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• POLSCY ZESŁAŃCY NA SYBERII OD POŁOWY XVIII
DO POCZĄTKÓW XX WIEKU. KONFERENCJA W OMSKU
Od kilku już lat, a według dokładnych obliczeń Tatiany Mosunowej
z Jekaterynburga od 11, ponad milionowy Omsk stał się jednym z wiodących
centrów badawczych, nad losami polskich zesłańców na Syberii. W informatorach o współczesnym Omsku znajdziemy wykaz dwudziestu dziewięciu placówek o statusie wyższych uczelni. Są to samodzielne Instytuty o różnym profilu
zawodowym i filie wyższych uczelni z innych dużych ośrodków akademickich.
Na uwagę zasługuje fakt, że sześć spośród wyższych uczelni ma w nazwie
„uniwersytet”. Wydaje się jednak, że wiodącą rolę odgrywają dwa: tzw. uniwersytet klasyczny i rolniczy. Właśnie ten ostatni pełni wiodącą rolę w badaniach nad Polakami i to głównie za sprawą młodej uczonej doc. Swietłany
Muliny. W dniach 25-27 maja 2015 r. odbyła się w Omsku kolejna międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Polscy zesłańcy na Syberii w drugiej
połowie XVIII – początku XX wieku, ich postrzeganie przez rosyjską administrację, przesiedleńców i rdzenne narody Syberii”. Zorganizowana została
z funduszu w ramach projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównymi organizatorami sympozjum były trzy wyższe uczelnie: Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Państwowy im. Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego (klasyczny) i Uniwersytet Rolniczy im. Piotra Arkadiewicza Stołypina z Omska. Oprócz nich byli jeszcze dwaj współorganizatorzy: Omski Instytut Kształcenia Uzupełniającego i omskie towarzystwo regionalne Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Rodzina”. Przygotowaniem konferencji zajął się kilkunastoosobowy polsko-rosyjski komitet organizacyjny, ale wiodącą rolę odegrały w nim właściwie cztery osoby. Ze strony gospodarzy były to dwie panie z uniwersytetu rolniczego: prof. Nina Kazydub –
prorektor ds. naukowych i doc. Swietłana Mulina – kierownik centrum historii,
języka i kultury polskiej oraz kieleccy profesorowie z UJK Wiesław Caban
i Jacek Legieć. Dwudniowe obrady miały miejsce w budynku Instytut Kształcenia Uzupełniającego, na terenie kampusu uniwersytetu rolniczego. Sympozjum
miało rzeczywiście poważny i naukowy charakter, o czym dobitnie świadczył
fakt, że zgłoszone zostały 43 referaty, które już zostały opublikowane.1 W kon1

