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• NOC 10 LUTEGO… DEPORTACJA LEŚNIKÓW
I OSADNIKÓW WOJSKOWYCH W GŁĄB ZSRS
Z 9 NA 10 LUTEGO 1940 ROKU. WYSTAWA CZASOWA
W MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU
W Muzeum Wojska w Białymstoku 7 lutego 2014 roku odsłonięto wystawę czasową poświęconą pierwszej masowej deportacji obywateli polskich
w głąb ZSRS. Jak wiemy, podczas lutowej wywózki, w centrum zainteresowania sowieckich organów represji znaleźli się wówczas głównie pracownicy Lasów Państwowych oraz weterani wojny polsko-bolszewickiej zamieszkujący we
wschodnich województwach przedwojennej Rzeczypospolitej. Uznani przez
władze okupacyjne za element szczególnie niebezpieczny, leśnicy i osadnicy
wojskowi, po wielotygodniowej podróży, trafili głównie do osad specjalnych
(spiecposiołków) rozrzuconych w kompleksach leśnych, gdzie czekała na nich
mordercza praca przy wyrębie i ich spławianiu drewna.
Na nieco ponad czterdziestu metrach kwadratowych sali wystaw czasowych Muzeum Wojska w Białymstoku rozmieszczono kilkadziesiąt eksponatów
pochodzących w znacznej mierze od osób prywatnych – darczyńców Muzeum
Pamięci Sybiru, a także z kolekcji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
i Nadleśnictwa Dojlidy. Narrację wystawy poza eksponatami tworzyły trójjęzyczne plansze informacyjne oraz urządzenia umożliwiające odbiór przekazu
audio i wideo.
Po wejściu do pomieszczenia, w którym znajdowała się wystawa, zwiedzający wkraczał na chodnik z miękkiej wykładziny koloru czarnego prowadzącej go do kolejnych opisów i przedmiotów. Po zapoznaniu się z trzema
pierwszymi planszami zawierającymi zbiorczą informację, dotyczącą przyczyn
i okoliczności wywózki, obserwator natrafiał na dwie szklane gabloty ustawione naprzeciw siebie, a zawierające atrybuty pracowników służby leśnej – charakterystyczną zieloną czapkę z liśćmi dębu, błyszczącą sygnałówkę, strzelbę
myśliwską, raportówkę i solidny skórzany pas. Wszystko to, co podkreślało
powagę i prestiż przedwojennego leśnika, a dla okupacyjnych władz sowieckich
stanowiło jednoznaczny dowód nielojalności i wrogości wobec „dyktatury proletariatu”.
Niespełna dwa kroki dalej na ścianie, ponad ułożonymi regularnie brzozowymi bierwionami wyświetlany był film, wykonany w technologii time-lapse
(poklatkowy), autorstwa Szczepana Skibickiego. Przedstawiał on okolicę leśniczówki Ponikła, jednej z setek podobnych rozrzuconych w lasach wschodniej
Polski. Stąd właśnie w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku wywieziono do rejonu
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tajszeckiego w obwodzie irkuckim czteroosobową rodzinę Henryka Prejznera,
jednego z bohaterów wystawy.
Historia tej rodziny ukazana została w kilku miejscach, począwszy od
ciężkiego, drewnianego kufra. W skrzyni obok dokumentów osobistych,
srebrnego krzyżyka i książeczki do nabożeństwa, czy rozrzuconych bezładnie
bliskowschodnich monet można było zobaczyć kilkanaście dokumentów,
listów oraz kart pocztowych stanowiących namacalne świadectwo syberyjskiej
drogi, jaką przeszedł Henryk Prejzner i jego rodzina.
Na ścianie ponad kufrem dla zwiedzających przygotowano porcję wiedzy
ogólnej. Dwie kolejne plansze poświęcone zostały Przysposobieniu Wojskowemu Leśników i organizacji Rodzina Leśnika. Obie wskazane w międzywojenne Polsce skupiały brać leśną w trosce o jej należyte wykształcenie
i rozwój kulturalny. Zmierzając dalej, zgodnie z kierunkiem zwiedzania znajdował się stolik z pochyłym blatem, na którym umieszczone były dwa ekrany
(ramki cyfrowe) odtwarzające w pętli fotografie przedwojennych leśników.
