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BOLESŁAW SZOSTAKOWICZ (3 X 1945 - 17 VII 2015). 
WSPOMNIENIE O WYBITNYM HISTORYKU  
Z IRKUCKA 

 
 
W dniu 17 lipca 2015 roku zmarł nagle w Irkucku Bolesław Szostako-

wicz, nieodżałowany przyjaciel Polaków. Cios tym bardziej bolesny, że do 
ostatnich chwil życia zajmował się sprawami zawodowymi i nikt nie spodzie-
wał się Jego zgonu. Był doktorem nauk historycznych, profesorem Irkuckiego 
Uniwersytetu Historycznego, od kilku lat pełnił funkcję przewodniczącego  
Naukowej Komisji Kongresu Polaków w Rosji. Jego dorobek został wysoko 
oceniony przez nasze władze, czego dowodem są przyznane mu odznaczenia 
„Złotego Krzyża Zasługi” (1997) i „Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi” 
(2013). Za wybitne osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury odznaczony 
został medalem „Pro Polonia” przez ośrodek naukowy z Poznania. 

Wraz z odejściem Profesora zamknęła się chwalebna księga dokonań 
słynnego rodu Szostakowiczów z linii irkuckiej. Jego prapradziad Piotr Michaj-
łowicz Szostakowicz był Polakiem spod Święcian, który po ukończeniu Wileń-
skiej Akademii Medyczno-Chirurgicznej pracował jako weterynarz. Pradziad – 
Bolesław Piotrowicz początkowo zajął się polityką, wiążąc się z „Ziemią i Wo-
lą”, za co osadzono go w twierdzy Pietropawłowskiej, a potem zesłano w głąb 
Rosji. Gdy osiadł w Irkucku objął posadę prezesa Oddziału Syberyjskiego Ban-
ku Handlowego. Miał siedmioro dzieci1. Dziad Bolesława Siergiejewicza – 
Władimir Bolesławowicz był znanym uczonym, z wykształcenia geofizykiem. 
Pracował jako konserwator Muzeum Wschodnio-Syberyjskiego, później jako 
doktor filozofii Uniwersytetu w Bazylei. W Irkucku mieszkał do śmierci syn 
Władimira – Siergiej Władimirowicz, sinolog, znawca Wschodu i prawnik. Od 
1944 roku do końca lat 70-tych prowadził katedrę historii ogólnej w Irkuckim 
Państwowym Uniwersytecie2. Jego syn – Bolesław Siergiejewicz kontynuował 
tradycje rodzinne. Jednak swojej córce nie przekazał znajomości języka pol-
skiego, więc zapewne nie pójdzie ona w ślady Ojca. 

                                                 
1 Jednym z nich był Dymitr Szostakowicz, który miał syna o tym samym imie-

niu, słynnego kompozytora. Potomkowie tej linii Szostakowiczów żyją w Sankt Peters-
burgu do dziś. 

2 Jego droga naukowa została przedstawiona w książce Pamiati Siergieja  
Wladimirowicza Szostakowicza. Wospominanije i naucznyje stat′ji k 100-letju so dnia  
rożdienija, Irkuck 2002. 
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Profesor Szostakowicz niechętnie mówił o sobie. Z pozoru robił wrażenie 

niezbyt wylewnego, dość oschłego w obyciu i zajętego głównie swoimi spra-
wami. Wynikało to, jak sądzimy, z poczucia braku czasu na badania wydarzeń 
historycznych i z rosyjskiego pragmatyzmu. W wywiadzie dla gazety „Piatnica” 
z 06.06.2014 roku przedstawił przebieg swojej kariery naukowej. Według tej 
relacji ukończył wydział historyczny i zaczął zajmować się amerykanistyką.  
Na uniwersytecie brakowało jednak znawców dziejów Polaków na Syberii. 
Zadanie to powierzono właśnie jemu, wówczas młodemu aspirantowi. Proble-
matyką tą zajmował się ponad 40 lat. Prawdopodobnie był ostatnim wybitnym 
znawcą losów Polaków w Syberii (szeroko rozumianej). Wciąż jednak szperał 
w archiwaliach, wynajdując nowe ich ślady. Szczególnie interesowały go losy 
Polaków w Irkucku. 

O ile wiemy, do głównych pasji profesora Szostakowicza należała nauka 
i podróże. Był też lokalnym patriotą, czemu trudno się dziwić, jako że od trzech 
pokoleń rodzina zajmowała ważne miejsce w tej społeczności. Zresztą Irkuck  
znał jak mało kto. Kiedy przybyliśmy tam z pielgrzymką, bezinteresownie po-
święcił cały dzień, aby nas oprowadzić po mieście. Lubił wynajdywać lokalne 
specjały, jak na przykład buriackie pozy, w których zasmakował Roland.  
Nic mu jednak nie sprawiało takiej przyjemności, jak książki. Sam zresztą był 
autorem kilkuset publikacji, z czego ponad dwieście to monografie, artykuły, 
biogramy i recenzje poświęcone związkom polsko-syberyjskim. Jego pierwszą 
książką na ten temat była opublikowana w 1973 roku monografia pt. Polacy na 
Syberii w latach1870-1890. W ostatnich latach zajmował się redakcją i koordy-
nacją ważnej serii „Biblioteka polsko-syberyjska”. 