Polskije ssylnyje w Sibiri wo wtoroj połowinie XVIII-naczale XX wieka w wosprijatii rossijskoj administracii, pieresilencew i koriennych narodow Sibiri. Sbornik
naucznych trudow, gł red. S. A. Mulina, Omsk 2015, ss. 402, ISBN 978-5-9931-0313-6.
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ferencji, oprócz gospodarzy, wzięli udział naukowcy z kilkunastu ośrodków
syberyjskich, m.in. z Tobolska, Tomska, Irkucka, Nowosybirska, Jekaterynburga, Abakanu, Suszenskoje oraz dwunastoosobowa grupa polska, reprezentująca
ośrodki: Warszawa, Kielce, Lublin, Białystok i Gdańsk.
Obrady rozpoczęte zostały tradycyjnym powitaniem gości przez pierwszego prorektora uniwersytetu rolniczego Natalię Czerniawską. Kolejne dwa
oficjalne wystąpienia należały do gości honorowych z kręgów dyplomatycznych: pierwszego zastępcy ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława
Książka i przedstawiciela Unii Europejskiej na Federację Rosyjską Wigaudasa
Uszackasa (Litwin). Przewidziane było jeszcze wystąpienie polskiego konsula
generalnego z Irkucka Marka Zielińskiego, ale z powodu trudności komunikacyjnych, dołączył do obradujących dopiero po południu pierwszego dnia obrad.
Obrady plenarne poprzedzone zostały występem młodzieżowego zespołu pieśni
i tańca „Polonez”, z wiązanką polskich pieśni ludowych. Następnie wygłoszone
zostały trzy referaty naukowe. Maria Czornaja z Tomska przedstawiła wyniki
badań archeologicznych, prowadzonych pod jej kierunkiem na miejscu siedziby
tamtejszego wojewody. Znalezione przedmioty z XVII-XVIII w. wykazywały
pewne cechy zdobnicze, świadczące o wpływach europejskich na ich twórców.
Natalia Suworowa z omskiego uniwersytetu klasycznego, poświęciła swoje
wystąpienie modelom osadnictwa wiejskiego na Syberii. Zajęła się szeroko
rozumianym osadnictwem zesłańczym, jego specyfiką i różnorodnymi uwarunkowaniami oraz procesami integracji z rdzenną ludnością. Referat Bolesława
Szostakowicza z Irkucku różnił się od pozostałych przede wszystkim bardzo
długim tytułem – prawie pięć linijek druku. Autor, tak przynajmniej wynika
z tytułu, zaproponował nowe ujęcie problematyki związanej z pobytem polskich
zesłańców na Syberii. Podkreślił, że powinno się go przedstawiać jako integralną część szeroko rozumianej wieloaspektowej problematyki historii Syberii
i wieloetnicznych wzajemnych powiązań. Ostatnim wystąpieniem w tej części
obrad, był referat Wiesława Cabana z Kielc i miał on szczególny charakter.
Właściwie była to laudacja poświęcona szczególnej osobie – prof. Wiktorii
Śliwowskiej, która w bieżącym roku obchodzi sześćdziesięciolecie pracy
naukowej. Szeroko rozumiany krąg jej zainteresowań to Rosja, ale wiele ostatnich lat poświęciła bez reszty Syberii i polskim zesłańcom w XIX w. Profesor
Caban dokonał przeglądu najważniejszych pozycji monograficznych jubilatki,
ilustrując to bogatą kolekcją slajdów i zdjęć.
W drugiej części dnia kontynuowane były obrady w sekcjach tematycznych. Ze względu na dużą liczbę referentów, organizatorzy podzielili uczestników konferencji na cztery sekcje tematyczne: „Polskie zesłania na Syberię: problemy badawcze, źródła, zagadki”, „Polacy na służbie, w kulturze i ekonomice
Syberii”, „Problemy polskiej kolonizacji Syberii”, „Problemy kultury ludowej,
procesy etnokulturowe i demograficzne w przeszłości i współczesne”. Fakt, że nie
wszyscy autorzy referatów byli obecni na konferencji, ułatwił stronę organizacyjną. Dzięki temu znalazło się więcej czasu na dyskusję i wymianę poglądów.
Obrady odbywały się w dwóch sekcjach równocześnie, co uniemożliwiało wysłuchanie wszystkich referatów i trzeba było dokonywać wyboru. Omówienie chociażby tez poszczególnych wystąpień, stało się więc niemożliwe. Na przykładzie
pierwszej i trzeciej sekcji, w obradach których uczestniczył piszący ten tekst
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można stwierdzić, że wystąpienia były interesujące i mieściły się w nakreślonej
przez organizatorów problematyce. Wiele kontrowersji i różnicy w ocenach
wywołała tematyka trzeciej sekcji. Dyskutantom chodziło o ścisłe rozgraniczenie
takich pojęć jak polityka kolonizacyjna i kolonizatorzy na Syberii. W tym kontekście próbowano określić rolę i miejsce polskich zesłańców oraz wskazać jaką
spełniali rolę w polityce imperium. Swoistym urozmaiceniem drugiego dnia
obrad, była otwarta lekcja języka polskiego, poprowadzona przez polską nauczycielkę panią Annę Matysiak. Naukowy program konferencji wyczerpany został w
południe drugiego dnia obrad. Podsumowujący obrady Wiesław Caban wyraził
nadzieję, że analogiczne do kończącej się konferencji sympozjum, odbędzie się
za dwa lata w Kielcach i zaprosił na nie wszystkich obecnych i chętnych. Po
obiedzie uczestnicy konferencji mieli więc czas na spacer z przewodnikiem, po
zabytkowej części Omska i wzdłuż brzegu bystrego Irtyszu.

Uczestnicy konferencji. Stoją od prawej: Jan Trynkowski, Wiktoria Śliwowska,
Franciszek Nowiński i Stanisław Wiech.

Burzliwe obecne stosunki Rosji z Polską i Europą, też musiały zostać
zaakcentowane. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, przed budynkiem gdzie
zebrali się uczestnicy konferencji, pojawiło się kilkunastu motocyklistów
z omskiego klubu „Legion 55”. Motocykliści chcieli porozmawiać o bieżących
wydarzenia politycznych, w kontekście rocznicy zakończenia II wojny światowej i tzw. polityki historycznej. Chodziło im o możliwość zadania pytań polskiemu i unijnemu dyplomatom. Stanowcza postawa organizatorów, a konkretnie pani prorektor Czerniawskiej i niewpuszczenie motocyklistów do budynku
obrad, zakończyły ten nieprzyjemny incydent. Wspomniana demonstracja
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motocyklistów odbyła się na terenie kampusu uniwersyteckiego i nie wzbudziła
większego zainteresowania przechodzących studentów. Jednak w internetowej
gazecie Omska „Super Omsk” ukazały się artykuły o antypolskich akcentach.
Oto przykładowe tytuły: „Omscy motocykliści (bajkerzy) »ogłuszyli« zachodnich dyplomatów na znak protestu przeciwko »wypaczaniu prawdy historycznej«", „Z pomocą omskich uczonych Polska i UE chcą przedstawić Rosję jako
»więzienie narodów« – ekspert”. Obydwa artykuły były podpisane nazwiskiem
„Dmitrij Olejnik”, a wspomniany w tytule drugiego ekspert, to profesor
z Omskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Siergiej Nowikow,
który ocenił, że rozpoczynająca się konferencja to element wojny psychologicznej. „Ogłuszenie”, o którym mowa w tytule pierwszego artykułu, polegało
na włączeniu motorów na pełny gaz i uruchomieniu na kilka minut sygnałów
dźwiękowych. Ta polityczna demonstracja omskich motocyklistów, nie zakłóciła jednak toku konferencji naukowej.