Zdjęcia wykonano zarówno w trakcie pełnienia służby, jak i podczas różnego
rodzaju świąt i uroczystości. Po założeniu dołączonych do urządzenia słuchawek, zwiedzający mieli szansę wysłuchania jednej z trzech opowieści dotyczących przedwojennego życia i pracy leśników – relacji z działań Rodziny Leśnika, reportażu z obchodów Dni Morza w Białowieży, czy opisu udanego pościgu
za kłusownikami, w jednej spod białostockich wsi. Teksty nagrań wybrano
z międzywojennej Gazety Białostockiej a dzięki ich aktorskiemu odczytaniu
ponownie tchnięto w nie życie. Wersję oryginalną, głębokim bas-barytonem
czytał Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (reprezentujący współorganizatora wystawy). Tłumaczenie rosyjskie, ocieplił głos Lusine Hovhannisyan zaprzyjaźnionej z Muzeum
Wojska lektorki języka Puszkina, wariant zaś angielski z reporterską krzykliwością odczytał autor wystawy Bogusław Kosel.
Ponad opisywanym stołem multimedialnym, z kolejnych plansz na zwiedzających spoglądały dwie postaci męskie ubrane w mundury międzywojennej
Służby Leśnej. Uśmiechnięte, wąsate twarze, trzydziestolatków, uwiecznione
zostały w końcu lat 30. XX w., gdzieś w ostępach Puszczy Knyszyńskiej.
To kuzyni Michał Bakun i Henryk Prejzner, leśnicy z okolic Białegostoku. 10
lutego 1940 roku spotkał ich podobny los – wywózka, posiołek, praca w tajdze.
W 1942 roku obaj opuścili ZSRS z armią gen. W. Andersa. Prejzner podjął
służbę w ośrodku zapasowym 5. Dywizji Piechoty i ostatecznie znalazł się
w Egipcie, Bakun zaś przeszedł cały szlak bojowy wraz z 2. Korpusem Polskich
Sił Zbrojnych uczestnicząc w walkach pod Monte Cassino i Bolonią. Po wojnie
tylko pierwszemu z nich było dane powrócić do ojczyzny. Drugi zmuszony był
pozostać na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Wspaniałą pamiątką ich wspólnych, bliskowschodnich losów jest aparat
fotograficzny oraz setki zdjęć, nim wykonanych. Zarówno samo urządzenie, jak
i efekty jego działania można było obejrzeć przechodząc nie dalej niż metr
z miejsca, w którym staliśmy przed chwilą rozpływając się w tonach przedwojennych gawęd. Na fotografiach można było rozpoznać tych samych mężczyzn,
odzianych w angielskie mundury z polskimi oznaczeniami, w klimacie dalece
cieplejszym niż wcześniejsza Puszcza Knyszyńska.
Kolejną atrakcja przewidzianą dla zwiedzających była wielkoformatowa
reprodukcja mapy ZSRS pochodząca z wydanego w 1940 r. szkolnego atlasu
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(nota bene przywiezionego z zesłania przez jednego z Sybiraków). Granice
ZSRS na owej mapie przesunięte były złowieszczo na zachód otaczając wiele
polskich miast m. in. oznaczony zieloną diodą Białystok. Kolejne świetliste
punkty na mapie to już tylko rejony zesłań obywateli polskich wywiezionych na
wschód w lutowej deportacji.
Z tego miejsca pragnęliśmy wyprowadzić zwiedzających z sielankowego dotąd klimatu przedwojennego życia. W tym celu zainscenizowano opuszczone wnętrze izby domu osadników wojskowych. Pomieszczenie urządzone zostało dość
skromnie, ale ze smakiem. Zawierało patriotyczne elementy jak wiszący ponad
stołem portret marszałka Józefa Piłsudskiego, czy pamiątkową figurkę legionisty.
