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BRONIS AWA PI SUDSKIEGO (1866–1918)

1. Nie trzeba przedstawia  autora wspomnie . Bronis aw Piotr Pi sudski, d ugo

przemilczany kator nik sachali ski, muzeolog, tu acz po Wschodniej Azji, „Sacha-

li ski Obywatel”, jak sam siebie nazywa 1, badacz gin cych ludów syberyjskich,

Niwchów, Ajnów, Oroków, urodzi  si  21 X 1866 r. w Zu owie, w pow. wi cia -

skim, w rodzinie ziemia skiej. Po Helenie i Zofii by  pierwszym ch opcem w ród

licznego rodze stwa ojca trzech imion: Józefa Wincentego Piotra oraz matki Ma-

rii z Billewiczów2. Wspominaj c lata dziecinne, Broni , jak go bliscy pieszczotli-

wie nazywali, odwo ywa  si  do swego wychowania, które zawdzi cza  g ównie

matce3.

Bronis aw zamieszany w zamach na cara Aleksandra III z 1 III 1887 r. us ysza

wyrok 25 IV 1887 r. Znalaz  si  w gronie oskar onych, którym wymierzono naj-

wy szy wymiar kary, zamieniony na 15 lat katorgi na Sachalinie4. Po d ugiej i uci -

liwej podró y trafi  w pierwszych dniach sierpnia 1887 r. na Sachalin. Pierwsze

zetkni cie z ziemi  sachali sk  te  „wywo a o szereg nieprzyjemnych odczu

i my li”.

Pierwszy tydzie  Bronis aw sp dzi  w Aleksandrowsku, gdzie „od ruchu i wie-

ego powietrza powraca y mi ca kiem stracone przez drog  si y, a z tym tak e d -

enie (pragnienie) do marze . Chodzi em ci gle w góry lub do lasu, gdzie swobod-

nie oddawa em si  my lom pe nym smutku. Nie wiadomo  mego po o enia

(sytuacji), bezczynno , niezorganizowane ycie, m czy o mnie i z niecierpliwo-

ci  oczekiwa em jakiegokolwiek zaj cia”.

Sobótka 2009 2–3
PL ISSN 0037–7511

1 List B. Pi sudskiego do Marii arnowskiej z 10–12 XI 1907 r., w: J. S ta sze l, Z nieznanych

listów Bronis awa Pi sudskiego do Marii arnowskiej z 1907 roku, „Rocznik Biblioteki Naukowej

PAU i PAN w Krakowie” 48 (2003), s. 396.
2 A. Gar l i ck i, Józef Pi sudski 1867–1935, Kraków 2008, s. 21–22.
3 W. Sie roszewsk i, Bronis aw Pi sudski urodzi  si  w roku 1866 w Zu owie w pow. wi cia -

skim zmar  w roku 1918 w Pary u, „Rocznik Podhala ski” 1 (1914–1921), s. VII–VIII. Por. J. S ta -

sze l, op. cit., s. 356–410.
4 Por. F. Nowi sk i, Bracia Pi sudscy i zamach na cara Aleksandra III 1 marca 1887 roku, w:

Bronis aw Pi sudski (1866–1918). Cz owiek – Uczony – Patriota, (Materia y Towarzystwa Muzeum

Tatrza skiego im. dra Tytusa Cha ubi skiego w Zakopanem, 11), Zakopane 2003, s. 19–44.
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14 VIII 1887 r. „pi ciu politycznych”, w ród nich Bronis awa, skierowano do

wsi Rykowskoje w okr gu tymowskim. Sta a si  ona miejscem ycia zes a ca, pra-

cuj cego w zak adzie stolarskim5. Warunki miejscowe, swoiste obyczaje opisuje

jeden z jego przyjació , okre laj c je jako istny koszmar6. Mog y te  sprawi , e

„cz owiek m ody rzucony w to piek o zgin  marnie musi”7.

Bronis aw w pierwszych listach pisanych do ojca najbardziej interesowa  si

ksi kami, których cz , zreszt  niemal razem z nim, dotar a na wysp . W li cie

dzi kowa  za otrzymane, a zarazem prosi  o inne8.

Pierwsze listy Pi sudskiego pisane z zes ania ukazuj  zdolno  obserwacji, umie-

j tno  wy apywania rzeczy istotnych, a przy tym klarowno  j zyka. Wszystko

to czyni te przekazy cennym ród em informacji nie tylko o warunkach ycia i pracy

Bronis awa, ale i o stanie jego ducha, marzeniach i bardzo osobistych pragnieniach.

Jest to cenny zbiór wiadomo ci o cz owieku, kator niku, który potrafi  si  talen-

tu, woli i uporu zmaga  si  z warunkami zes ania9. Ten rodzaj róde  sta  si  inspi-

racj  niejednej ju  pracy naukowej. Powoli powstaje pe ny obraz niezwyk ej po-

staci uczonego, organizatora, a nade wszystko cz owieka10.

Jest zrozumia e, e wieloletnie zaniedbania w dziedzinie bada  tej z o onej oso-

bowo ci wymagaj  czasu. Mimo wielu wysi ków badaczy, jego los kryje ci gle

wiele tajemnic. Najwi ksze zainteresowanie budzi fenomen B. Pi sudskiego jako

uczonego11. Ciekawe s  wszechstronne zainteresowania, jak np. rozleg a dzia al-

no  publicystyczna, charytatywna, muzealnicza, spo eczna12. Sachali ski fragment
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5 A. Kuczy sk i, „Do zobaczenia w XX wieku”. Pocz tek drogi Bronis awa Pi sudskiego ku

nauce i recepcja dorobku, w: Bronis aw Pi sudski…, s. 47–49.
6 W. Sie roszewsk i, op. cit., s. XII–XIII.
7 „Sta o si  atoli przeciwnie. Tam urós  Bronis aw Pi sudski do wy yn cz owieka nauki, cz o-

wieka po wi cenia i Chrystusowych zalet. Z oto charakteru moralnego pozosta o w nim nietkni te”.