Odpoczynek w klasztorze, siedzą od lewej: Zbigniew Wójcik,
Franciszek Nowiński, siostra zakonna, Wasylij Chaniewicz.

Gościnni omscy gospodarze, przygotowali także program rekreacyjnoturystyczny. W niedzielę poprzedzającą poniedziałkowe obrady, zaproponowano dla chętnych spacer po uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, połączony
z grillowaniem. Po południu zorganizowano nam wycieczkę autobusową do
oddalonego o 40 kilometrów od Omska żeńskiego klasztoru w Aczairsku (nie
mylić ze znajdującym się na trasie zesłańczej wędrówki Aczyńskiem). Klasztor
zaczęto budować w latach dziewięćdziesiątych XX w., na miejscu dawnego
obozu pracy z okresu stalinowskiego. Obóz powstał w latach trzydziestych
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i istniał do lat pięćdziesiątych XX w. Według nie do końca potwierdzonych
danych, mogło w nim zginąć nawet około 200 tys. więźniów. Obecnie jest to
miejsce pielgrzymek, a na terenach byłego obozu zbudowano piękną cerkiew,
dzwonnicę i pomnik św. Mikołaja Cudotwórcy. Siostry prowadzą gospodarstwo
rolno-hodowlane i na koniec częstują pielgrzymów własnego wyrobu białym
serem ze śmietanką (sliwki), chlebem i herbatą.
Ostatniego dnia pobytu w Omsku, zorganizowano dla chętnych wyjazd
do dawnej polskiej wioski Diespotzinowki. Nazwa wioski pochodzi od nazwiska Polaka Despot-Zenowicza (1829-1897), który w latach 1862-1867 był tobolskim gubernatorem i dobrze zapisał się w pamięci zesłańców postyczniowych. Założycielami wioski byli Polacy, ale z czasem dołączyli do nich Rosjanie, Niemcy i Kazachowie. W dwudziestych latach XX w. we wsi powołano
artel rolniczy „Przyjaciel” (w oryginale „Пшиячель”), który w końcu lat czterdziestych przemianowano na kołchoz im. Iwana Władimirowicza Miczurina.
W latach dziewięćdziesiątych kołchoz został rozwiązany i obecnie istnieje kilka
gospodarstw typu farmerskiego.

Diespotzinowka, stoją od lewej: Zbigniew Wójcik, najstarsza Polka pani Walewska
i Franciszek Nowiński.

Ciekawym jest fakt, że w latach trzydziestych wioski nie dotknęły żadne
większe represje. Obecnie wioska liczy około 2 tys. mieszkańców, z których
trzecia część ma polskie korzenie, ale nie umieją mówić po polsku. Mieszkańcy
byli uprzedzeni o naszym przyjeździe i na tę okazję w domu kultury przygotowali specjalny program artystyczny. Tańczyły i śpiewały dzieci, młodzież, nawet dorośli, ale nie po polsku. Na miejscowym cmentarzu spotkać można
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zarówno nazwiska polskie jak i rosyjskie. Pobyt w wiosce zakończył się skromnym poczęstunkiem, w myśl staropolskiej zasady „czym chata bogata”. Nasuwa
się w związku z tym jedna myśl, powinien tam jak najszybciej zostać przysłany
polski nauczyciel.
Reasumując całość pobytu można stwierdzić, że Omsk przyjął nas ciepło
i gościnnie. Obrady były ciekawe, interesujące i bez wątpienia wydane drukiem
materiały – około 400 stron, wzbogacą naszą wiedzę o polskich zesłańcach
na Syberii.
Franciszek Nowiński
• KONFERENCJA „SYBERIA INFERNALNA – MITY I OBLICZA
RZECZYWISTOŚCI. CZ. II: SYBERYJSKIE PRZESTRZENIE
INTYMNE”, KAZIMIERZ DOLNY, 11-12 MAJA 2015 R.
W dniach 11-12 maja 2015 roku odbyła się druga z cyklu konferencji
pt. „Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości”. Przedmiotem uwagi
tegorocznego sympozjum, organizowanego przez Katedrę Krytyki Literackiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stały się syberyjskie
przestrzenie intymne. Podczas poprzedniego spotkania w 2013 roku uczestnicy
podjęli refleksję nad wizją Syberii obowiązującą w wieku XIX, polemikę
z sybirskimi mitami i próbę naukowego opisu tej rzeczywistości. Wnioskiem
płynącym z obrad stało się stwierdzenie, że już w wieku XIX funkcjonował
i był dość dobrze utrwalony, wyobrażeniowy mit Syberii infernalnej, obraz
niepełny i jednostronny. Rezultat badawczych rozważań udało się zebrać i opublikować w pokonferencyjnym tomie – Syberia infernalna – mity i oblicza
rzeczywistości, (red. i wstęp M. Cwenk, przy współpracy J. Trynkowskiego,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 184 + 2nlb).
Uwieńczone wydaną książką zamknięcie zrodziło potrzebę kolejnej konferencji. Spotkania, celem którego miałaby stać się dyskusja nad innym syberyjskim mitem – mitem sybirskiej przestrzeni, postrzeganej czy wyobrażanej jako
biała, północna, lodowa pustynia, obszar zatrważający swym ogromem i pustką,
miejsce zniszczenia ludzkich uczuć i piękna.
Uwaga uczestników skupiona została wokół takich obszarów badawczych
jak: przestrzeń emocji zesłańców; obrazy Syberii postrzeganej jako bez – ( i?)
kres. Wskazywane były sybirskie miejsca intymne w pamiętnikach, wspomnieniach zesłańców, w literaturze pięknej i sztuce. Różnorodność tematów wystąpień
sprawiła, iż byliśmy świadkami niezwykle interesującego spotkania, które może
nie przyczyniło się jeszcze do zupełnego zrewidowania, ale przynajmniej rozszerzenia sposobu postrzegania Syberii.
Wśród uczestników, którzy zechcieli pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie organizatorów znaleźli się prof. Grażyna Legutko z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, z referatem „Nad Notatkami do pamiętników
Władysława Daniłowskiego”, dr Jerzy Borowczyk z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, z tekstem: „Historyczne (pamięciowe), etnograficzne
i emotywne topografie syberyjskie w twórczości Agatona Gillera”. Ośrodki
warszawskie reprezentowali: prof. Maria Olszewska z Uniwersytetu Warszaw-

