicznego, które miałoby równie
rzetelną podstawę dokumentarną i literacką. Dla porównania zauważmy, że "źródłowy bagaż"
znanych (i także dwutomowych) dzienników Anglika Henry’ego Lansdella, opublikowanych
w 1882 roku w Londynie i przez długi czas wykorzystywanych przez oficjalną rosyjską propagandę,
jest co najmniej dwa i pół raza "lżejszy" i zawiera głównie prace autorów zachodnioeuropejskich
(wśród nich Przygody Robinsona Cruzoe Daniela Defoe, zaś z pisarzy rosyjskich jest tam tylko A. P.
Gorianczikow (!) — fikcyjny autor Zapisków z martwego domu)™.
Nie można jednak przeceniać roli źródeł w powstaniu Sybiru i zsyłki. W opublikowanym
wykładzie Kennana o Syberii, z jakim wystąpił po raz pierwszy w 1882 roku, widać, że już wtedy,
czyli kilka lat przed swoją podróżą, znał prawie dwadzieścia prac, które później będą figurowały
w dodatku do jego książki —- w tym tak podstawowe, jak Syberia i kolonizacja Jadiszczewa,
O procencie zesłanych na Syberię Anuczina i Syberia i katorga Maksimowa — i z ich pomocą, nie
bez powodzenia, bronił caratu i jego polityki represji*28. Możliwe, że właśnie dlatego uzyskał dostęp
do syberyjskich więzień i miejsc zesłania.
W odróżnieniu od Antoniego Czechowa, którego książka w całości ukształtowała się jeszcze
przed wyruszeniem autora na Syberię ("Z książek, które przeczytałem i czytam — pisał 9 marca
1890 roku, w przeddzień wyjazdu — widać, że zapędziliśmy do więzień miliony ludzi, zapędziliśmy
bez potrzeby, bez powodu po barbarzyńsku...29), Kennan dotarł do prawdy już w czasie wędrówki,
odrzucając swoje dotychczasowe poglądy pod wpływem tego, co zobaczył i pod wpływem rozmów
z zesłanymi rewolucjonistami.
Właśnie w tej fazie — swoistej przemiany Szawła w Pawła — Kennan określił ostatecznie
charakter wykorzystywanych przez siebie źródeł, które potrzebne mu były, aby uzasadnić tę
metamorfozę, czy też, mówiąc jeszcze inaczej, aby przekonać innych do tego, o czym niedawno
przekonał się sam.
W ten sposób rola źródeł została określona w procesie dochodzenia do prawdy nie tyle przez
samego Kennana, ile przez jego czytelników.
Większość z nich właśnie z książki amerykańskiego publicysty pierwszy raz otrzymała tak
szczegółowe i wiarygodne informacje o tym, czym jest Syberia jako miejsce odbywania kary, jakie
są rzeczywiste warunki pobytu tam rozmaitych kategorii przestępców i kim są oni naprawdę.
Dotyczy to nie tylko czytelników zachodnich — "nawet wielu Rosjanom" pozwoliła ta książka
poznać "sprawy całkowicie dla nich nieznane"...30.
To oczywiste, że dzięki nasyceniu interesującymi faktami czy obserwacjami, i rzadkimi, czasem
jedynymi w swoim rodzaju, świadectwami współczesnych, praca ta stanowiła istotną pomoc dla
7 H. L a n s d e 11, Through Siberia, v. II, London 1882, s. 381-382.
28 G.K e n n a n, Siberia — The Exile’s Abode, "Bulletin of the American Geographical Society" 1882, v. I, s. 33.
29 List do A.S. Suworina, w: A.P.C z e c h o w, Polnoje sobr. socz. i pisiem, t. IV, M. 1976, s. 32.
30 Cyt. list do Kennana działaczki narodnickiej M. P. von Gerufeld z 21 grudnia 1888 r. (NYPLMD, box 1).
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badaczy. Jeszcze sto lat temu rewolucyjny publicysta P. F. Alisow przewidywał, że "dla przyszłego
historyka walk rewolucyjnych Sybir Kennana będzie niezbędną, podręczną książką, kluczem do
piekieł; ona rozświetla je pochodniami « E u m en id » ...''31.
Należałoby jednak zauważyć, że przy posługiwaniu się tym "kluczem" trzeba zachować pewną
ostrożność. Szerokie wykorzystanie przez autora wspomnień, zarówno ustnych, jak i zapisanych,
przy świadomości tego, że nie zawsze miał on możność poddać je krytycznej analizie i sprawdzeniu,
miało i negatywne skutki — niedokładności w datach, nazwiskach, w przedstawianiu takich czy
innych zdarzeń i epizodów. Różnego rodzaju uchybień dopuścił się Kennan i w tłumaczeniu
cytowanych tekstów (niektóre z nich redagował i dowolnie skracał). Dlatego właśnie współczesne
wydania Sybiru i zsyłki wymagają naukowego komentarza i skrupulatnego przygotowania
tekstologicznego.