Świadectwem wydarzeń nocy 9/10 lutego były pootwierane drzwiczki
kredensu i szafy, a także zmięta gazeta z początku września 1939 roku. Instalacji towarzyszyły plansze informacyjne objaśniające rolę osadnictwa wojskowego na kresach, jak również pewien zasób informacji dotyczących samego procesu kolonizacji Kresów Wschodnich. W opracowaniu tekstów plansz uczestniczyli potomkowie osadników skupieni w Stowarzyszeniu Rodzin Osadników
Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich oraz stażystka Muzeum Ewa
Malewska.
Istotnym elementem przeprowadzającym zwiedzającego z przestrzeni
„sielankowej” do części zawierającej wspomnienie najtrudniejszych momentów
na zesłaniu stanowił fragment ścieżki zasypany kamieniami, po których należało przejść aby kontynuować zwiedzanie. Odtąd zwiedzający zapoznawali się
z rzeczami przywiezionymi przez Sybiraków z zesłania m. in. pojemnikiem
z kory brzozowej służącym do przechowywania żywności, maską zabezpieczającą twarz przed „meszką” i innymi przedmiotami codziennego użytku, obarczonymi niespokojnym, sybirackim doświadczeniem.
Kompozycję wystawy zamykały plansze dotyczące współczesnej pamięci
o lutowych zesłańcach, działalności Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich oraz kolekcja makiet osady specjalnej wykonana przez Sybiraka, kmdr. por. Tadeusza Konopackiego z Ustki.
Wystawę była udostępniona do końca czerwca 2014 roku. Dla najmłodszych zwiedzających został zorganizowany cykl warsztatów pt. „Nie taki wilk
straszny…” wprowadzających w tematykę przyrody syberyjskiej i panujących
na tych obszarach warunków naturalnych, autorstwa dr Janusza Kupryjanowicza, zoologa, pracownika Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie kilku spotkań dr Kupryjanowicz opowiadał
o zagrożeniach ze strony przyrody, z jakimi stykali polscy zesłańcy począwszy
od warunków klimatycznych, aż po dzikie zwierzęta i owady.
Wyjątkowym zainteresowaniem, dzięki nietuzinkowemu podejściu
do tematu cieszył się również finisaż wystawy. W niedziele 29 czerwca 2014
roku zostały zorganizowane warsztaty kulinarne, podczas których zademonstrowano kilka potraw, którymi Sybiracy ratowali się przed śmiercią głodową.
W trakcie spotkania można było spróbować między innymi zupy z pokrzywy
doprawionej czeremszą, herbaty z igieł sosnowych czy lepioszek. Warsztaty
w oparciu o wyniki swoich badań, poprowadziła dr Ewa Pirożnikow, biolog
z Uniwersytetu w Białymstoku.
Bogusław Kosel
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• POLSCY BADACZE WSCHODNIEJ SYBERII W XIX W.
Osiemdziesiąta rocznica śmierci Edwarda Piekarskiego, stała się dobrą
okazją do zorganizowania w Petersburgu międzynarodowej konferencji naukowej na temat: „Rdzenne narody Syberii w pracach polskich badaczy. Pamięci
Edwarda Piekarskiego (1858-1934)”. Organizatorami konferencji były dwa
Polskie Konsulaty Generalne: petersburski i irkucki oraz Stałe Przedstawicielstwo Republiki Sacha (Jakucja) w Sanki Petersburgu i Rosyjski Instytut Historii
Sztuk w Petersburgu. Obrady odbywały się w zabytkowym budynku Rosyjskiego Instytutu Historii Sztuk, znajdującym się przy Placu Isaakijewskim,
w dniach 25-26 września 2014 r. Zgodnie ze starym jakuckim zwyczajem, poprzedzone zostały ludowym obrzędem Algys, mającym odpędzić przy pomocy
szamana złe moce i zapewnić pomyślność rozpoczynającej się konferencji.