KRONIKA

97

skiego, która zaproponowała referat pt. „Syberia jako przestrzeń walki o byt
i zagrożenia. Na kresach lasów Wacława Sieroszewskiego”, dr Anna MilewskaMłynik z Muzeum Niepodległości w Warszawie, proponująca tekst pt. Sybir
piekło polskich męczenników” i emerytowany historyk – dr Jan Trynkowski
z prezentacją z pogranicza historii i historii sztuki pt. „W pustyni, czyli w puszczy. Krajobraz syberyjski w malarstwie Leopolda Niemirowskiego”.
Przedstawicielką młodego pokolenia badaczy była mgr Wiktoria Bilawska z Uniwersytetu im. Iwana Franki w Żytomierzu. Doktorantka wygłosiła
tekst: „Przestrzeń rustykalna Berezowa we Wspomnieniach z podróży Ewy
Felińskiej. Małgorzata Wróblewska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadry Oświatowej „AWANS", mówiła o „Syberii subiektywnie”.
Środowisko KUL reprezentowali: dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL,
który zajął się „Syberyjskim imaginarium Zygmunta Krasińskiego”, dr hab.
Władysław Toruń rekonstruujący „Sybir Słowackiego” i organizatorzy.
Kierownik Katedry Krytyki Literackiej dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
mówiła o „Syberii nie-sybiraka (Aleksander Wat)” i dr hab. Małgorzata Cwenk
podjęła refleksję nad zagadnieniem „Intymnej [?] przestrzeni wiary na podstawie tekstów Gustawa Ehrenberga [?] – Juliana Sabińskiego”.

Uczestnicy konferencji.