P. A I i s o w , Emezida, Genewa 1890, s. 2.
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K olejny, już czwarty tom studiów "Lituano-Slavica Posnaniensia" jest atrakcyjną pozycją dla
wszystkich interesujących się dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tom ten poświęcony został
głównie problematyce nowożytnych dziejów politycznych.
Tak jak poprzednie tomy, które ukazały się w latach 1985,1987,1989, tak i ten składa się z kilku
działów, które otwiera część "Lituanica Classica", prezentująca przedruki klasycznych rozpraw
dotyczących szeroko pojętej historii Wielkiego Księstwa — rozpraw, których ustalenia nie straciły
wartości naukowej i ilustrują pewien etap rozwoju naszej historiografii. Niewiele jest tego typu prac
w odniesieniu do dziejów nowożytnych. Jak stwierdzi! autor wstępu — "wśród prac o tematyce
nowożytnej przeważają te nasycone autorelacją i publicystyką, i choć ich tematyka frapuje po latach,
to nie wytrzymuje próby czasu ujawniona słabość argumentacji, braki w rozpoznaniu hierarchii
wartościujących, wreszcie stronniczość".
Tym razem przypomniana została praca Michała Brensztejna o bractwach trzeźwości na Litwie,
głównie w diecezji żmudzkiej 1858— 1863, opublikowana pierwotnie w tomie szóstym "Rocznika
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie" w 1918 roku. Ta mniej znana praca zapomnianego badacza
•— jak zatytułował swe wprowadzenie Zbysław Wojtkowiak — jest wartą odkurzenia nie tylko dla
porównania z otaczającą czytelnika rzeczywistością. Michał Brensztejn — Poloni Ducatu Samogitiae
oriundi Vilnaque domicilium habentis (jak brzmiał napis na jego ekslibrisie z 1928 roku) — był
niewątpliwie jednym z najwybitniejszych miejscowych lituanistów końca XIX i początku XX
stulecia. Choć twórczość jego to głównie prace drobniejsze, nie posiadające rozmachu studiów
Aleksandra Brucknera, nie tak analityczne i profesjonalne, jak późniejsze prace Henryka Łowmiańskiego, niemniej do dziś w znacznym stopniu posiadające duży walor poznawczy i źródłowy.
Ruch "bractw trzeźwości" był w połowie ubiegłego stulecia swoistym fenomenem, który miał swe
reperkusje zarówno społeczne, polityczne, jak i narodowościowe. W najnowszej historiografii
problematyka ta nie znalazła, jak dotąd, szerszego odzwierciedlenia. Skądinąd wiadomo, że
w początkowym okresie propagowanej przez Gorbaczowa "wstrzemięźliwości" wśród historyków
litewskich odżyło zainteresowanie także fenomenem "bractw trzeźwości" na Litwie, w tym
i zainteresowanie zapomnianą pracą Michała Brensztejna. Trzeba jednak przypomnieć, że ruch
"bractw trzeźwości" zbiegł się w czasie z przygotowaniami do reformy zniesienia poddaństwa
w carskiej Rosji i był fenomenem na skalę całego imperium. Obok obszarów tzw. guberni zachodnich
cesarstwa objął także m.in. Królestwo Polskie i ziemie centralnej Rosji.
Władze carskie udzielały zezwoleń propinacyjnych prywatnym przedsiębiorcom, którzy na
gminnie dokonywali nadużyć, często wręcz zmuszając do pijaństwa. Powodowało to liczne bunty
chłopskie i wynikające z nich starcia z wojskiem i policją. Całe wsie protestowały, składały uroczyste
przysięgi, że nie będą używać alkoholu. Jak pisze Ludwik Bazylow oficjalnie zarejestrowana liczba
wystąpień chłopskich w 1859 roku wynosiła ponad 900. W diecezji żmudzkiej (abstrahując od
działalności biskupa Macieja Wolonczewskiego), jak zresztą i na pozostałym obszarze guberni
zachodnich imperium rosyjskiego, konflikt ten pokrywał się w poważnym stopniu z podziałami
społeczno-narodowościowymi. Można sądzić, że dzięki ponownej publikacji pracy Michała
Brensztejna problematyka ta znajduje swoje szersze tło, zwłaszcza społeczno-narodowościowe
i polityczne, w nowych badaniach, w tym obrazujących rolę kościoła rzymsko-katolickiego en bloc we
wspomnianym ruchu.
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Część drugą tomu "Lituano-Slavica" zawierającą rozprawy i artykuły otwiera studium Bernarda
Piotrowskiego o mniejszości litewskiej w Prusach Wschodnich — do lat osiemdziesiątych XIX wieku.