Tak charakteryzowa  go wybitny badacz Syberii Benedykt Dybowski w osobistych wspomnieniach

po mierci Bronis awa Pi sudskiego 10 IX 1919 r. Por. Z.J. Wójc i k, Materia y do biografii Broni-

s awa Pi sudskiego, „Literatura Ludowa” (dalej: LL) 43 (1999), 4–5, s. 166.
8 List z Rykowa, 15 III 1888 r. (www.icrap.org/150388.html). Por. A. K u c z y s k i, op. cit.,

s. 45–75.
9 Por. A. Kuczy sk i, „Kochany Ojcze! Raz jeszcze pozwolono mi napisa  do Ciebie….” Listy

Bronis awa Pi sudskiego, LL 43 (1999), 4–5, s. 89–101.
10 Por. J. F ie k o, Wst p, w: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na

pocz tku XX wieku, red. nauk. A. Kuczy ski, Wroc aw 2007, s. 5. Konsekwentny badacz ycia i do-

robku B. Pi sudskiego, prof. A. Kuczy ski, jest najlepszym przewodnikiem po yciorysie tej postaci.

Por. A .  Kuczy sk i, Dlaczego Jemu…? LL 43 (1999), 4–5, s. 3–6.
11 Por. A. Kuczy sk i, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory, Wroc aw 1993, s. 304–312. Ide m,

Dlaczego Jemu…, s. 3–6. Por. M.F. Char tanowic z, M odo  uczonego. Bronis aw Pi sudski w wi -

zieniu, w s dzie i na katordze, w: Bronis aw Pi sudski…, s. 77–81. Szczególnie cenny komentarz do

tekstu prof. Z.J. Wójc ika, ibidem, s. 82–84.
12 Por. Z.J. Wójc i k, Muzea i muzealnictwo w dzia alno ci Bronis awa Pi sudskiego, w: Broni-

s aw Pi sudski…, s. 85–108. Por. B. Pas i e r b, Nieznane teksty Bronis awa Pi sudskiego. Do wiad-

czenie w asne i innych w muzealnictwie etnograficznym, (Wroc awskie Studia Wschodnie, w druku).

Por. udzia  B. Pi sudskiego w Komitecie Obywatelskim w sprawie sprowadzenia prochów Juliusza

S owackiego na Wawel (zob. List otwarty w sprawie sprowadzenia zw ok Juliusza S owackiego, wy-

s any z Pary a w lutym 1910 r., www.wbc.poznan.pl).
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ycia Bronis awa ci gle czeka na swojego historyka. Warto mo e nad tym chwil

si  zatrzyma . Nie dysponujemy nowymi ród ami, nie dotarli my do nieznanych

relacji przyjació  czy znajomych, bo coraz trudnej o nieznane fakty z ycia tego

niezwyk ego cz owieka13. To zrozumia e, e Bronis aw odwo ywa  si  przy ró -

nych okazjach do „Syberii”, deklarowa  si , jako „sybirak”, „Siberien”, „Obywa-

tel Sachalina”, interesowa  si  losem nie tylko brata Józefa, sybiraka, ale wielu in-

nych zes a ców, z którymi si  zetkn 14. Pozosta y nieliczne, ale „czytelne” znaki

B. Pi sudskiego15. Pod nimi wyst powa  i by  znany, bardziej mo e w ród zagra-

nicznej ni  polskiej opinii16.

Wielu znajomych Bronis awa, przyjació , yczliwych mu ludzi, namawia o go

do spisania syberyjskich wspomnie . Szczególnie zabiega  o to Stefan eromski,

którego B. Pi sudski spotka  w Zakopanem. Pisarz ceni  go i odnosi  si  do niego

„z wielk  serdeczno ci ”, chocia  niektóre pogl dy „Króla Ajnów”17, jak go na-

zywa , irytowa y pisarza18. Zaj  si  nawet projektowanym wydaniem jego wspo-

mnie  „z wygnania na Daleki Wschód”19. eromski, maj c kontakty z Wydawc

Spó ki Nak adowej „Ksi ka”, sugerowa  B. Pi sudskiemu sporz dzenie konspek-

tu takiej pracy. Taki szkic przygotowa  na firmowym papierze wydawnictwa20.

Wprawdzie Bronis aw sk ania  si  do tego pomys u, ale ci gle wy ania y si  prze-

Syberia we wspomnieniach Bronis awa Pi sudskiego (1866–1918)

13 Znakomity szkic do portretu bohatera, który jest czym  wi cej ni  tylko tematem jego nauko-

wych pasji. Por. A. Kuczy sk i, Bronis aw Pi sudski (1866–1918). Zes aniec i badacz kultury lu-

dów Dalekiego Wschodu (www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=od_pils).
14 Por. M.B. Lepeck i, Józef Pi sudski na Syberii, Warszawa 1936; J. Morozewic z, ycie Po-

laka w zaborach i odrodzonej ojczy nie (1865–1937), Warszawa 1938. Por. B. Dybowsk i, Wspo-

mnienia z przesz o ci pó wiekowej, obja nione 40-kilku rycinami, Lwów 1913.
15 „Jestem ju  na tyle Sybirakiem, e wszystkie sybirskie sprawy bardzo mnie interesuj . Staram

si  nad a  za rozwojem ycia w tamtym spo ecze stwie. Tutejsze ycie, nawet ca kiem nieskompli-

kowane, te  mnie interesuje. W ogóle zauwa y em ju  w sobie trzeci  przemian : od samego pocz t-

ku pozbawienia wolno ci du o my la em o przesz o ci, potem marzy em o przysz o ci, teraz wre-

szcie, najbardziej mnie zajmuj  sprawy tera niejsze”. Z listu do ojca z 18 II 1889 r. (www.icrap.org/