W rolę szamana i towarzyszących mu tańczących dziewcząt, wcielili się jakuccy studenci. Następnie otwarte zostały trzy wystawy: kserokopii wybranych
dokumentów z Narodowego Archiwum w Jakucku, obrazów współczesnego
malarstwa jakuckiego i plansz obrazujących historię polskich badań naukowych
na Syberii. Wybrane obrazy malarstwa jakuckiego, zatytułowane „Paralele.
Polska – Jakucja”, prezentowała ich autorka Irina Mikumjanowa-Pilska i tu dla
ciekawości dodajmy, mająca męża Polaka. Foto- i kserokopie wybranych dokumentów z Narodowego Archiwum Jakucji, omówił szef oddziału udostępniania Piotr Korjakin. Dotyczyły one pobytu polskich zesłańców w obwodzie jakuckim, w drugiej połowie XIX w. W odrębnej Sali zaprezentowano plansze
i fotografie, zatytułowane „Polscy badacze Syberii”, a ich krótkiej charakterystyki dokonał polski Konsul Generalny z Irkucka Pan Marek Zieliński. Większość zebranych materiałów dotyczyła oczywiście jedynie najbardziej znanych
polskich badaczy z XIX wieku.
Właściwe obrady konferencji odbywały się w tzw. sali zielonej (malachitowej) i tradycyjnie otworzyli je przedstawiciele organizatorów: Dyrektorka
Rosyjskiego Instytutu Historii Sztuk Olga Koch, Stała Przedstawicielka Republiki Sacha Galina Makarowa oraz dwaj Konsulowie Generalni Rzeczypospolitej Polskiej: Pan Piotr Marciniak z Petersburga i Pan Marek Zieliński z Irkucka.
Dwudniowe obrady podzielone zostały na trzy sesje. Pierwsza, chociaż zatytułowana została nieco poetycko – „Zetknięcie się z urzekającą (czarującą) cywilizacją – Polacy we wschodniej Syberii”, to w praktyce wystąpienia dotyczyły
zagadnień ogólnohistorycznych. Bolesława Szostakowicz z Irkucka podsumował dotychczasowe wyniki badań nad wkładem Polaków w rozwój Syberii
Wschodniej i wskazał na najbardziej celowe kierunki badań na przyszłość.
Wasilij Iwanow z Jakucka scharakteryzował i ocenił rolę Polaków
w naukowych badaniach Jakucji od XVII do XX wieku. Pracownik naukowy
Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego w Petersburgu Maryna Bielanskaja,
omówiła rolę Polaków w naukowym opracowaniu języków ludów tunguskomandżurskich, północnosyberyjskich i dalekowschodnich. Kierujący Katedrą
dziennikarstwa i redagujący historyczno-geograficzne i kulturologiczne czasopismo „Ilin” (Wschód) Oleg Sidorow, poświęcił swoje wystąpienie odnowieniu
związków polsko-jakuckich w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Polski
Konsul Generalny z Irkucka Marek Zieliński zaprezentował wydane drukiem
prace w ramach cyklu „Biblioteka polsko-syberyjska”. Natomiast piszący te
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słowa, omówił najbardziej charakterystyczne motywy z zesłań syberyjskich,
które wpisały się na trwałe do polskiej historii i tradycji narodowej.
Druga sesja zatytułowana „Polskie losy wplecione w historię Syberii”,
została poświęcona kilku postaciom Polaków, ilustrującym związki polskosyberyjskie w XIX w. Trzy pierwsze wystąpienia dotyczyły oczywiście Wacława Sieroszewskiego, będącego obok Piekarskiego, najbardziej znaczącą postacią w historii związków polsko-jakuckich w XIX w. Piotr Trojew z Jakucka
scharakteryzował źródłową wartość wspomnień Sieroszewskiego, w dalszych
badaniach historyczno-literackich. Dwaj kolejni prelegenci to młodzi polscy
badacze, orientalista i znawca szamanizmu Michał Pędracki oraz pisarz Michał
Książek. Obydwaj znają Jakucję z autopsji, odbyli podróże po tym jakże dalekim ale jednocześnie w jakimś sensie bliskim Polakom kraju. Pierwszy z nich
zajął się tym na czym dobrze się zna i co bada, czyli szamanizmem w pracach
Sieroszewskiego.