Tablica memoratywna na budynku, 
w którym mieszkał profesor Siergiej Szostakowicz. 
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Książki z tego cyklu miały prezentować w języku rosyjskim polskie źró-
dła bibliograficzne dotyczące systemu represji w Rosji, relacji pamiętnikarskich 
z walk powstańczych przeciw caratowi, wędrówki etapami na zesłanie oraz na 
katorgę. Drugim nurtem biblioteki są książki o tematyce graficznej prezentujące 
artystów i ich dzieła tworzone na Syberii (pierwszy z tej serii był album o Le-
opoldzie Niemirowskim3, planowane są publikacje o Stanisławie Katerli, Alek-
sandrze Sochaczewskim i innych). Profesor po latach pracy otrzymał maleńki, 
załadowany stosami książek pokoik na Uniwersytecie, w którym prowadził 
własne studia. Był zresztą z niego dumny, bo nie każdy z wykładowców zasłu-
żył sobie na oddzielny kąt4. 

 
 

                                                 
3 L. Niemirowski, Podróż po Syberii Wschodniej, Irkuck 2010. 
4 Ród Szostakowiczów jest słynny na Uniwersytecie Irkuckim. Na korytarzu  

w Katedrze Historii wisi duża tablica pamiątkowa poświęcona Profesorowi Siergiejowi 
Władimirowiczowi Szostakowiczowi.   

Prof. dr Bolesław Szostakowicz (1942-2015). 
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Po wyjściu z uniwersytetu nie kończyła się Jego praca, kontynuował ją  
w domu. Miał ku temu dobre warunki. Mieszkał przy ulicy Timiriazewa w miesz-
kaniu po rodzicach. Jednopiętrowy dom o paru mieszkaniach przesiąknięty był 
naukową atmosferą, która zapanowała tu, kiedy zajmował go jeszcze jego ojciec5.  

Budynek ten jest położony w głównym punkcie handlowym Irkucka. 
Znajduje się przy Centralnym Rynku prawie naprzeciw warzywnego i kociego 
targu. Z miejscem tym wiążę się pewna historia, której bohaterami byli Profesor 
i kot. Na targu w dużych pudłach mieściły się dziesiątki kolorowych kociaków, 
wymieszane ze szczeniakami. Barwy były tak zaskakujące jakby w pudełkach 
kończyła się tęcza. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy ich w takiej ilości. Jako 
miłośnik kotów, Roland za każdym razem po przyjeździe do Irkucka swój po-
byt zaczynał od wizyty na tym rynku. 

Znając jego upodobania, Profesor powiedział mu, że wracając pewnego 
wieczoru do domu spotkał na chodniku maleńką syberyjską kotkę. Wziął ją do 
siebie, bo wiedział, że to uciekinierka z pudełka. Kotka otrzymała imię „Nocz-
ka” i zamieszkała na stałe wraz z Profesorem. Szostakowicz żył nauką i w swo-
jej pracy ciągłe się śpieszył. Jakby miał świadomość, że jest jednym z ostatnich 
badaczy Polaków na Syberii Wschodniej. W rozmowach z nim dało się nawet 
odczuć pewną nutkę żalu do naszych historyków, że nie ma między naukowca-
mi z Polski i z Rosji obiegu informacji, przez co praca badawcza jest utrudnio-
na. W miarę możliwości pomagał historykom, gdyż miał dostęp do różnych 
źródeł, w tym do niezbyt chętnych cudzoziemcom archiwów irkuckich. Zdarza-
ło się, że powściągliwie reagował na problemy swoich ziomków. Ponieważ 
bardzo często zwracano się do niego z różnymi prośbami, z konieczności  
musiał je selekcjonować, nawet, gdy pochodziły od prominentnych urzędników. 
Dla petentów czasem był przysłowiową ostatnią „deską ratunku”. Zwracano się 
do niego, gdy nie uzyskało się pomocy z konsulatu, z polskiej katedry z siedzi-
bą biskupa, czy z parafii w starym kościele. Uważano go za roztropną duszę 
Polskiej Autonomii Kulturalnej w Irkucku „Ogniwo”, której był wiceprezesem. 
Trwałym tego znakiem jest spopularyzowanie dorobku tamtejszych Polaków  
w czasopiśmie „ Ziemia Irkucka” drukowanym w wydawnictwie o tej samej 
nazwie6 oraz udział w licznych imprezach kulturalnych. Trzeba dodać, że Pro-
fesor Szostakowicz był symbolem ruchu polonijnego nie tylko na Syberii,  
ale też w całej Rosji.  