180289.html). Celebre Ethnologic Polonaise „Siberien” – takiej tytulatury u ywa  Bronis aw w ob-

coj zycznej korespondencji. Por. list B. Pi sudskiego z 29 IV 1918 r. do W. G siorowskiego w spra-

wie odezwy Polska na Obczy nie, Biblioteka ZNiO, rkps 15.293/II, k. 214.
16 Przywo any ju  prof. B. Dybowski, przekazuj c Muzeum Tatrza skiemu pami tki po B. Pi -

sudskim, napisa , e s  one „po idealnie pi knym charakterze cz owieka, niedocenionym niestety

w naszym spo ecze stwie”. Por. Z.J. Wójc ik, Materia y do biografii…, s. 168.
17 W 1936 r. okre lenie to wróci o za spraw  procesu, jaki jednemu z ówczesnych tygodników

literacko-artystycznych wytoczy  W. Sieroszewski „za obraz  uczu  patriotycznych”. Przy tej okazji

ukaza  si  tekst S. B ie l i sk i eg o, Król Ajnosów, w którym znalaz  si  taki fragment o B. Pi sud-

skim. „Wa ne by o dla wszystkich, jego wielkie uczucie polskie. Kryszta owo  jego charakteru

i wysoka jego nauka. W jego poj ciu Polska w owych chwilach si  czy a. Legioni ci, z bratem na

czele, robili to, co do nich nale a o, ci w Pary u to, co im przypada o w udziale. I z tych usi owa ,

cho  losami historii przedzielonych, mia a powsta  Polska dla wszystkich Polaków. Tak te sprawy

rozumia ”. Por. „Prosto z mostu. Tygodnik Literacko-Artystyczny”, 2 (1936), nr 5, s. 1.
18 Pewnymi cechami charakteru Pi sudskiego obdarzy  eromski posta  Gustawa Bezmiana

w Urodzie ycia. Por. J. Zborowski, Pisma Podhala skie, opr. i wyb. J. Berghausen, t. 2, Kraków

1972, s. 113.
19 Por. ibidem, s. 112–115.
20 A. Kuczy sk i, O nienapisanej ksi ce Bronis awa Pi sudskiego, „Lud” 77 (1994), s. 191–198.
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szkody, pojawia y si  dora ne zadania, które nie u atwia y realizacji pomys u wspo-

mnie 21. Zreszt  by o to trudno zrobi  na zes aniu, nie maj c dost pu do bibliotek,

ani niezb dnych materia ów. Pó niej, po powrocie do kraju, Bronis aw w pierw-

szym rz dzie chcia  znale  odpowiednie zatrudnienie, by zapewni  sobie warun-

ki ycia22.

2. Nic chyba w tym dziwnego, e ciekawo  historyka wzbudzi a skromna bro-

szurka B. Pi sudskiego, o wymownym tytule Polacy w Syberii23. Jest ona przy tym

atwo dost pna, zarówno w Bibliotece ZNiO, jak równie  w zapisie cyfrowym, jako

w asno  Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Niewielki tekst, bezpo rednio

dost pny, by  dodatkow  zach t . Przy tym wydawa o si , e musz  by  jakie  nie-

znane powody, dla których dot d nie ujrza  wiat a dziennego. Wspomniana edy-

cja tekstu B. Pi sudskiego pochodzi z 1918 r., jako plon odczytów, które wyg osi

w Szwajcarii w pocz tkach 1917 r.24 Opublikowa o je na swoich amach, w odcin-

kach, czasopismo „Jeniec Polak. Bulletin des P. G. Polonais”, ukazuj ce si  w obozie

jenieckim Le Puy we francuskim departamencie Haute-Loire25.

Tyle, jak si  wydaje, jest bezspornych faktów, które pochodz  z lektury „Je ca

Polaka”. Wspó czesna ocena broszury jest rzadko spotykana i ogranicza si  do krót-

kiej informacji w rodzaju: „znakomicie opracowany zarys historyczny pt. Polacy

w Syberii”26. Wed ug mojej wiedzy, rozumiem ci gle niepe nej, samo pismo nie

wzbudza o dot d szerszego zainteresowania. Najbardziej kompetentne ród o do

dziejów prasy polskiej potraktowa o efemeryd  jako prowincjonaln  gazetk , ad-

resowan  do je ców polskich, reprezentuj cych tzw. orientacj  prorosyjsk , a tak-

Bronis aw Pasierb

21 W li cie z 10 XII 1907 r. do swego japo skiego przyjaciela Pi sudski zapowiada : „w najbli -

szym czasie zajm  si  wspomnieniami. Jest na to popyt. […] Byleby tylko znale  wydawc ”. Por.

J. S tasze l, op. cit., s. 364, przyp. 6.
22 My l  o znakomitym tek cie prof. A. Kuczy sk iego pt. Bronis aw Pi sudski (1866–1918)…
23 Por. Z. L ib rowic z, Polacy w Syberii, Kraków 1884, ss. 380. Faksymilowa edycja ukaza a

si  w ramach Biblioteki Zes a ca w 1993 r. Pos owie napisali A. Kuczy ski i Z. Wójcik.
24 Zbie no  tytu ów z prac  Z. Librowicza, która ukaza a si  w 1884 r. w Krakowie w Wydaw-

nictwie G. Gebethner i Spó ka, nie jest przypadkowa. Trzeba przyzna , e Bronis aw wykorzysta

prac  pod wzgl dem konstrukcyjnym, a tak e materia owym, natomiast nada  w asn  interpretacj

wielu tezom. Trudno bez g bszych studiów porównawczych wskaza , w których partiach jest zbie -

no  ocen, a w których autor ma odmienny punkt widzenia. Dopiero przy krytycznym omówieniu

dokona  b dzie mo na jego pe nej oceny. Nie jest wykluczone, e Pi sudski korzysta  z inspiracji in-

nych, np. prasy syberyjskiej. Por. Poljaki w Sibiri, „Sybir” [Irkuck] nr 31 z 1883 r. Por. Z. L ib ro -

wic z, op. cit., s. 261–263.
25 Korzysta em ze zbioru periodyku przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warsza-

wie, który jest dost pny w Internecie dzi ki e-Kolekcji Czasopism Polskich Biblioteki Narodowej. Inny

komplet przechowuje Biblioteka w Kórniku. Nie wiadomo, czy to jest ten sam, który by  przekazany

przez redakcj  Muzeum Wojennemu w Poznaniu. Przed likwidacj  polskich obozów je ców we Francji,