Student jakucki wykonuje melodię ludową na drumli. Fot. F. Nowiński
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Trzeci z polskich prelegentów Pan Książek, podzielił się wrażeniami z
wędrówek po Jakucji śladami Sieroszewskiego. Swoje wystąpienie zilustrował
bogatym materiałem fotograficznym z Jakucji. W kręgu Sieroszewskiego było
także wystąpienie pracownika Narodowego Archiwum Jakucji Piotra Korjakina. Przedstawił on zesłańcze losy Jana Zaborowskiego, zwracając szczególną
uwagę na rolę jego szwagierki Anny, w życiu Sieroszewskiego. Aleksiej Andriejew z Uniwersytetu Jakuckiego omówił w swoim wystąpieniu zesłańcze
losy Feliksa Kona, skupiając główną uwagę na jego trzyletnim okresie pobytu
w obwodzie jakuckim. Dwa wystąpienia: historyka sztuki Galiny Tałaj i instrumentalisty Igora Maciejewskiego – obydwoje z Rosyjskiego Instytutu Historii Sztuk, poświęcone były muzyce. G. Tałaj wskazała na elementy kultury
muzycznej narodów Syberii i Azji, występujące w badaniach Anny Czekanowskiej. Podkreśliła unikalność jej metodologii w zakresie etnografii muzycznej.
Z kolei I. Maciejewskij omówił rolę, mało u nas znanego znawcy muzyki Aleksandra Zatajewicza (1869-1936). Jego pobyt w Płocku, Piotrkowie Trybunalskim i w latach 1904-1915 w Warszawie, był ściśle związany z polskim życiem
i kulturą muzyczną tych miast. Liczne recenzje i omówienia koncertów pisane
przez niego, ukazywały się na łamach rządowego „Dziennika Warszawskiego”.
Drugi etap jego działalności muzykologicznej, to badania nad muzyką ludową
Kazachów. Dyrektor Muzeum Architektoniczno-Etnografocznego pod Irkuckiem Władimir Tichonow, przedstawił możliwości zachowania tradycyjnej
polskiej kultury ludowej, w środowisku polskich przesiedleńców z początków
XX w. (polska Wierszyka pod Irkuckiem).
Ostatni dzień obrad poświęcono w całości patronowi spotkania, został zatytułowany „Edward Piekarski – między Polską, Jakucją i Petersburgiem”. Jedynym wystąpieniem nie związanym bezpośrednio z postacią Piekarskiego był
referat F. Nowińskiego o wczesnych kontaktach polsko-jakuckich, obejmujących wiek XVII-XVIII. Dyrektorka Rosyjskiego Instytutu Historii Sztuk Olga
Koch scharakteryzowała epokę, a właściwie jej główne etapy, w której żył
i działał E. Piekarski. Był to okres jego zesłania w Jakucji (1881-1905) i pobyt
w Petersburgu, zarówno przed jak i po 1917 roku. Podkreślony został fakt,
że pomimo pozostania w Rosji Radzieckiej, Piekarski utrzymywał kontakty
z polskim środowiskiem naukowym poprzez Jana Czekanowskiego
i Władysława Kotwicza. Dziedzictwo i naukową wartość zebranych na zesłaniu
przez Piekarskiego materiałów źródłowych, szczegółowo omówił Bolesław
Szostakowicz. Oceną wartości fundamentalnego dzieła Piekarskiego, czyli
Słownika języka jakuckiego, zajęli się dwaj pracownicy naukowi Rosyjskiej
Akademii Nauk: językoznawca Anna Urmanczijewa i filolog Aleksandr Piewnow. Podkreślono pionierskość i naukową wartość słownika, dla rozwoju tożsamości narodowej Jakutów i ich języka. Wskazano na jego aktualność i dużą
wartość naukową do czasów nam współczesnych. Kontaktom i współpracy
Piekarskiego z rosyjskimi badaczami kultury jakuckiej, poświęcił swoje wystąpienie Aleksandr Pietrow z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Petersburgu. Szczególnie bliskie kontakty łączyły go z W. N. Wasilewym, który pomagał mu zbierać materiał etnograficzny w Jakucji. Na podstawie zachowanych w petersburskiej filii Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk, Tatiana Szczerbakowa omówiła relacje panujące w rodzinie Piekarskiego.