Północno-wschodnia granica pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Wielkim Księstwem Litewskim
ustalona została w 1422 roku. Podział ten zadecydował, że tzw. Mała Litwa (północny i środkowy
obszar Prus Wschodnich) znalazła się w kręgu oddziaływania kultury niemieckiej. Z jednej strony
zaowocowało to pierwszymi drukowanymi pracami w języku litewskim, co wynikało przede
wszystkim z intelektualnej nośności protestantyzmu (pierwsze tłumaczenia katechizmu i Biblii na
język litewski), jak również z działalności ośrodków w Tylży i uniwersytetu w Królewcu. Z drugiej
strony spowodowało to, zwłaszcza od początku XVIII stulecia, systematyczną i skuteczną
germanizację ludności litewskiej w Prusach. Bernard Piotrowski w swojej rozprawie — opartej na
szerokiej kwerendzie zwłaszcza literatury niemieckiej — podjął złożone zagadnienia stosunku
intelektualistów i badaczy niemieckich do problemów mniejszości litewskiej w Prusach. Niejako na
marginesie tych zagadnień ukazany został ogromny wkład nauki niemieckiej nie tylko w badania nad
Litwą pruską (w tym językoznawcze), ale także wkład Niemców w litewskie odrodzenie narodowe.
Jak konkluduje Autor, intelektualiści niemieccy traktowali Litwinów jako "etniczną rzadkość" i nie
zawsze świadomie i konsekwentnie popierali ich emancypacyjne ambicje narodowe. Często poparcie
to wynikało z preferencji politycznych ogólniejszej natury. Nie zmienia to jednak faktu, że w latach
osiemdziesiątych XIX w. początki zorganizowanego ruchu narodowego na Litwie wschodnio-pruskiej (co miało — jak wiadomo — podstawowe znaczenie dla odrodzenia litewskiego
w ogóle), stworzył Georg Sauerwein — Niemiec pochodzący z Hanoweru, niezwykle utalentowany
poliglota o umiarkowanie konserwatywnych poglądach. Praca Bernarda Piotrowskiego jest pierwszą
gruntowną analizą tych zagadnień, uzupełniającą dotychczasowe badania Piotra Łossowskiego
i Jerzego Ochmańskiego.
Kolejna rozprawa autorstwa Haliny Witkowskiej omawia postać Stanisława Trusiewicza jako
organizatora i działacza Związku Robotniczego na Litwie w końcu XIX wieku. Praca ta porządkuje
wiele nieścisłości związanych z działalnością Trusiewicza, przedstawioną tu na tle ówczesnej mozaiki
robotniczych partii i organizacji zaboru rosyjskiego. Do rozprawy załączony został szkic programu
kierowanego przez Trusiewicza Związku Robotniczego na Litwie, który — jak stwierdza Autorka
— był w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku "jedyną działającą tam partią marksistowską".
Wydaje się, że Autorka zbyt protekcjonalnie potraktowała zarówno PPS na Litwie, jak i LSDP,
wyraźnie ulegając w sferze interpretacyjnej dotychczasowej literaturze przedmiotu, jak i ideologii
reprezentowanej przez samego Trusiewicza, nota bene traktując ową ideologię jako całkowicie
wykrystalizowany system poglądów, pomijając zaś wyraźnie dające się zauważyć przesłanki
pragmatyczne. Odnosi się również wrażenie, że przytoczona na końcu artykułu opinia Vincasa
Mickeviciusa-Kapsukasa, iż Związek Robotniczy "całkowicie zaprzeczył istnieniu kwestii narodo
wej" i "hołdował bez żadnych zastrzeżeń centralizmowi państwowemu" jest w pełni uzasadniona,
niezależnie od problemu tzw. czystości ideologicznej samej partii.
Rozprawą zamykającą tę część zbioru "Lituano-Slavica" jest praca Bogusława Polaka
o działalności wojsk wielkopolskich na froncie litewsko-białoruskim w kwietniu-grudniu 1919 roku.
W artykule tym przedstawione zostały — dotąd prawie zupełnie przemilczane w polskiej
historiografii — zarówno polityczne, jak i wojskowe aspekty zaangażowania wojsk wielkopolskich
w walki na tym froncie. Autor wyeksponował fakt, że udział wojsk wielkopolskich był typowym
przykładem wykorzystania armii jako instrumentu odradzającego się państwa polskiego, w nieko
rzystnej sytuacji trwającego powstania w Wielkopolsce i znacznego zagrożenia ze strony wycofywa
nych z frontu wschodniego oddziałów niemieckich — stanowiących dla powstania potencjalne
niebezpieczeństwo. Udział wojsk wielkopolskich w walkach na froncie litewsko-białoruskim jest
istotnym argumentem potwierdzającym tezę Bogusława Polaka, wcześniej zaś Antoniego Czubińskiego, że "powstania (wielkopolskiego) nie można traktować jako wydarzenia lokalnego, a trzeba je
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widzieć w całej złożoności zagadnień kwestii zachodniej, północnej, a także wschodniej granicy
Polski, jak też zabiegów o objęcie władzy w Polsce przez ośrodek poznański".