„Jeniec Polak. Bulletin des P. G. Polonais” 3 (1919), nr 62, s. 1; Polskie Archiwum Wojenne w Po-

znaniu, ibidem, s. 10. Por. W. l iwowsk a, Zes a cy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej po-

owie XIX wieku. S ownik biograficzny, Warszawa 1998, s. 807.
26 Por. J. S ta sze l, Zwi zki Bronis awa Pi sudskiego z Akademi  Umiej tno ci w Krakowie, w:

Bronis aw Pi sudski…, s. 176. Pierwszym z historyków, który pisa  o braciach Pi sudskich i wspo-

mnia  o odczytach Bronis awa og oszonych drukiem w „Je cu Polaku”, by  M. Jan i k, Dzieje Pola-

ków na Syberii, Kraków 1928, s. 419.
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e proalianck 27. Czasopismo pozostaje jednym ze róde  informacji dla zajmuj -

cych si  ostatnim okresem ycia B. Pi sudskiego, chocia  w ród nich tak e trudno

wskaza  autora, który by szerzej odniós  si  do jego zawarto ci28.

Ma o znane pismo podj o si  publikacji odczytów B. Pi sudskiego, o których

dosy  g o no mówi o si , oczekiwano ich, liczono, e poka  dorobek interesuj -

cego cz owieka, a przy tym nosz cego nazwisko, o którym tak e by o g o no

w ko ach emigracji politycznej czy wojskowej29.

Redakcja, rozpoczynaj c 9 V 1918 r. cykl publikacji tekstów B. Pi sudskiego,

nie opatrzy a ich komentarzem, nie zwróci a czytelnikowi na nie uwagi, daj c mu

czas na w asn  interpretacj  zawarto ci. Mo na si  tylko domy la  przyczyn tego

kroku, ze wzgl du na uwik ania polityczne i du  aktywno  samego autora, a tak e

ze wzgl du na jego brata Józefa, ci gle przebywaj cego w Magdeburgu. Nikt prze-

cie  nie wiedzia , jak zako czy si  przygoda Komendanta Legionów30. Takiej wie-

dzy nie mieli tak e redaktorzy „Je ca Polaka”, którzy, jak si  wydaje, nie nale eli

do grona specjalnie do wiadczonych wydawców.

Pismo nade wszystko gra o na uczuciach patriotycznych, przywi zaniu do reli-

gii, tradycjach polskich sukcesów militarnych, obyczajach31.

W tym kontek cie hase , mitów i legend teksty B. Pi sudskiego o Polakach

w Syberii zbytnio od nich nie odbiega y, mie ci y si  w kanonie podobnie pojmo-

wanych warto ci narodowych i patriotycznych. Z pewno ci  nowo ci  by a pro-

Syberia we wspomnieniach Bronis awa Pi sudskiego (1866–1918)

27 Por. J. o j e k, J. My l i sk i, W. W adyk a, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 86.
28 Cho by porównuj c dat  odczytów Pi sudskiego, wida , e istnieje ró nica mi dzy informa-

cjami tygodnika a tym, co pisz  autorzy. Por. W. S ie roszewsk i, op. cit., s. XXVII, gdzie cytowany

list Józefa Komendy, w którym jego autor stwierdza: „W 1916 mia  Nieboszczyk odczyt: Polacy

w Syberii – w którym sporo ze swych do wiadcze  powiedzia . Odczyt ten wyszed  niedawno w »Je cu

– Polaku« w Le Puy we Francji, tak e jako osobna broszura”. Informacj  t , z pomini ciem daty od-

czytów Pi sudskiego, og osi  M. Jan i k, op. cit., s. 419–420. Por. H. F lo rkowska-Fran i , Ostat-

nie lata Bronis awa Pi sudskiego 1915–1918 (Szwajcaria–Pary ), w: Bronis aw Pi sudski…, s. 195.

Inni autorzy chyba nie wiedzieli, e broszurka by a publikowana w „Je cu Polaku”. Por. A.F. Maje -

wic z, Badacz i przyjaciel sachali skich tubylców. Naukowa sylwetka Bronis awa Pi sudskiego, LL

32 (1988), nr 4–6, s. 45.
29 Dostrzegano w J. Pi sudskim kontynuatora i wykonawc  my li R. Traugutta. „ yj c w innych

warunkach, równie  nazywany marzycielem i idealist , zwalczany przez najbli szych, gromadzi  polsk

m odzie  i tworzy  polsk  armi . A gdy wybuch a wojna, gdy jedni si  zastanawiali, inni czekali,

inni znowu wygl dali znaku z nieba, Józef Pi sudski powo a  te swoje dru yny szare, stan  na czele

tych wykonawców testamentu Traugutta i w dniu 6 sierpnia 1914 r. przekroczy  granic  Królestwa,

podniós  sztandar Polski wiecznie ywej, Polski niepodleg ej” – Romuald Traugutt, „Jeniec Polak” 2

(1918), nr 45, s. 4. „Józef Pi sudski, którego imi  z szacunkiem powtarza dzi  ca y wiat cywilizowa-

ny, jest bohaterem d ugoletnich, ci kich walk naszego narodu o wolno  i niepodleg o ” – w takim

hagiograficznym tonie zaczyna  si  jeden z tekstów w specjalnym numerze tygodnika z okazji pierw-

szego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej 9 II 1919 r., „Jeniec Polak” 3 (1919), nr 67, s. 1–2; zob.