                                                 
5 Na ścianie zabytkowego budynku pod oknem wychodzącym na ulicę znajduje się 

tablica pamiątkowa poświęcona także Siergiejowi Władimirowiczowi Szostakowiczowi 
(zwanego „Starym profesorem” w odróżnieniu od Bolesława, czyli „Młodego profesora”).  

6 Teraz, gdy Profesora Szostakowicza już nie ma, działalność wielu irkuckich in-
stytucji związanych z Polakami, staje pod znakiem zapytania. Parafia stworzona przez 
ojca Ignacego Pawlusa – salwatorianina nie istnieje. Następcy nie potrafili udźwignąć 
powierzonych im zadań. W starym kościele kaplica pod salą organową (gdzie sprawo-
wane są msze) jest zamknięta. Niebawem Konsulat Polski ma zostać przeniesiony do 
Nowosybirska. Organizacja autonomii kulturalnej „Ogniwo” została „okaleczona”. 
Katedra wymaga pilnego remontu, warunki materialne księży mieszkających w diecezji 
są ciężkie. Ksiądz biskup zabiega w Polsce o wsparcie finansowe aby jakoś przeżyć. 
Wydawnictwo „Irkucka Ziemia” zostało zlikwidowane. Odszedł człowiek – historyk 
znający język polski w mowie i piśmie pochodzący z legendarnego rodu Szostakowi-
czów. Biorąc pod uwagę te wszystkie zbiegi okoliczności, perspektywy na przyszłość 
rysują się w ciemnych kolorach. 
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Inną formą Jego działalności była ochrona zabytków Irkucka. Walczył  
o zachowanie drewnianej historycznej zabudowy, o odnawianie i konserwację 
niszczejących budynków. Postulował przeprowadzanie na placach nowych  
inwestycji rozpoznania archeologicznego. Tą działalnością nie zyskał sobie 
popularności wśród „nowych Rosjan” (tamtejszych nowobogackich). Był do-
brym kompanem biesiad, jednakże potrafił zdominować każdą dyskusję, dzięki 
rzeczowej argumentacji7. Na tematy zesłań, katorgi mógł opowiadać bez końca. 
Nie lubił jednak niektórych niewygodnych pytań, zaczynających się od słów 
„czy to prawda”. Jedno z takich zapytań brzmiało: „Czy to prawda, że w Irkuc-
kim Archiwum są całe zespoły akt carskich, dotyczące zesłań, które są zapako-
wane od czasów rewolucji, kiedy z nakazu nowych władz pozyskiwano czysty 
papier przedzierając dokument na połowę jeśli kartka nie była zapisana”. Na to 
pytanie Profesor odpowiedział: „Tak, papier uzyskano”, a administracja dostała 
go ponad tonę. 

 
 
 
Do Polski przyjeżdżał często wygłaszając cykl wykładów dotyczących 

Polaków na Syberii. Jego dużym i nie zrealizowanym marzeniem była chęć 
udostępnienia irkutczanom galerii obrazów Aleksandra Sochaczewskiego, znaj-
dujących się w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Malarz ten, przebywający 

                                                 
7 Pewnego razu gdy Roland umówiony był z Siergiejem Miedwiediewem auto-

rem albumów z pocztówkami starego Irkucka, gospodarz wprost powiedział aby nie 
zapraszać B. Szostakowicza bo wtedy nie porozmawiamy gdyż profesor będzie wygła-
szał niekończący się monolog. 

Bolesław Szostakowicz z polską pielgrzymką na rzece Angarze 
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na zesłaniu w Usolu i w Irkucku, miał dla niego wielkie znacznie, gdyż zwano 
go „kronikarzem syberyjskiej katorgi”, zaś na terenie, na którym mieszkał nie 
ma żadnej jego pracy. Pomysł ten miał wszelkie szanse powodzenia, bo był 
gorąco popierany przez Panią dyrektor Muzeum Sztuk Pięknych im. Suchaczo-
wa w Irkucku, prywatnie żonę profesora. Także polski konsul czekał na decyzję  
z Warszawy, której nie otrzymał. 

Śmierć Profesora Szostakowicza przerwała wszystkie te starania. Pozo-
staje nam tylko mieć nadzieję, że spośród wielu uczących się pod jego kierun-
kiem studentów, są i tacy, którym wpoił swoje ideały. Dzięki temu możemy 
sądzić, że w jakimś sensie Jego dzieło będzie kontynuowane. 

 
 
 
 

Pierwszy tom serii „Polsko-Syberyjska Biblioteka” wydawanej w Irkucku,  
której ojcem chrzestnym był Bolesław Szostakowicz 