Przybliżając tezy wygłaszanych referatów, chcę w tym krótkim komunikacie, zwrócić uwagę wyłącznie na wystąpienia zaproszonych gości. Prof. Grażyna Legutko z Kielc, pochyliła się nad Notatkami do pamiętników Władysława
Daniłowskiego”, obszernymi, bo liczącymi ok. 500 stron pamiętnikami ojca
Gustawa Daniłowskiego, powstańca styczniowego, pisanymi na zesłaniu
w Minusińsku, w latach 1867-1872, a wydanymi (przez syna) w 1908 r. Zdaniem referentki są to materiały o tyle interesujące, że stanowią intymny zapis
dziejów, w których nieustannie mała historia splata się z wielką. Zapis to – co
stwierdziła Pani Profesor – nierównej wartości artystycznej, momentami nużący
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i przytłaczający nadmiarem szczegółów faktograficznych, ale w wielu fragmentach porywający czytelnika.
Reprezentująca Uniwersytet Warszawski, prof. Maria Olszewska, mówiła
o Syberii jako przestrzeni zagrożenia na podstawie powieści Na kresach lasów
Wacława Sieroszewskiego, który, właściwie jako pierwszy, prezentował tematykę „jakucką” i w odmienny sposób traktował nienowy w literaturze polskiej
problem przeżyć wewnętrznych zesłańca. Wspomniana powieść została zaprezentowana przez prof. Olszewską jako znakomite studium przestrzeni emocji
zesłańców, nie bez pominięcia drobiazgowych i bardzo interesujących opisów
przyrody, życia i obyczajów Jakutów. Referentka stwierdziła, że obok Ucieczki
(1904), powieść Na kresach lasów stanowi najpełniejszy fresk obyczajowy,
poświęcony mieszkańcom północnej Syberii, w którym jest ona postrzegana jako
obszar wrogi człowiekowi. Podsumowując, prof. Olszewska uznała, że twórczość
autora Na kresach lasów wpisuje się w nurt egzotyki literackiej XIX wieku, w
okresie, gdy utwory wolne już od romantycznych sensów, ukazują przede
wszystkim pejzaże i życie ludzi z dalekich, nieznanych krajów
Dr Jerzy Borowczyk, z UAM w Poznaniu mówił o „Historycznych
(pamięciowych), etnograficznych i emotywnych topografiach syberyjskich
w twórczości Agatona Gillera”. Przedmiotem jego analiz stały się fragmenty
trzech najważniejszych utworów zesłańczych Gillera − Podróży więźnia etapami (1866), Opisania zabajkalskiej krainy (1867) oraz dwutomowej edycji
Z wygnania (1870). Z pierwszej pozycji dr Borowczyk zaprezentował końcowe
rozdziały tomu drugiego, co pozwoliło mu na przywołanie przestrzeni pogranicznej: między Starym Kontynentem a Azją, między Rosją Europejską a Syberyjską. Z Opisania… referent prezentował fragmenty z tomów pierwszego
i drugiego, umożliwiające analizę i interpretację wieloaspektowego obrazu
powiatu nerczyńskiego, skreślonego przez polskiego zesłańca. Wreszcie
z publikacji ostatniej wybrał szkic Na pograniczu chińskim. W ten sposób udało
się stworzyć trzy analityczne „powiększenia” przełomów czasoprzestrzennych
zsyłki Gillera, poświadczonych w jego świadectwach pisarskich − pogranicze
euroazjatyckie, wschodniosyberyjski interior, pogranicze rosyjsko-chińskie.
Dr Borowczyk, analizując każde z „powiększeń”, skupiał się na tych fragmentach relacji i dygresji autora Opisania zabajkalskiej krainy, w których dokonywał on deskrypcji śladów przeszłości (polskiej, syberyjskiej, rosyjskiej − w tym
dekabrystowskiej), etnograficznej egzotyki ludności tubylczej oraz mniejszości
narodowych (Żydzi). Teoretycznym wsparciem rozważań prelegenta stały się
propozycje metodologiczne powstające w kręgu badaczy związanych z tzw.
zwrotem topograficznym/przestrzennym w badaniach humanistycznych –
ze szczególnym uwzględnieniem książki Elżbiety Rybickiej pt. Geopoetyka.
Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich).
Te trzy ujęcia syberyjskiej topografii pozwoliły na przybliżenie portretu
wewnętrznego (duchowego) Agatona Gillera.
Warszawskie Muzeum Niepodległości reprezentowała dr Anna Milewska-Młynik, która w swoim wystąpieniu, noszącym tytuł „Sybir – piekło polskich męczenników”, mówiła o przestrzeniach XX-wiecznej Syberii. Zdaniem