te  ibidem, Or dzie Naczelnika Pa stwa, s. 2–4; Mowa prez. Rady Ministrów Paderewskiego, s. 4–8;

Józef Pi sudski, s. 8–9.
30 Miesi ce niemieckiego wi zienia, pisze biograf Marsza ka, „sta y si  pe nym sukcesem poli-

tycznym, pozwoli y Pi sudskiemu nie tylko odzyska  dawn  reputacj , ale równie  stworzy y mu po-

zycj , jakiej nigdy jeszcze nie mia ”. Por. A. Gar l i ck i, Józef Pi sudski, 1867–1935, Kraków 2008,

s. 302.
31 Do Polaka, „Jeniec Polak” 1 (1917), nr 1, s. 2–3.
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blematyka wschodnia, „sybiracka”, która dla przewa nie s abo przygotowanego czy-

telnika by a odleg a, ale chyba czytelna i zrozumia a32. Nawet tragiczna mier

B. Pi sudskiego, o której tygodnik donosi , nie spowodowa a szerszego zaintere-

sowania autorem i jego tekstem33.

Nie uda o si  ustali , kiedy do redakcji „Je ca Polaka” trafi  egzemplarz ma-

szynopisu czy r kopis odczytu Polacy w Syberii. Wydaje si , e rozpocz ty 9 V

1918 r. jego druk na amach tygodnika by  pierwszym i jedynym tekstem B. Pi -

sudskiego, który mia  zapocz tkowa  systematyczn  wspó prac  z redakcj  „Je -

ca Polaka”, do której zreszt  by  d ugo namawiany i w ko cu „z ca  gotowo ci

przyrzek  i swoje us ugi natychmiast zaoferowa ”34. Nie wiadomo te , czy i ewen-

tualnie jakie poprawki czy uzupe nienia w tek cie poczyni a sama redakcja pisma35.

Tre  broszury Pi sudskiego wydawa a si  redakcji „Je ca Polaka”, a zw aszcza

czytelnikom przebywaj cym w polskich obozach we Francji tematyk  now , do-

t d rzadko podejmowan  przez pismo. Wprawdzie dotyczy a historii, ale szczegól-

nej zbiorowo ci, analogicznej do polskich je ców, tyle e do „niewoli”, na d ugo-

letni  tu aczk , trafiali z wyroków s dów carskich czy decyzji administracyjnych.

Wysy ano ich jak najdalej od stron rodzinnych, jako niebezpiecznych awanturni-

ków politycznych, rzucaj c na tereny wielkiego imperium carów, „Sybiru”, który

cieszy  si  jak najgorsz  opini 36.

3. Pi sudski swoj  opowie  o Polakach w Syberii zbudowa  na podstawie nie

tylko w asnych prze y  sachali skich, ale i innych zes a ców, którzy zostawili lad

w postaci wspomnie , dzienników, relacji czy podobnych „zapisków”. W tek cie

przypisy s  pojedyncze, raczej obja niaj ce, dokonane przez redakcj , a odwo a-

nia do literatury rzadkie37.

Mimo wszystko wielu rzeczy trzeba si  domy la , poniewa  autor skrz tnie

ukry  nie tylko ród a inspiracji, ale nie ujawni  te  pe nego zapisu wyzyskanej li-

Bronis aw Pasierb

32 Fundusz Bronis awa Pi sudskiego uzyskany ze sprzeda y broszury wynosi  67 franków i 60

centów. Por. „Jeniec Polak” 3 (1919), nr 75, s. 3.
33 Ukaza y si  dwa nekrologi. Jeden w imieniu Redakcji 30 V 1918 r. („Jeniec Polak” 2 (1918),

nr 35, s. 7), a drugi, sygnowany Z.L.Z, by  autorstwa Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1882–1967), hi-

storyka literatury, poety zwi zanego z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Pary u. Równie

jego ona Maria Zaleska (1898–1987) oraz syn Kazimierz Piotr Zaleski (ur. 1948), aktualny dyrektor

Biblioteki Polskiej w Pary u, s  pi knymi przyk adami zachowania rodzinnych tradycji. Zygmunt Lu-

bicz-Zaleski w latach 1916–1918 by  w Pary u pracownikiem Stacji Naukowej Akademii Umiej t-

no ci i w jego mieszkaniu Pi sudski bywa  cz stym go ciem. Por. J. S t a sze l, Zwi zki Bronis awa

Pi sudskiego…, s. 179.
34 p. Bronis aw Pi sudski, „Jeniec Polak” 2 (1918), nr 35, s. 7.
35 Por. J. S ta sze l, Zwi zki Bronis awa Pi sudskiego…, s. 175, 179, przyp. 87. Por. List J. Ko-

mendy, cytowany przez W. Sieroszewskiego, op. cit., s. XVII.
36 „Syberia” jako poj cie geograficzne i jego pochodne, np. syberyjskie wspomnienia, a tak e

„Sybir” jako „zespó  do wiadcze  wygna czych, zebranych na ró nych obszarach” za i przed Ura-

lem, zarówno w czasach Cesarstwa w XIX w., a w XX w. Zwi zku Radzieckiego. Por. W. l iwow-

sk a, op. cit., s. VI. Por. Z.J. Wójc i k, Udzia  Polaków w rozpoznaniu przyrody Syberii, w: Polacy

w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na pocz tku XX wieku, red. A. Kuczy ski,

Wroc aw 2007, s. 635–640.
37 Por. Dr S. (powinno by  B.[Benedykt] Dybowsk i), O Syberii i Kamczatce, Lwów 1900.
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teratury. W oczekiwaniu na krytyczn , polsk  edycj  tekstu, jeste my skazani na

domys y38. Jestem przekonany, e tekst ten w pe ni zas uguje nie tylko na sam

edycj , ale zarazem obszerny komentarz.