Część trzecia studiów ("Forum. Polemiki-dyskusje") poświęcona jest głównie zagadnieniom
okresu pierwszej Rzeczypospolitej. Otwierają ją uwagi krytyczne Grzegorza Błaszczyka do edycji
części pierwszej kodeksu miednickiego (Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis, 1416-1609)
opublikowanego w Rzymie w 1984 roku. Uwagi dotyczą geografii historycznej Żmudzi, która
w recenzowanym wydawnictwie — w dziedzinie lokalizacji miejsc i miejscowości— pozostawia wiele
do życzenia (pominięcie podstawowych źródeł zarówno polskich, jak niemieckich i litewskich
— w tym kartograficznych). Można sądzić, że uwagi te przyczynią się do solidniejszego przygotowa
nia przyszłych tomów edycji. Kolejny artykuł, Leonida Żytkowicza o przeszłości demograficznej
Żmudzi stanowi garść uwag i spostrzeżeń na marginesie książki Grzegorza Błaszczyka( Żmudź
w X V II i X V III wieku. Zaludnienie i struktura społeczna, Poznań 1985). Tak jak dwie wspomniane
wyżej prace, również i polemika pomiędzy Piotrem Borawskim i Jackiem Sobczakiem wokół
hipotezy o nieszlacheckim statusie Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie (wokół książki J.
Sobczaka, Położenie prawne ludności tatarskiej iv W. Ks. Litewskim, patrz też "Lituano-Slavica" t. II)
odnosi się do zagadnień szesnasto-siedemnastowiecznych. Polemika ta, trwająca już dość długo
i zawierająca pewne akcenty ad personam, stanowi jednak cenny przyczynek do badań nad ludnością
tatarską i godna jest polecenia dla wszystkich zainteresowanych tatarszczyzną, także w jej aspekcie
obyczajowym.
W części zawierającej polemiki i dyskusje opublikowany został również esej zmarłego w 1987
roku Kazimierza Narutowicza na temat jego ojca Stanisława (brata Gabriela Narutowicza).
Ogromna wartość tego szkicu wynika między innymi z tego, że istnieje bardzo mało źródeł, na
podstawie których możliwa jest analiza stanu świadomości Polaków z interesujących nas terenów,
a zwłaszcza Polaków, którzy reprezentowali poglądy odmienne od powszechnie panujących. Taką
postacią był niewątpliwie Stanisław Narutowicz, choć nie był wyjątkiem, gdyż również nietypowe
stanowiska reprezentowali np. Michał Romer czy Zygmunt Jundziłł. Stanisław Narutowicz był
jedynym Polakiem, który wziął udział w konferencji litewskiej we wrześniu 1917 roku w Wilnie, na
której został wybrany członkiem litewskiej Taryby. Podpisał również deklarację niepodległości Litwy
16 lutego 1918 roku. Nie był więc typowym Polakiem z kresów z racji swych poglądów, dalekich
zarówno od stanowiska narodowców, jak i krajowców wileńskich. Jego próba "godzenia Litwy
z Polską" odgrodziła go również od narodowców litewskich. Opublikowany esej Kazimierza
Narutowicza posiada więc ogromną wartość i wagę źródłową. Uzupełnia także wcześniejsze
publikacje ze wspomnień Kazimierza i Stanisława Narutowiczów ogłoszone na łamach "Znaku"
w 1989 roku przez Jana Jurkiewicza.
W części czwartej "Lituano-Slavica" zawierającej materiały źródłowe opublikowany został
artykuł Suzanne Champonnois i Tomasza Schramma o francuskiej misji wojskowej na Litwie
w latach 1919-1921, wraz z fragmentami raportów Misji, które zachowane są w Archives du Service
Historique de 1’Armee de Terre w Paryżu-Vincennes. Materiały ukazują elementy rywalizacji
francusko-brytyjskiej o wpływy na politykę Litwy wobec Polski, Niemiec i Rosji sowieckiej.
Tom czwarty "Lituano-Slavica Posnaniensia" zamykają omówienia, recenzje i noty oraz
wspomnienia o zmarłym w 1986 roku w Moskwie Mikołaju Mikolajewiczu Ułaszczyku — białorus
kim uczonym, wybitnym znawcy dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. "Lituano-Slavica
Posnaniensia" to wydawnictwo niewątpliwie godne polecenia. Wypada jedynie ubolewać, że
omawiany tu tom zamknięty został w kwietniu 1986 roku, a ukazał się dopiero w 1990 roku.