referentki, obowiązująca do dziś XX-wieczna wizja Syberii stanowiła i stanowi
zapis niemal wyłącznie negatywnych uczuć. W tym świecie nie było miejsca
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dla tak koniecznej do normalnego funkcjonowania banalności życia człowieka,
drobnych radości i trosk, prozaicznych, lecz pożytecznych zajęć. Normalność,
zdaniem dr Milewskiej-Młynik, zstępował wielki ciężar cierpienia. Zesłaniec,
obciążony bagażem doznanej krzywdy i świadomością rozpaczliwej przyszłości, należał do osób szczególnie podatnych na wpływy zła i bólu, odpornych
na obiektywne piękno otaczającego świata.
Najmłodsze pokolenie badaczy reprezentowała Wiktoria Bilawska,
doktorant Katedry Teorii i Historii Literatury Światowej, Instytutu Filologii
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki w Żytomierzu.
Wygłosiła ona tekst zatytułowany „Przestrzeń rustykalna Berezowa we Wspomnieniach z podróży Ewy Felińskiej”. Doktorantka stwierdziła, że Felińska
w swoich Wspomnieniach z podróży przedstawiła całą galerię obrazów miast
i miasteczek Imperium Rosyjskiego, a Berezów, jako ostateczny punkt zasłania,
w którym Felińska spędziła około trzech lat, opatrzony został najrozleglejszą
refleksją autorską. W swoim wystąpieniu mgr Bilawska szukała przestrzeni
rustykalnej miasteczka. Przestrzeń ta, będąc w wystąpieniu doktorantki pojęciem uogólniającym, organizowała i jednoczyła trochę odmienne, lecz konotacyjnie podobne ansamble rozmaitych obszarów (m.in. wiejskiego, wodnego,
leśnego itp.). Zdaniem doktorantki, prezentowany przez pamiętnikarkę obraz
Berezowa, jego przestrzeń rustykalna, jako immanentna część Syberii, obalał
mit o tym obszarze jako o miejscu zniszczenia ludzkich uczuć i piękna.
„O Syberii [bardzo] subiektywnie” – na koniec tegorocznego spotkania,
mówiła dyrektor Małgorzata Wróblewska, która swe wystąpienie zaczęła od
stwierdzenia: „Im częściej tam bywałam, tym bardziej mi się wydawało,
że mniej o tej ziemi wiem”. Poinformowała ona zebranych, że jej prywatne
wyprawy na Syberię powtarzały się systematycznie od 2000 do 2010 roku.
Podróż zawsze wiodła przez Moskwę i kończyła się w Abakanie – stolicy Chakasji. Referentka wspominała swą pierwszą konfrontację z przestrzenią, w której nie czuła obecności Boga, nie widziała znaku krzyża – katolickiego czy
prawosławnego. Ten obraz zmieniał się jednak wraz z poznawaniem osób,
z wędrówkami po miejscach, w których rozpoznawała ślady rodaków. Mówiła
o tym jak bardzo środowisko polonijne Syberii zaimponowało jej swoją aktywnością, ambicjami i pomysłowością (ich dziełem była profesjonalnie wydawana
gazeta, ludowy zespół o nazwie „Syberyjski krakowiak” oraz szkoła języka
polskiego i kultury polskiej).
Referentka wspomniała, iż szybko dostrzegła, że Polacy z Syberii chcieli
być zauważeni przez rodaków z kraju, dlatego chętnie wtajemniczali przybywających z Polski gości w historię diaspory polskiej (dyr. Wróblewska widziała bogate zbiory muzeum w Minusińsku, m.in. maszynę drukarską z XIX wieku, opracowaną i wykonaną przez polskiego inżyniera oraz wiele dokumentów i zdjęć,
obrazujących niesamowity potencjał polskich zesłańców). Wspominała Syberię,
w której nigdy nie zmarzła. Syberię, w której po raz pierwszy słyszała oryginalną
polską gwarę; Syberię, która zadziwiała rozmachem technologicznym i zaskakiwała biedą oraz „zatrzymaniem w czasie”.
Podsumowując, można stwierdzić, że wypada mieć nadzieję, iż ta niezwykle interesująca konferencja sprawiła, że słowo „intymność”, dotychczas
tak rzadko używane w kontekście tej przestrzeni, stanie się jej, może jeszcze nie
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stałym, ale częstszym atrybutem. A wymiernym efektem tego spotkania będzie
sprawnie wydany tom zbierający kazimierskie wystąpienia.
Małgorzata Król