Autor rozpoczyna relacj  od 1795 r., trzeciego rozbioru Polski. Pisze o nieprze-

rwanej fali „polskiej emigracji politycznej”, „wygna cach politycznych”, jak sub-

telnie okre la ten „brz cz cy kajdanami” pochód rodaków. „Skazywa  ich rz d za-

borczy na ci k  prac  przymusow , na tu aczk  i pobyt w obcej, dzikiej krainie

pó nocnej Azji, za protest s owem lub z mieczem w r ku przeciw ujarzmieniu uko-

chanej Ojczyzny”. Szli na „Sybir”, kojarzony z miejscem tragicznych do wiadcze

wielu pokole  polskiej m odzie y, która ci k , kator nicz  prac  przekszta ca a

dziewiczy kraj nazywany „Syberi ”. Po przekroczeniu z otodajnych gór uralskich39

tereny Syberii ci gn y si  na wschód do Oceanu Spokojnego. By y to ogromne

przestrzenie niezagospodarowanych ziem, hojnie obdarzonych przez przyrod  bo-

gactwami, ale s abo zaludnione.

B. Pi sudski dostrzega etapy osadnictwa Syberii, charakteryzuje nap ywaj ce

tam ró ne kategorie osadników, opisuje zmagania z nieprzyjaznymi warunkami

i otoczeniem. Pokazuje walk  ró nych rosyjskich frakcji, wskazuje ofiary „walki

o wp ywy przy dworze” carskim. Nic te  dziwnego, e Rosja, marnuj c „swoje w a-

sne si y i zdolno ci polityczne”, nie oszcz dza a te  innych narodów, w tym Pola-

ków.

Autor zajmuje si  losem polskich zes a ców, dla których cz sto ostatnim eta-

pem by  Sybir. Z upodobaniem ledzi losy rodaków, jak on pochodz cych z Wiel-

kiego Ksi stwa Litewskiego. Pisze ciekawie o wszystkich, kre li ich koleje losu,

histori  ycia, ró ne przygody, zw aszcza próby ucieczek, czasami udanych, cz -

ciej ko cz cych si  tragicznie, ale ci gle ywych w legendzie syberyjskich wspo-

mnie 40.

Tekst wyra nie dzieli si  na dwie cz ci. Pierwsza, krótsza, obejmuje histori

Polaków, którzy przewin li si  w dziejach Syberii, obecni w ró nych przekazach,

Syberia we wspomnieniach Bronis awa Pi sudskiego (1866–1918)

38 Tekst B. P i sudsk ieg o pt. Polacy w Syberii ukaza  si  w j zyku rosyjskim, w 2002 r., jako

krytyczna edycja, w tomie dedykowanym temu wybitnemu uczonemu, patriocie, zes a cowi. B. P i -

sudsk i j, Poljaki w Sibire, w: Sibir v istorii i kulture polskogo naroda, Moskva 2002, s. 13–51. Au-

torem krytycznego opracowania tego niewielkiego tekstu wraz z przypisami jest B.S. Szostakowicz,

maj cy „korzenie polskiego zes a ca”, uczony, historyk z Irkucka, od lat ci le wspó pracuj cy z pol-

skimi badaczami. Nie jest te  pozbawione racji krótkie wprowadzenie B. Szostakowicza do tego tomu

studiów, zatytu owane: Ksi ka, na któr  d ugo czekano. Autor od 1985 r. nale y do aktywnych ba-

daczy polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych, którym po wi ci  wiele lat, zdobywaj c z tego ob-

szaru badawczego kolejne stopnie i tytu y naukowe. Wprawdzie Szostakowicz nie jest autorem prze-

k adu tekstu Pi sudskiego, ale z mojego rozpoznania wida , e by o to t umaczenie polskiego tekstu,

które ukaza o si  w maju 1918 r. w odcinkach, na amach „Je ca Polskiego”.
39 Okre lenia „z oty Ural”, z powodu bogatych z ó  z ota, które zacz to eksploatowa  w latach

20. XIX w., u ywali polscy zes a cy. Por. list Adolfa Januszkiewicza do mamy z 18/30 I 1835 r.,

A. Januszk iewic z, Listy z Syberii, wyb., opr. H. Geber, przedmowa J. Odrow -Pieni ek, War-

szawa 2003, s. 79–80.
40 Najbardziej znana by a ucieczka Rufina Piotrowskiego, udana i szeroko rozpropagowana, zob.

R. P io t rowsk i, Pami tniki z pobytu na Syberii, Pozna  1860. Por. Z. L ib rowicz, op. cit., s. 346.
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które zgromadzi a dot d nauka. Odpowiada to czterem odcinkom publikowanym

w periodyku „Jeniec Polak”.

Natomiast druga cz  tekstu Pi sudskiego wydaje si  przemy lanym opisem

autora, wyra a jego punkt widzenia, chocia  trudno nie zauwa y , e Z. Librowicz

i jego tekst by y g ówn  inspiracj  jego opowie ci.

Bronis aw omawia polityk  carsk  wobec zes a ców, pokazuje zmieniaj c  si

wobec nich rol  administracji i urz dników, co znajdowa o ka dorazowo odbicie

w ich losie. Ciekawie pokazany jest stosunek miejscowej ludno ci do przybyszów,

jego ewolucja od pogardy po wspó czucie, zrozumienie ich losu, a nade wszystko

dostrze enie znaczenia tej licznej rzeszy jako kapita u ludzkiego. Polakom pozwo-

lono „skupia  si  w pewnych okolicach i wzajemnie si  popiera ”. Niektórzy z nich

uzyskali pozwolenie na prac  naukow . W ten sposób pojawi a si  liczna rzesza

polskich badaczy przyrody, flory i fauny Syberii.