Leszek Zasztowt (Warszawa)
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Roman A f t a n a z y , Materiały do dziejów rezydencji, pod redakcją
Andrzeja J. Baranowskiego, t. VII a, s. 696, t. VII b, s. 431 + 7 0 2 il.,
Dawne Województwo Ruskie, Ziemia Halicka i Lwowska, Polska
Akadem ia N auk — Instytut Sztuki, W arszawa 1990.

W ielkie dzieło Romana Aftanazego powiększyło się niedawno o tom VII, zawierający
materiały do dziejów siedzib Ziemi Halickiej i Ziemi Lwowskiej dawnego Województwa Ruskiego.
Ze wzruszeniem bierzemy ten tom do ręki — Ziemie Halicka i Lwowska znajdowały się przecież
w dwudziestoleciu międzywojennym (a więc tak niedawno!) w obrębie granic Rzeczypospolitej
Polskiej. Autor i tym razem nie zawiódł oczekiwań czytelników, zaprezentował bowiem wiele
obiektów mało dotąd znanych. Przeglądając materiał ilustracyjny tomu VII możemy przekonać się
raz jeszcze, jak mało zrobiono między wojnami, by należycie rozpoznać zabytki architektury na
ówczesnych kresach południowo-wschodnich.
Ziemia Halicka i Ziemia Lwowska obfitowały w obiekty niezwykle interesujące. Do najbardziej
znanych należą z pewnością zamki w Podhorcach, w Olesku, w Pomorzanach, w Starym Siole,
w Brzeżanach, w Za wałówie, w Brodach, w Swirzu, w Złoczowie i w Żółkwi. Autor poświęcił im wiele
uwagi, ujawniając ponadto mało znane siedziby późnobarokowe w Obroszynie, w Lubieniu
Wielkim, w Malczycach, w Odnowie i w Pieniakach (w tej ostatniej wnętrza miały już charakter
klasycystyczny). Piszącego te słowa najbardziej zainteresowały okazałe klasycystyczne pałace
w Bursztynie, w Chorostkowie, w Kopyczyńcach, w Płotyczy (bodaj najpiękniejszy klasycystyczny
pałac w tej części Rzeczypospolitej, o wyraźnych związkach z ośrodkiem warszawskim), w Mikulińcach, w Strusowie (ten ostatni przypomina strukturą obiekt w Czarnominie w dawnym Województ
wie Bracławskim), w Kolędzianach, na koniec piękny pałac w Zagrobeli, przypominający strukturą
słynny pałac Stanisława Szczęsnego Potockiego w Tulczynie. Niewiele wiedzieliśmy o tych
rezydencjach — nie weszły bowiem do żadnego z opracowań syntetycznych klasycyzmu w Polsce.
Przypomniał je dopiero Roman Aftanazy. Najliczniejszą grupę siedzib Ziemi Halickiej i Ziemi
Lwowskiej stanowiły klasycystyczne i późnoklasycystyczne dwory powstałe na przełomie XVIII
i XIX w. lub w ciągu pierwszej połowy XIX w. Spośród nich do najpiękniejszych należą z pewnością
dwory w Juśkowcach i w Siemianówce.
Architekturę drugiej połowy XIX i początku XX w. reprezentują m.in. pałace w Sorocku,
w Psarach, w Koropcu, w Rozdole, w Łowczycach, w Derewlanach, w Uhercach Niezabitowskich,
w Żurawnie i w Bortnikach (ten ostatni fundowany przez znakomitgo malarza Henryka Rodakows
kiego). Siedziby te budowano wykorzystując różne cechy stylu renesansowego, jednakże z wyraźną
przewagą renesansu francuskiego.
Roman Aftanazy ujawnił ponadto trzy piękne siedziby ziemiańskie powstałe w stuleciu XX.
Pierwsza z nich to dwór Jaruzelskich w miejscowości Kniażę nad Czeremoszem, wybudowany w roku
1913 według projektu Romana Żurowskiego i stanowiący znakomity przykład tzw. stylu dwor
kowego. Druga to dwór Krzeczunowiczów w Bołszowcach, wzniesiony w latach 1927-1928 według
projektu Tadeusza Mokłowskiego i będący, w przekonaniu piszącego te słowa, bodaj najpiękniejszą
rezydencją Ziemi Halickiej. Wreszcie trzecia to pałac ks. Eugeniusza Lubomirskiego de Vaux
w Chodorowie, wybudowany na miejscu dawnego, spalonego przez Rosjan w roku 1915. Aftanazy
przesuwa czas jego powstania na lata 1932-1933, nie podaje jednak nazwiska architekta projek
tującego, którym był Józef Gałęzowski, laureat konkursu na dwór w Opinogórze.