• UROCZYSTE SPOTKANIE W MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
Z OKAZJI 75 ROCZNICY MASOWEJ WYWÓZKI POLAKÓW
NA SYBERIE I DO KAZACHSTANU
13 kwietnia 2015 roku minęło 75 lat od masowej wywózki Polaków do
Kazachstanu zamieszkujących tereny zajęte 17 września 1939 r. przez Związek
Radziecki. Muzeum Niepodległości w Warszawie i Związek Sybiraków
Oddział w Warszawie uczcili ten smutny rozdział polskiej historii uroczystym
spotkaniem poświęconym Marianowi Jonkajtysowi – aktorowi, poecie i reżyserowi, który dzieciństwo swoje spędził, jako jeden z młodszych zesłańców wraz
z matką i siostrami w północnym Kazachstanie. Prowadziła je dr Anna Milewska-Młynik, kustosz dyplomowany, opiekun kolekcji syberyjskiej wspomnianego Muzeum Niepodległości i zgodnie z tradycją rozpoczęto je wspólnym
odśpiewaniem Hymnu Sybiraków (słowa: Marian Jonkajtys, muzyka: Czesław
Majewski), co również tradycyjnie już wzruszyło „do łez” wielu Sybiraków i
nie tylko ich. Prowadząca powitała gości: Renę Rolską – małżonkę Mariana
Jonkajtysa, aktorkę scen warszawskich; Jolantę Fijałkowską – autorkę programów radiowych i telewizyjnych poświęconych zesłańcom, Iwonę Lisowską –
dyrektorkę Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie oraz młodzież z tej szkoły, Agnieszkę Czernik – inicjatorkę konkursów poezji Mariana
Jonkajtysa; Adama Jabłonkę – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców
Syberyjskich w Kalinowie; Bogumiła Smyrskiego – artystę plastyka, autora
m.in. wystaw Sybiracy 1940-1956 w Muzeum Niepodległości, inicjatora
umieszczenia rzeźby Mariana Jonkajtysa Różaniec Sybiru w kościołach warszawskich; Stefana Wiśniewskiego – prezesa Fundacji Kresy-Syberia w Australii, Sławomira Majchrzaka z Australii; przedstawicieli organizatorów spotkania
Jolantę Dąbek, zastępcę dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości
i Mieczysława Pogodzińskiego, przewodniczącego Związku Sybiraków Oddział
Warszawa oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość.
Spotkanie rozpoczęła dr Anna Milewska-Młynik przedstawiając historię
deportacji w głąb ZSRR w latach 1940-1941. Następnym punktem programu
była filmowa prezentacja wywiadów autorskich Mariana Jonkajtysa dla TVP
Polonia utrwalonych na DVD. To poetycko opowiedziana historia zaboru ziem
polskich we wrześniu 1939 r. i losu Polaków wywiezionych na stepy północnego Kazachstanu, widziana oczami zmuszonego warunkami życia do szybkiego
dorastania dziecka. To historia opowiedziana przez człowieka wyrwanego
z jego dziecięcego przyjaznego świata i przeniesionego gwałtem do zupełnie
odmiennego – obcego i niezrozumiałego. Bo jakże zrozumieć słowa „powitania” przez naczelnika pasiołaka wypowiedziane do przywiezionych tam polskich rodzin: Was tu po to przywieźli polskie pany byście wszyscy wyzdychali.
Wspomnienia te opisał Marian Jonkajtys w trzech książkach, ostatnią z nich
Z Sybiru białej dżungli autor zaprezentował w jednym z wywiadów. Odniósł się
w niej m.in. do liczebności Polaków wywiezionych w czterech kolejnych wy-
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wózkach w latach 1940-1941, szacowanej przez różnych historyków (zachodnich i polskich) od 1,5 miliona do 400 tys. osób. Wyjaśnił intencje, jakie przyświecały inicjatywie organizacji Marszu Żywej Pamięci, które odbywają się
corocznie we wrześniu w Białymstoku. Biorą w nich udział Sybiracy
i młodzież szkolna z Polski i z zagranicy.
W artystycznej części spotkania młodzież Gimnazjum nr 46 im. Szarych
Szeregów w Warszawie wystąpiła ze wzruszającym programem poetycko
muzycznym. Dziewczyny ubrane w bordowe peleryny podkreślające poetycki
charakter przedstawienia oraz chłopcy z ogromnym zaangażowaniem śpiewali
i recytowali poezję Mariana Jonkajtysa, która sądząc z jej interpretacji jest
doskonale rozumiana przez młodych ludzi. Akompaniowała im na pianinie Danuta Jończyk-Gronzka.
W posumowaniu Mieczysław Pogodziński wygłosił referat na temat znaczenia poezji Mariana Jonkajtysa w utrwalaniu historii zesłań syberyjskich.
Podkreślił, że poeta ten jest szczególne bliski Sybirakom, głównie z powodu
wspólnych przeżyć związanych z deportacją do ZSRR, ale także z powodu roli,
jaką odgrywa jego poezja w utrwalaniu pamięci o tych wydarzeniach. Głównym
zadaniem Związku Sybiraków jest propagowanie wiedzy o historii zesłań
i wywózek oraz utrwalanie pamięci o ludziach dotkniętych tymi przykrymi
doświadczeniami.
Poezja M. Jonkajtysa jest w tym bardzo pomocna, gdyż wspaniale trafia
do młodzieży, która na szczęście nie doświadczyła tej historii. Świadczy o tym
popularność konkursów recytatorskich tej poezji inicjowanych przez szkoły.
Doceniają ją również uznane autorytety. Jak mawiał Ryszard Reiff – pierwszy
prezes odrodzonego Związku Sybiraków, „Sybiracy czekali 200 lat na swojego
poetę, którym jest właśnie Marian Jonkajtys”. Jarosław Abramow Newerly
porównał znaczenie Hymnu Sybiraków do takich symbolicznych już dziś utworów, jak: Karpacka Brygada Mariana Hemara, czy Czerwone maki Feliksa
Konarskiego ps. Ref-Ren (muzyka Alfreda Schültza). Śpiewa się go nie tylko
podczas uroczystości sybirackich, ale również państwowych. Wygłoszony referat był to oficjalnie ostatni punkt spotkania, ale rozmowy, wymiana inicjatyw,
pomysłów i kontaktów trwały jeszcze jakiś czas. Świadczy to o wciąż żywym
zainteresowaniu tematem sybirackim.
Regina Madej-Janiszek
• O ŻYCIU I ŚMIERCI STANISŁAWA FUDALEGO
Umarł nagle 27 kwietnia 2015 roku, pozostawiając wiele niedokończonych spraw, w tym pisarskich zamierzeń związanych ze swoim syberyjskim
losem. Tym nurtem płynęła bowiem jego pasja autorska dotycząca opisania
pobytu na zesłaniu, trafiająca w potrzebę czasu i historii dotyczących deportacji
Polaków na Syberię w okresie drugiej wojny światowej. Była to jedna z osobliwości jego charakteru, ale posiadał i inne! Wracajmy jednak do początku.
Stanisław Fudali urodził się 11 listopada 1929 r. w Stanisławowie. We
wrześniu 1939 r. jego ojciec, sędzia dr Łukasz Fudali został aresztowany przez
NKWD i oskarżony o „prowadzenie aktywnej walki przeciwko ruchowi rewo-
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lucyjnemu na Zachodniej Ukrainie poprzez orzekanie w sprawach oskarżających komunistów”, co doprowadziło do wyroku skazującego go na rozstrzelanie. Wyrok wykonano 10 grudnia 1939 r. natomiast 13 kwietnia 1940 r. Stanisław wraz z matką i młodszym bratem Jankiem został deportowany do kustanajskiego obwodu w Kazachstanie, skąd wrócili do Polski w czerwcu 1946 r.
Po powrocie uzupełnił wykształcenie i w 1951 roku po otrzymaniu świadectwa
dojrzałości rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
które ukończył w 1956 r. W latach 1964-1967 był słuchaczem studiów doktoranckich w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas których napisał i obronił rozprawę doktorską z geometrii różniczkowej uzyskując
tytuł doktora nauk matematycznych, co pozwoliło na zatrudnienie Go w charakterze nauczyciela akademickiego w tym Instytucie na stanowisku adiunkta. W
roku 1985 przeniósł się do Szczecina, gdzie podjął pracę na równorzędnym
stanowisku w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pełniąc w
latach 1985-1989 funkcję wicedyrektora tego Instytutu.