Autor wymienia ich nazwiska, zreszt  nie tylko w obszarze nauki. Ukaza  rol

i znaczenie rzemios a, fabrycznej produkcji, ulepszania narz dzi pracy, ju  istnie-

j cych maszyn. Z takich pomys ów rodzi a si  wytwórnia wiec i myd a, wyroby

cygar „z mongolskiego tytoniu”, fajek z brzozy. Polacy wspierali pomys ami bu-

dow  garbarni, rozwijali garncarstwo i artystyczne wyroby z gliny41. Za ich spraw

pojawia y si  zupe nie nieznane tam wiatraki, ulepszono proces t oczenia oleju

z cedrowych orzechów, który znajdowa  zbyt w ca ej Rosji. Polacy nauczyli lud-

no  miejscow  wyrobu serów polskich i szwajcarskich.

Z kolei w dziedzinie rolnictwa polscy zes a cy wprowadzili bardziej racjonal-

ne metody uprawy ziemi. Sprowadzono z Polski p ugi, lepsze gatunki kos, tzw. li-

towki, nasiona pszenicy, która uzyska a wysokie uznanie jako „polska” b d  krócej

„polka”42.

Równie  w ogrodnictwie, które na Syberii dopiero si  rozwija o, dokona a si

zmiana. Zacz to uprawia  lepsze odmiany jarzyn, a tak e sprowadzono dot d nie-

znane jadalne ro liny, jak mak, pietruszk , selery, pory, kalafiory, fasol , dyni , ar-

buzy. Porozrzucane po ró nych miejscowo ciach rozleg ego terenu, gospodarstwa

zes a ców by y wzorem dla okolicznych osiedli, pe ni c funkcj  „praktycznych

szkó  rolniczych” dla miejscowych ludzi. Dobrze znane by o na Syberii, przy du-

ym udziale Polaków, pszczelarstwo. Polacy, znani mi o nicy koni, rozwin li ich

hodowl , która cieszy a si  du ym powodzeniem.

Najwi kszy wp yw polskich zes a ców uwidoczni  si  w zakresie „nauczania

i wychowania, w podniesieniu duchowej kultury Syberii”. Ten fragment tekstu nosi

charakter du ej autentyczno ci opisu. Autor mia  za sob  zgromadzone do wiad-

czenie nauczyciela, doskonale rozumia  potrzeby i oczekiwania nie tylko m odzie-

y, mia  z ni  dobry kontakt, cieszy  si  jej powa aniem. Dotyczy o to tak e lud-

no ci miejscowej, dla której tyle dobrego Bronis aw uczyni . Móg  z du  pewno ci

pisa , e pod wp ywem Polaków ukszta towa  si  odbiegaj cy „od przeci tnego

typu rosyjskiego” nowy typ rodowitego Sybiraka. By  to cz owiek „z silnym po-

41 Por. S. Maks imo w, Sybir i katorga, Petersburg 1871. Zob. te  Z. L ib rowic z, op. cit., s. 125.
42 Por. Z. L ib rowic z, op. cit., s. 124.
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czuciem godno ci osobistej, twardy i nieugi ty przed w adz , tolerancyjny dla wy-

znania, narodowo ci i rasy, z szerokimi aspiracjami spo ecznymi i politycznie wy-

robiony obywatel, maj cy silne przywi zanie do swego obszernego surowego, oj-

czystego kraju”43.

Na upowszechnienie zas uguje z pasj  opisana przez Pi sudskiego „solidarno

spo eczna sybiraków”. Autor dostrzega  ogromny wp yw „tysi cy przyk adów so-

lidarno ci, wzajemnej pomocy, przyja ni kole e skiej kolonii zes a ców polskich,

widocznych dla ludno ci i zawsze j  zdumiewaj cych. Poszanowanie dla pracy

musia o si  wzmacnia , gdy si  widzia o ludzi wy szego pochodzenia i wykszta -

cenia, nie gardz cych adnym rzemios em, adn  ci k  prac  fizyczn . Sybiracy

ceni  tylko ludzi pracy, zalet umys owych i moralnych, u yteczno ci publicznej

a nie maj  wielkiego szacunku dla rang, orderów, tytu ów”.

Równie ciekawy i prawdziwy wydaje si  opis ycia prywatnego, wyró niaj cy

Polaków, jako „ludzi o kulturze zachodniej”. Bronis aw pisa  na przyk ad o „mi-

mowolnym celibacie”, unikaniu ma e stw, zachowaniu „czysto ci”, opanowaniu

„mi o ci cz sto zupe nie szczerej”. By o to ród o „po wi cenia i ywotno ci”,

wyra aj ce si  w „entuzjastycznej, wszechstronnej dzia alno ci”. Podobnie by o

z u ywaniem alkoholu, karciarstwem, rozpust  i bezmy lnym „trwonieniem czasu

i si , co by o powszechnym i smutnym objawem ycia rosyjskiej inteligencji na pro-

wincji”.

Polscy zes a cy z kolei rozwijali zami owanie do ksi ki, która w tamtych wa-

runkach bywa a „potrzebniejsza od chleba do wymiany my li, do snucia planów

lepszego adu na ziemi, w kraju, danej gminie”. Kszta towany pod tym wp ywem

„praktyczny idealizm” stawa  si  typow  cech  sybirskiej ludno ci. Ilo  prywat-

nych ksi gozbiorów, bibliotek i czytelni publicznych by a na Syberii w stosunku

do liczby ludno ci znacznie wi ksza ni  w innych regionach Rosji.

Pisze Bronis aw o roli politycznych zes a ców wobec „wygna ców kryminal-

nych”, którzy lgn li do nich, „szukali w nich oparcia, chwytali si  jak deski zba-

wienia tych mocnych i szlachetnych charakterów polskich patriotów, s anych jak-

by r ka opatrzno ci dla zbawienia od ostatecznej zguby i upadku dusz jeszcze

zdolnych do podniesienia si  i odrodzenia”.

