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Ponad trzystuletnie związki polskosyberyjskie dostarczają badaczom różnych
refleksji ukazujących ten zauralski świat
pełen tajemnic. Syberia to bez wątpienia
rozległa kraina różnorodnych kulturowo
grup etnicznych, świat zadziwień, sentymentów i zesłańczej niewoli. W postrzeganiu jej pojawiają się powtarzane po wielekroć określenia: „więzienie bez krat”,
„lodowe piekło”, „biała kraina zesłania
i cierpień” oraz inne, często dzisiaj powtarzane takie jak: „nieludzka ziemia” Józefa
Czapskiego, „dom niewoli” Beaty Obertyńskiej, „inny świat” Zygmunta Grudzińskiego, czy „Archipelag Gułag” Aleksandra
Sołżenicyna. Wszystkie one obciążone znamionami martyrologicznymi są tworzywem
rozmaitych doznań tworzących wielość
odmian tych określeń, umacniają je i popularyzują. Jawi się to także w hymnie Związku Sybiraków autorstwa Mariana Jonkajtysa zesłańca, poety i artysty.
Syberia to faktycznie miejsce zdarzeń
rozmaitych w naszej narodowej historii,
różnych sensów i niedoli, odmienności
kulturowej, olbrzymia przestrzeń, w której
żyją różne grupy ludzkie odmienne kulturowo, językowo i wyznaniowo. Spotykają
się na tej ziemi odmienności społecznokulturowe, a życie toczy się normalnie,
ludzie pracują a dzieci chodzą do szkoły.
W wywiadzie werbisty o. Włodzimierza
Sieka, pracującego na Syberii od 2004
roku, proboszcza parafii w Irkucku znajdujemy potwierdzenia tego zesłańczego charakteru Syberii, która dla Polaków była
miejscem carskich represji w XIX stuleciu,
a w wieku XX stała się obszarem stalinowskiego terroru, będąc faktycznie dla zesłańców „nieludzką ziemią”. Ale jest też
w tej wypowiedzi informacja o pewnym
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zdarzeniu dotyczącym postrzegania tej
„nieludzkiej ziemi”, o której o. W. Siek
mówił: „W listopadzie w katedrze w Irkucku codziennie odprawiamy Msze za ofiary
zesłań. Z tej okazji otrzymujemy wiele
listów z Polski z prośbą o modlitwę „za
tych, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi”.
Po jednej z Mszy podszedł do mnie młody
mężczyzna: „Proszę księdza – powiedział,
patrząc mi w oczy – ja się na tej ziemi
urodziłem, tu dorastałem, teraz tu pracuję
i wychowuję dzieci. Nie życzę sobie, żebyście nazywali ją »nieludzką ziemią». Zrobiło mi się wstyd. On miał rację. Bo z jednej
strony nie wolno nam zapominać o cierpieniu rodaków, o tym, że w ogóle historia
katolicyzmu w Irkucku związana jest
z zesłanymi tu Polakami. Z drugiej strony
musimy pamiętać, że dziś ludzie tej ziemi
nie są odpowiedzialni za to, co wydarzyło
się dawniej. Część z nich, urodzona na
Syberii i głęboko z nią związana, to zresztą
potomkowie zesłańców. I proszę mi wierzyć:
każdy chce tam żyć normalnie”.(„Tygodnik
Powszechny”, nr 9/2012).
Związane z tym konteksty znalazły różnorodne przenikające się odbicie w artykułach publikowanych na łamach tego „Zesłańca”. Pozostaje zatem Syberia ciągłym
martyrologicznym kodem funkcjonującym
wśród byłych zesłańców oraz w naszej
narodowej tradycji, a wychodzenie poza
ten krąg jest utrudnione i wydaje się coraz
mniej realne w najbliższych latach. Jest
ona ważnym działem naszej narodowej
historii i dlatego niemożliwym jest by
została zapomniana. Owe zesłańcze konteksty wypełniają strony naszego pisma,
chociaż wielokrotnie też publikujemy artykuły ukazujące faktografię potwierdzającą,
że polscy zesłańcy dali tej „nieludzkiej”
ziemi” swój trud, wiedzę i umiejętności,
przyczyniając się do jej zagospodarowania
oraz kulturowego poznania.
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