Dwie kolejne referentki – Tatiana Siem i Lidija Lelczuk – scharakteryzowały
przechowywane w Rosyjskim Muzeum Etnograficznym w Petersburgu ekspo-

KRONIKA

143

naty, zebrane we wschodniej Syberii przez Piekarskiego. Pierwsza zaprezentowała kolekcję ochockich Tunguzów (Ewenków), a druga kolekcję jakucką.
Prezentowane na zdjęciach i omawiane eksponaty, uczestnicy konferencji mogli
później obejrzeć w pracowniach i magazynach Muzeum Etnograficznego. Próbę
porównania sylwetek W. Sieroszewskiego i E. Piekarskiego, z psychologicznego punktu widzenia, podjęła Kjunnej Takasajewa. Jak można było się spodziewać, autorce w oparciu o istniejąca literaturę, nie udało się ustalić jednoznacznych zbieżnych cech charakterologicznych, obydwu badaczy Jakutów. Jako
ostatni referował wyniki swoich badań Arkadij Gasziłow z Uniwersytetu Pedagogicznego w Petersburgu. Zaprezentował on ciekawie opracowany przez Polaka Mikołaja Grygorowskiego elementarz dla Selkupów (dawniej OstiakSamojedzi), zamieszkujących Narymski kraj w guberni tomskiej. Wskazał
przede wszystkim na pionierskość jego pracy.

Konsul Generalny RP Piotr Marciniak otwiera naukową część konferencji.
Fot. F. Nowiński

Po krótkim podsumowaniu rezultatów dwudniowych obrad, wszyscy
udali się autokarem na ewangelicki Cmentarz Smoleński, ażeby złożyć białoczerwone goździki i wieńce na mogile Edwarda Piekarskiego. Skromna,
bo jedynie trzyosobowa reprezentacja strony polskiej, jest potwierdzeniem
faktu, że ten zasłużony badacz kultury jakuckiej, w Polsce jest praktycznie
wcale lub mało znanym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej fakt, że Piekarski pozostał do końca życia w Związku Radzieckim.
Czym się kierował podejmując taką decyzję, trudno jest jednoznacznie powiedzieć. Utrzymywał jednak kontakty z polskimi środowiskami naukowymi
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i co najważniejsze, nigdy nie wyrzekł się polskości. W tym kontekście, na pełne
poparcie zasługuje propozycja przedstawiona przez Panią Tatianę Szczerbakową, ażeby na 160 rocznicę urodzin Piekarskiego, przypadającą na jesień 2018 r.,
wydać drukiem serię publikacji, zawierających całość jego dorobku naukowego, korespondencję i pełną biografię. Jednocześnie przypomniała ona, że już na
zorganizowanej w październiku 2008 r. konferencji w Jakucku – była to 150
rocznica urodzin tego wybitnego polskiego jakutologa, postulowano podjęcie
prac nad wydaniem całości jego spuścizny. Na tejże konferencji, pierwszoplanowymi bohaterami, którym poświęcono najwięcej uwagi był właśnie E. Piekarski i W. Sieroszewski. W związku z tym rodzi się pytanie, czy polscy badacze też włączą się w to przedsięwzięcie? Czy warto zlekceważyć i wyrzec się
tej postaci, udawać zapomnienie? Czy trzeba nie zauważać i nie doceniać
dorobku naukowego, tego tak wysoko cenionego w Jakucji polskiego zesłańca?
Franciszek Nowiński