Wspomnienia zesłańcze Stanisława Fudalego

W roku 1995 przeszedł na emeryturę, ale jeszcze do 2003 r prowadził zajęcia dydaktyczne na uniwersytecie. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na geometrii, natomiast działalność dydaktyczna obejmowała wszystkie działy matematyki, co utrwalił w formie wielu skryptów dla studentów. Od
młodzieńczych lat był też niestrudzonym popularyzatorem matematyki i jej
nauczania pisząc książki popularno-naukowe oraz artykuły do czasopism dla
nauczycieli. Z jego inicjatywy rozwinął się w Polsce nurt studiów nad historią
matematyki, który przyjął formę regularnych konferencji organizowanych co 2
lata. Był współorganizatorem 6 takich spotkań nazywanych oficjalnie Szkołą
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Historii Matematyki. Drugą jego pasją obok matematyki była historia. Zachłannie studiował źródłowe materiały historyczne, szczególnie ceniąc sobie wspomnienia i wywiady z osobami, które miały wpływ na bieg historii.
Do roku 1989 ze względu na bezpieczeństwo rodziny musiał przemilczać
szczegóły zarówno swojej biografii jak i dotyczącej jego ojca. Przemiany ustrojowe pozwoliły przerwać to milczenie i Stanisław Fudali podobnie jak wielu
żyjących jeszcze Sybiraków i Kresowian zaczął spisywać i publikować swoje
wspomnienia. Najpełniejszy ich obraz zawarł w książce pt. Osiemdziesiąt miesięcy w kleszczach sierpa i młota, Szczecin 2004 wyróżnioną I nagrodą w dziale
pamiętnikarskim 34 edycji konkursu: Dzieje szczecińskich rodzin, zorganizowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury w roku 2004. Pisząc
te wspomnienia miał świadomość, że to co on przeżył na zesłaniu, zsuwa się
nieuchronnie w niepamięć historyczną. W tym sensie był nie tylko autorem, ale
także orędownikiem idei trwania pamięci o polskich losach w tym syberyjskim
„domu niewoli”! Często gościł na łamach kwartalnika „Zesłaniec”, w którym
publikował interesujące przemyślenia związane z pobytem w Kazachstanie.
Wierność tej tematyce wyraża się w artykułach pt.: Armia Andersa – nieosiągnięta Mekka, „Zesłaniec”, nr 32/ 2007; Gasnące mrzonki i wschodzące mgliste
nadzieje (Wspomnienia ówczesnego małolata), „Zesłaniec”, nr 40/2009; Wbite
w pamięć dziecięcą, „Zesłaniec”, nr 47/2011; Upojenie powrotem. Wspomnienia ówczesnego małolata, nr 52/2012; „Siódme – nie kradnij”, a jak uczciwie
żyć, nr 59/2014; Patriotyzm, czy gesty quasi-patriotytczne, nr 61/2014. Zakończył kontakt z tym pismem artykułem pt. Marzenie o kawałku niezapisanego
papieru, przysłanym do redakcji 14 kwietnia 2015 r., a więc dwa tygodnie
przed śmiercią. Artykuł ten opublikowany w „Zesłańcu” (nr 65/2015) zamyka
biografię pisarską Stanisława Fudalego. Z czasem zapewne dopełni ją jeszcze
zebranie tekstów rozproszonych po różnych czasopismach.
Wrodzona łatwość wypowiadania się i dociekliwość w ustalaniu faktów
z przeszłości oraz włączanie do pisanego tekstu treści dokumentów i zdjęć uczyniły jego wspomnieniowe publikacje laureatami kilku konkursów literackich dla
amatorów. W chwilach duchowego poruszenia pisał również wiersze. Z wielką
pasją włączył się w działalność Związku Sybiraków. Współorganizował sympozja naukowe z szerokim udziałem nauczycieli akademickich, historyków, socjologów, psychologów i Sybiraków. Owocem tych konferencji były publikacje
pt. 65 lat od masowych wywózek na Sybir oraz Armia Andersa – nadzieja zesłańców Był również współautorem bogatego w dokumenty historyczne wydania
Kroniki Związku Sybiraków na Ziemi Szczecińskiej w latach 1989-2001. Uważał,
że jego zadaniem i obowiązkiem jest kontynuacja tego ze wszech miar ważnego
przedsięwzięcia dokumentacyjnego. Niestety poważne kłopoty ze zdrowiem, udar
mózgu, potem operacja serca przyhamowały na jakiś czas Jego „zachłanność”
na pracę. Wylew na szczęście nie doprowadził do zmian w mózgu i do ostatnich
dni przy słabnących siłach fizycznych, miał wspaniałą pamięć, nadal pisał wspomnienia i artykuły do czasopism „Matematyka”, „Kresowe Stanice”, „Zesłaniec”
i innych. Otoczony miłością, przyjaźnią i opieką Żony p. Anieli Okienko Fudali,
miał jeszcze dużo twórczych pomysłów, koncepcji, planów. Niestety zmarł nagle
27 kwietnia 2015. Część Jego pamięci!
Iwona Biedulska

