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Od redakcji 

Manifestem z dnia 22 stycznia 1863 

roku konspiracyjny Tymczasowy Rząd 

Narodowy wezwał „Naród Polski, 

Litwy i Rusi” do walki z carskim za-

borcą. Rzeczpospolita podzielona przez 

zaborców nie mogła pogodzić się  

z utratą wolności. Mimo niepowodzeń 

insurekcji kościuszkowskiej oraz po-

wstania listopadowego nadal głęboko 

tkwiła tu myśl o wolności, której echa 

pobrzmiewały w romantycznej legen-

dzie, opowieściach i pieśniach posiwia-

łych już weteranów tamtych bitew. 

Dom, gniazdo rodzinne kształtował 

serca i umysły młodych, a mit wolnej 

Ojczyzny nieodłączny w wychowaniu 

stanowił istotny element świadomości 

narodowej.  

Duch dobrych czasów, kiedy Polska 

była wolna i silna odradzał się w spo-

łeczeństwie i stanowił klucz do niepod-

ległości. Wreszcie wybuchło powstanie 

styczniowe. Przez jego szeregi przewi-

nęło się prawie 200 tysięcy uczestni-

ków, z których wielu zginęło w boju  

z wojskami carskimi, innych rozstrzela-

no lub powieszono na rodzinnej ziemi, 

a prawie 40 tysięcy powędrowało na 

syberyjskie zesłanie.  

Wielu powstańców uniknęło zesła-

nia i wyjechało za granicę. Inni znaleźli 

schronienie w bardziej liberalnej Gali-

cji. Dodajmy zarazem, że tak jak ogól-

nonarodowy był wymiar powstania, 

taki też charakter miała żałoba po jego 

upadku. Jej wyrazem była kobieca 

biżuteria patriotyczna: bransolety  

w formie łańcuchów, kolczyki, pier-

ścionki i nade wszystko wymowny czar-
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ny strój. Wśród mężczyzn pojawiły się 

dewizki zegarków w formie kajdan, 

czarne obrączki, tabakierki z wizerun-

kiem spętanego orła, guziki z kotwicą, 

orłem i żałobnym krzyżem. W mitologi-

zowaniu powstania miała udział litera-

tura, sztuka, muzyka i piosenka.  

W kufrze mojej babci zachowały się 

czarne suknie z okresu żałoby narodo-

wej. Gdy nastał czas niepodległości 

weterani powstania darzeni byli po-

wszechnym szacunkiem społeczeństwa. 

Z dzieciństwa pamiętam powstańców  

w mundurach, którym zalutowali ofice-

rowie bez względu na rangę. Mam też 

krzyż na kamiennej podstawce z czasów 

żałoby narodowej, na który składałem 

przysięgę jako żołnierz Armii Krajowej. 

Jesteśmy na początku drogi wiodą-

cej do obchodów 150. rocznicy powsta-

nia styczniowego, najpotężniejszego 

zrywu narodowego, który nastąpił po 

powstaniach kościuszkowskim i listo-

padowym. Jakie one będę czas pokaże? 

Jedno już wiemy, że Sejm Rzeczypospo-

litej Polskiej nie ogłosił roku 2013 

Rokiem Powstania Styczniowego. Rocz-

nicowe obchody odbywać się będą  

w zróżnicowanej przestrzeni naukowej, 

medialnej, wydawniczej czy muzealnej 

ubogacających powstańczą tradycję.  

W nurt ten wpisuje się niniejszy 

numer „Zesłańca”, który jest hołdem 

wobec powstania i jego uczestników. 

Dzisiaj, gdy echa powstańczych bitew 

ucichły nawet w podręcznikach historii 

oraz zastygły w romantycznej legendzie 

odsłaniamy obraz tamtych wydarzeń. 

Mogliśmy to uczynić dzięki autorom, 

którym serdecznie dziękujemy za oka-

zaną pomoc. 

Dziękujemy też naszym Czytelni-

kom, którzy od lat wspierają „Zesłań-

ca”, jedyne obecnie czasopismo po-

święcone związkom polsko-syberyjskim.  
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