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Tom VII wielkiego dzieła Romana Aftanzego piszący te słowa przeczytał "od deski do deski"
w ciągu jednego dnia, nie mogąc oderwać się od tej lektury. Trudno wyrazić podziw dla wielkiej
erudycji Autora, poruszającego się ze swobodą w zawiłościach genealogicznych arystokracji
i ziemian zamieszkujących Ziemię Halicką i Ziemię Lwowską. Zdumiewający jest upór i wytrwałość
Pana Romana, usiłującego pokonać wszelkie przeszkody, by dotrzeć do właściwego źródła wiadomości
o nieistniejącej dawno siedzibie. Chyba najlepiej zilustruje to przypis do tekstu dotyczącego dworu
w Siemianówce w Ziemi Lwowskiej: "Zdobycie dokumentacji fotograficznej i odszukanie znaj
dujących się w Polsce i za granicą potomków Kazimierza Sulatyckiego, względnie innych członków
rodziny, którzy znali Siemianówkę z okresu przed pierwszą wojną światową i po wojnie, kosztowały
mnie 20 lat pracy". Można więc być pewnym, że podobnych przypadków miał Pan Roman więcej.
Podziw budzi także wielki takt, dyskrecja i lojalność Autora wobec właścicieli opisywanych
siedzib. Nie wiadomo, czy na Jego miejscu inny badacz zdołałby powstrzymać się od obszernego
cytatu z pamiętników Mariana Rosco-Bogdanowicza, który zajmująco zrelacjonował, w jaki sposób
hr. Stanisław Badeni, marszałek krajowy Galicji, wszedł w posiadanie dóbr Koropiec.
Recenzowany tom zawiera wiele ciekawych wiadomości szczegółowych. Autor po raz pierwszy
relacjonuje np. tragiczne dzieje Podhorzec w czasie drugiej wojny i w okresie powojennym,
publikując jednocześnie wstrząsające zdjęcia spalonego w 1956 roku zamku. Ileż wyrazu ma opis
pałacu Dzieduszyckich w Jezupołu, gdzie sama rezydencja łączy się bezpośrednio za stajniami. Warto
tu dodać, że nie była to pierwsza tego typu siedziba w Małopolsce Wschodniej. Wcześniej podobną
koncepcję pałacu zrealizował w Jarczowcach hr. Juliusz Dzieduszycki, nota bene najbliższy krewny
właścicieli Jezupola. Jakże pasjonujący wydaje się opis szaf w stylu Louis XV, znajdujących się
w pałacu w Glinnej i pochodzących z Wersalu. Książka Aftanazego pozwala nam bliżej poznać ten
inny, zapomniany świat, który odszedł na zawsze.
Autorowi należą się — przede wszystkim od historyków sztuki i historyków — słowa
podziękowań za rzetelne opracowanie tematu. Z niecierpliwością czekamy na dalsze tomy.

Tadeusz S. Jaroszewski (Warszawa)
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STANISŁAW LORENTZ
(28 IV 1899 - 15 III 1991)

D n ia 15 marca b.r. zmarł nestor polskiej historii sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum
Narodowego w Warszawie, członek rzeczywisty PAN, profesor Stanisław Lorentz. Urodzony
28 kwietnia 1899 r. w Radomiu, wychowany był w tradycjach polskiej inteligencji XIX w., będąc przy
tym człowiekiem w pełni nowoczesnym. Bliskie Mu były ideały Stefana Żeromskiego i Andrzeja
Struga. Po ukończeniu gimnazjum filologicznego Wojciecha Górskiego w Warszawie, studiował od
1917 r. na wydziale filozoficznym reaktywowanego w 1915 r. Uniwersytetu Warszawskiego. Historię
sztuki ukończył pod kierunkiem prof. Zygmunta Batowskiego w 1922, a w 1924 r. doktoryzował się
na podstawie pracy o architekcie Efraimie Szregerze. W latach 1922-1926 był asystentem w zakładzie
Historii Sztuki UW.
Szczególne miejsce w biografii Stanisława Lorentza zajmuje okres wileński. Referat o barokowej
architekturze Wilna, po krótkim pobycie w tym mieście pod koniec 1919 r., wygłosił jeszcze jako
student na seminarium prof. Batowskiego. Gdy w 1928 r. po objęciu przez Jerzego Remera
stanowiska konserwatora generalnego, powstał vacat na stanowisku konserwatora wileńsko-nowogródzkiego, powierzono ten urząd dr Stanisławowi Lorentzowi. Lata 1929-1935 spędzone
w Wilnie wypełnione były nie tylko obowiązkami konserwatora zabytków sztuki i kierownika
Oddziału Sztuki w Wileńskim Urzędzie wojewódzkim, lecz również wykładami na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Stefana Batorego, pracą naukową i publicystyczną (artykuły prasowe, pogadanki
radiowe, przewodniki turystyczne). W skomplikowanej sytuacji polityczno-narodowościowo-wyznaniowej na ówczesnych terenach Rzeczypospolitej potrafił Stanisław Lorentz w krótkim czasie
zyskać poważny autorytet zawodowy i moralny (przeciwstawił się stanowczo sprzedaży gobelinów ze
skarbca katedralnego, które dla uzyskania funduszów na remont budynku władze kościelne
zamierzały sprzedać za granicą) oraz poparcie dla podejmowanych prac konserwatorskich. Do
najważniejszych należały: konserwacja ruin Zamku Trockiego (która umożliwiła późniejszą
całkowitą rekonstrukcję obiektu); ratowanie Katedry zagrożonej powodzią 1931 r.; odkrycie grobów
królewskich i stworzenie mauzoleum ze szczątkami króla Aleksandra Jagiellończyka, królowej
Elżbiety, Barbary Radziwiłłówny i króla Władysława IV; remont "celi Konrada" u Bazylianów
i przekazanie jej na siedzibę Związku Literatów; budowa na cmentarzu na Rossie krypty na
pomieszczenie trumny Marii z Billewiczów Piłsudskiej, matki Marszałka, i urny z jego sercem.