Autor ukaza  rol  politycznych zes a ców wobec aborygenów Syberii, pierwot-

nych jej mieszka ców, którzy instynktownie „odczuwali w Polakach ludzi innego

typu, innych zwyczajów i etyki”. Ukaza  rol  lekarzy, których nazwiska zapisane

zosta y we wdzi cznej pami ci chorych i pokrzywdzonych. Cenna na zes aniu by a

pomoc prawna, któr  wiadczyli nie tylko polscy, ale i rosyjscy zes a cy, co autor

podkre la  z uznaniem44.

43 „Zawsze byli my i czuli my si  Polakami – mówi  wspó cze ni mieszka cy Syberii z Wier-

szyny – Rosjanom nigdy nie uda o si  nas wynarodowi , na dowód czego niech b dzie ten dziwny,

niezrozumia y dla nich j zyk, nasza ojczysta mowa, w a ciwie dialekt ma opolski z niewielk  nale-

cia o ci  gwary l skiej. Ten j zyk jest naszym prawdziwym paszportem, cz ci  naszej Polski, jest

czym , czego nie mo na nam zabra ” (www.syberiatravel.pl).
44 Por. W. S tudn ick i, Wspó czesna Syberia. Z map  Syberii i kolei syberyjskiej, Kraków 1897.
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Odr bne zagadnienie, które dostrzeg  autor broszury i potraktowa  z ca  po-

wag , wi za o si  z rol  duchowie stwa katolickiego. Ukazana zosta a rola wybit-

nych kap anów, m czenników, jak ks. Jan Henryk Sieroci ski45.

Podobnie interesuj co pokazana zosta a rola kobiet towarzysz cych skazanym,

ten liczny korowód on, córek, narzeczonych, które dobrowolnie pod a y za naj-

bli szymi46. B. Pi sudski w opisie roli poszczególnych grup zawodowych, na które

sk adali si  polscy skazani, nie pomin  tak e kryminalnych przest pców, o nie-

rzy czy urz dników, których znaczenie by o oceniane ró nie. Podkre la rol  tych,

którzy zapisali si  chlubnie w historii rozwoju dalekiego kraju, do którego jechali

z musu, czy to odrabia  pobrane podczas studiów stypendia, czy te  w nadziei

atwiejszego uzyskania tam wy szych stanowisk i emerytur. W ten sposób trafi y

na Syberi  ró ne kategorie zawodowe, a w ród nich lekarze, kolejarze, in yniero-

wie, le nicy, kontrolerzy, a zw aszcza s dziowie; ka dy z nich na swym polu dawa

wiadectwo rzetelno ci i pracowito ci, jakich niestety w rodzinnych stronach nie

mogli spo ytkowa .

W ko cu swojej opowie ci próbuje autor podsumowa  wysi ek ró nych grup

Polaków w dziele zagospodarowania Syberii, tworzenia w miar  normalnych wa-

runków ycia i pracy. „W ka dym wi kszym mie cie syberyjskim istnieje ju  dzi-

siaj ko ció  katolicki lub kapliczka; ilo  kap anów jest, niestety, za ma a wobec

potrzeby ludno ci, nie skupionej, lecz porozrzucanej po drobnych osadach. Ko o

ka dego ko ció ka utworzy y si  towarzystwa dobroczynne, biblioteki, ochronki,

w ostatnich czasach szkó ki parafialne. Pierwsze miejsce zajmuje Polsko-Litew-

skie Towarzystwo Dobroczynne w Irkucku, poniek d stolicy Syberii, kolonia Po-

laków i Litwinów jest tam najliczniejsz  i jedn  z najstarszych”.

Bronis aw ko czy swoj  opowie  pod natchnieniem narodowych wieszczów,

Mickiewicza, S owackiego, Krasi skiego, wierz c, e nad polskim losem, jego

zwi zkiem z Syberi  czuwa a Opatrzno .

Odwo uje si  do polskiego symbolu cierpienia, jakim pozostaje „Sybir”, a po

nim „naturalny al po tylu zmarnowanych, wym czonych si ach, lecz al z ago-

dzony wiadomo ci  i mo e szlachetn  dum , e tam w prastarej Azji, kolebce lu-

dów, my sk adali my nieprzerwanie ciche i ch tne ofiary dla zbli enia i zbratania

si  ca ej ludzko ci”.

4. Pe na, krytyczna ocena tekstu B. Pi sudskiego nale y do historyków i jego

biografów. Trzeba uwzgl dni  fakt, e tekst by  kierowany do ludzi, którzy pozo-

stawali w niewoli, daleko od bliskich, ubrani w obce mundury, nara eni na cier-

pienie i mier . Czekali na s owa otuchy. Redaktorzy „Je ca Polaka” chcieli poru-

szy  uczucia, pokaza  cierpienie innych oraz trudno ci i k opoty na szlakach

prowadz cych do kraju. Ten zamys  si  uda .

45 Por. Z. L ib rowic z, op. cit., s. 232 n.
46 Por. T. L e n a r t o w i c z, Cienie syberyjskie, Lwów 1883. Por. Z. L i b r o w i c z, op. cit.,

s. 240–241.
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Mo na te  traktowa  t  relacj  z lektury broszury Bronis awa, zbudowan  na

jego wspomnieniach, do wiadczeniach, prze yciach, nie jak relacj  recenzenta, ale

czytelnika, jednego z yj cych polskich sybiraków, dla którego jest to ciekawa lek-

tura, ci gle ywa we wspomnieniach. Bo na tej ziemi zostawili cz stk  swego bólu,

wysi ku, cierpienia, ale i nadziei, e s  ostatnimi z polskich pokole , którzy tam

trafili. Nasz al niech agodzi, jak pisa  B. Pi sudski, wiadomo , a mo e i szla-

chetna duma, e „tam w prastarej Azji, kolebce ludów, my sk adali my nieprze-

rwanie ciche i ch tne ofiary dla zbli enia i zbratania si  ca ej ludzko ci”. Dobrze

by oby, by pami  o wysi ku kolejnych pokole  Polaków, ich pracy „drobnej,

skromnej, powszechnej” przekaza , jako przes anie, m odemu pokoleniu.