Do najpoważniejszych osiągnięć naukowych Profesora z tamtych lat należy opracowanie
•— oparte na odnalezionych archiwaliach — twórczości architekta Jana Krzysztofa Glaubitza,
projektanta m.in. kościoła św. Katarzyny w Wilnie i licznych budowli barokowo-rokokowych
w terenie (np. kościół i klasztor w Berezweczu). Praca Jan Krzysztof Glaubitz, architekt wileński
X V III w. ukazała się nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 1937 r. Dużą wagę ma
także publikacja O architekcie Janie Zaorze i dekoratorach kościoła św. Piotra i Pawła na Antokołu
w Wilnie, wydana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie w 1938 r. W tym samym roku
ukazał się w "Pracach Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie" artykuł pt.
Z materiałów do historii architektury b. Wielkiego Księstwa Litewskiego (Komaje, budowle Wizytek
w Wilnie, Berezwecz, Woroniany). Na członka Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
Stanisław Lorentz został wybrany 11 października 1930 r. W 1935 r., w II tomie "Prac i Materiałów
Sprawozdawczych Sekcji Historii Sztuki TPN w Wilnie" zamieszczone zostały Materiały do historii
architektury na ziemiach W.X.L..
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Gdy Stanisław Lorentz wyjechał do Warszawy, by objąć dyrekcję Muzeum Narodowego,
Wanda Pełczyńska tak oceniła Jego wileńską działalność na łamach "Gazety Polskiej" z 19 X 1935 r.:
" ... Ustępujący z Wilna konserwator miał w swych koncepcjach szlachetny umiar, doskonałe
odczucie stylu i epoki, ducha zabytków i ducha krajobrazu, które czerpał ze swej fachowej wiedzy
i gorącego umiłowania tej ziemi i jej przeszłości. Był on poza tym nie tylko urzędnikiem i doskonałym
fachowcem, ale i społecznikiem, biorącym żywy udział w życiu kulturalnym Wilna..." Za pracę na
terenie Wilna i Wileńszczyzny 5 listopada 1935 r. minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego nadał Stanisławowi Lorentzowi Wawrzyn Akademicki.
Kontakty z kulturalnym Wilnem nie ustały z chwilą wyjazdu Stanisława Lorentza do Warszawy.
Ich nowy rozdział rozpoczął się w 1945 r., gdy zmiana granic spowodowała masowe przesiedlanie się
wilnian. Jako naczelny dyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków mógł Stanisław Lorentz być
szczególnie pomocny przyjeżdżającym, których głównymi skupiskami stały się Toruń i Gdańsk.
W Album wileńskim prof. Lorentz wspomina, że "... wszyscy, kto tylko mógł, zabierali z Wilna do
Polski swe ruchomości. Muzeum Narodowe w Warszawie stało się ośrodkiem, do którego zwracali
się wilnianie, którzy mieli jakieś trudności. Zwożono do nas różne dzieła sztuki, zabytki, pamiątki
przeszłości itp. Sporo z tego zakupiliśmy dla Muzeum, dostawaliśmy też dary, a oczywiście
oddawaliśmy właścicielom ich dobytek, gdy tylko urządzili się i mogli swą własność odebrać".
Do ostatnich dni Profesor utrzymywał ożywioną korespondencję z konserwatorami i his
torykami sztuki na Litwie i Białorusi, wysyłając fotografie, materiały archiwalne i książki,
i odpowiadając na pytania, na które już tylko On mógł udzielić wyczerpujących wyjaśnień, sam
z kolei będąc informowany o nowych odkryciach naukowych i przedsięwzięciach konserwatorskich.
Ten aktualny stan badań uwzględniają przygotowane przez Profesora dla Instytutu Szuki Polskiej
Akademii Nauk i wydane w 1989 r. Materiały do historii wileńskiej architektury barokowej
i rokokowej.
Okresowi wileńskiemu poświęcona jest duża część Rozmów z Lorentzem Roberta Jarockiego
/1981 r./ oraz wspomniane Album wileńskie / 1986 r./ — zwierciadło pamięci o miejscach, zdarzeniach
i ludziach.

Krzysztof Zalęski (Warszawa)
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JERZY KUMANIECKI
(2 III 1938 — 10 VIII 1991)
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pamięci przyjaciół i kolegów zapisał się jako człowiek serca i odwagi, jako uczony
dojrzały i wysokiej rangi ekspert w uprawianej przez siebie dziedzinie, jako wypróbowany
współuczestnik przedsięwzięć naukowych i obywatelskich.
Magisterium w Uniwersytecie Warszawskim uzyskał w 1960 r. pisząc u mnie staranną pracę
mediewistyczną z dziejów dawnej Rusi. Pozostając wierny badaniom tego wielkiego pola
geohistorii przeszedł do seminarium doktorskiego Rafała Gerbera, który nie wahał się w czasie
niełatwym dla tego rodzaju badań poddać Mu myśl zajęcia się stosunkami polsko-radzieckimi
w latach 1921-1923. D oktorat uzyskany w 1967 r. był podstawą książki Po traktacie ryskim (1971),
która pokazała piękne cechy Jego rzetelnego warsztatu naukowego i głębokiej wiedzy ujawnianej
zawsze w pełni i bez kompromisów. Inwestycje archiwalne, jakie poczynił-we wszystkich
dostępnych i trudno dostępnych zespołach, pozwoliły Mu po latach publikacji z tego obszaru
badań na habilitację, której podstawą stała się monografia Pokoju polsko-radzieckiego 1921 (1985).
W rozprawach pomniejszych zajmował się stosunkami handlowymi Rosji radzieckiej i Polski
wczesnego dwudziestolecia, repatriacją ludzi, rewindykacją polskich zabytków z Rosji, przesunął
się do kwestii związanych z Genuą i Rapallem. Wydał cenny zbiór dokumentów z ostatnich
jedenastu lat (1932-1943) stosunków Rzeczypospolitej ze Związkiem Radzieckim, a w ostatniej
korekcie pozostawił wybór tekstów źródłowych o tych stosunkach w latach 1918-1943. Wspomnijmy Jego współpracę w latach 1982-1989 z periodykami ("Warszawskie Zeszyty Historyczne",
"Obóz") i wydawnictwami podziemnymi ("Rytm", "Powiew"). Wszedł do zarządu podziemnego
Instytutu Europy Wschodniej (1983-1985), a następnie współpracował ze Studium Problemów
Narodowościowych ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej UW.
Od lat sześćdziesiątych miejscem Jego pracy był Instytut Krajów Socjalistycznych PAN,
w czerwcu 1990 r. przeszedł do Instytutu Historii PAN, do pracowni historii Rosji i ZSRR.
Syn znakomitego filologa klasycznego, Kazimierza Kumanieckiego, w czasie II wojny
kierownika akcji "N" w Biurze Informacji i Propagandy KG AK, był związany nie tylko tradycją,
ale własnym dziecięcym wspomnieniem udziału w łączności komórki swego ojca, z polską walką
podziemną. Od 1980 r. należał do Komitetu uczczenia pamięci generała Grota i żołnierzy AK.
Wszędzie, gdzie działał pozostawił ślad swojej ujmującej osobowości, na którą składały się
charakter, kultura, rzadki wdzięk intelektualny, otwartość ku ludziom sobie współczesnym i tym,
którymi zajmował się w swoim dziejopisarstwie, przerwanym w chwili, gdy mogło rozwinąć
wszystkie swoje możliwości.

Aleksander Gieysztor (Warszawa)

PRZEGLĄD W SCHODNI
Historia i współczesność Polaków na Wschodzie
PRZEGLĄD WSCHODNI jest kwartalnikiem naukowym poświęconym historii i współczesności Polaków
na Wschodzie i ich związków z innymi narodami tego regionu.
Pojęcie ,,na Wschodzie” odnosi się tu do obszaru sięgającego od obecnej granicy wschodniej
Rzeczypospolitej po Sachalin i Mandżurię; w ujęciu chronologicznym zainteresowania pisma wyznacza
okres od X IV stulecia aż po współczesność.
Dzieje Polaków na Wschodzie mogą być punktem wyjścia do przedstawienia złożonej historii tego
obszaru. Wiele materiałów dotyczyć będzie dziejów innych narodów, zwłaszcza Litwy, .Białorusi i Ukrainy.
W doborze tekstów za zasadę przyjęto łączenie wyników badań różnych dyscyplin zajmujących się tą
tematyką, przede wszystkim historii, historii sztuki i historii literatury, etnografii, demografii i socjologii.
PRZEGLĄD WSCHODNI liczy na współpracę, obok autorów polskich, również badaczy z innych
krajów.
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