
 

 

 

 

 

 

PIOTR GŁUSZKOWSKI 

 

BIBLIOTEKA POLSKO-SYBERYJSKA – HISTORIA, 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE I PRZYSZŁOŚĆ 
  

 

Biblioteka Polsko-Syberyjska (Польско-сибирская библиотека)  
to wychodząca w Federacji Rosyjskiej seria wydawnicza, w której ukazało się 
już jedenaście książek na temat losów Polaków na Syberii. W tej chwili jest  
to najprężniej działająca w Rosji seria książek dotyczących historii i kultury 
Polski oraz polsko-rosyjskich relacji w XVIII-XX wieku.  

Pierwszych siedem lat działalności Biblioteki Polsko-Syberyjskiej 
(BPS) zostały już opisane w 2016 roku na łamach „Wrocławskich Studiów 
Wschodnich”

1
. W niniejszym artykule przypomnę natomiast początki dzia-

łalności BPS i wszystkie książki wydane w ramach serii. Skoncentruję się na 
dotychczas nieomówionych w literaturze naukowej latach 2016-2020, 
najnowszych publikacjach oraz planach wydawniczych.  

Pomysł na serię narodził się w 2008 roku w czasie spotkania Piotra 
Marciniaka – ówczesnego Konsula Generalnego RP w Irkucku – z historykiem 
Bolesławem Szostakowiczem, który przez wiele lat był nie tylko najwybit-
niejszym badaczem dziejów Polaków na Syberii, ale również niekwes-
tionowanym autorytetem dla innych naukowców zajmujących się  
tą problematyką. Profesor Szostakowicz od wielu lat marzył o powstaniu tego 
typu serii, ale niestety żadna z instytucji polskich i rosyjskich, z którymi 
rozmawiał, nie była zainteresowana finansowaniem książek o dziejach Polaków 
na Syberii. W związku z jej naukowym charakterem z góry było wiadomo,  
że seria będzie niedochodowa i nie poradzi sobie bez dodatkowego wsparcia 
finansowego.  

Decyzja o książce inaugurującej serię okazała się prosta, gdyż 
Szostakowicz miał niemalże gotowe i starannie opracowane tłumaczenie 
pamiętników Wincentego Migurskiego, Juliana Rucińskiego, Agatona Gillera 
oraz fragmenty dzienników Juliana Sabińskiego. Tom ukazał się na przełomie 
2009 i 2010 roku pod tytułem Воспоминания из Сибири: мемуары, очерки, 
дневниковые записи польских политических ссыльных в Восточную Сибирь 
первой половины XIX столетия

2
. Zdecydowanie większy problem stanowił 
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dobór kolejnego tomu. Początkowo Bolesław Szostakowicz chciał, aby kolejne 
pozycje ukazujące się w serii również były krytycznie omówionymi źródłami 
do badań nad polsko-syberyjskich relacjami. W trakcie dyskusji z Piotrem 
Marciniakiem i ówczesnym dyrektorem Stacji Polskiej Akademii Nauk przy 
Rosyjskiej Akademii Nauk Mariuszem Wołosem zgodził się jednak, że nowe 
monografie, a także przekład na rosyjski najważniejszych książek polskich 
autorów są równie ważne oraz potrzebne, co dzienniki, pamiętniki  
i wspomnienia polskich zesłańców. Na prośbę Szostakowicza przyjęto jednak 
zasadę, aby w zależności od typu książki stosować w nawiasach podwójną 
numerację tomów – oddzielną dla źródeł i oddzielną dla podserii o roboczej 
nazwie: „Współczesna historiografia historii polsko-syberyjskiej”

3
. Roz-

wiązanie to niestety nie sprawdziło się w praktyce. Do 2017 roku podwójna 
numeracja wprowadzała w błąd niezorientowanych czytelników. Także dziś 
wielu historyków i miłośników badań polsko-syberyjskich nie ma jasności,  
ile tomów ukazało się nakładem BPS. Pierwszym tomem, który wyszedł  
z uproszczoną numeracją, było drugie wydanie książki Leonida Ostrowskiego  
o Polakach w Zachodniej Syberii

4
.  

Drugą książką wydaną w ramach BPS była monografia Swietłany 
Muliny na temat adaptacji polskich zesłańców na Syberii Zachodniej

5
. Jej praca 

została bardzo pozytywnie przyjęta przez naukowców w Polsce i w Rosji,  
a nawet doczekała się nagrody „Przeglądu Wschodniego”. Sukces tej pracy 
przekonał nawet sceptyków, że warto publikować w serii również najnowsze 
prace z tematyki polsko-syberyjskiej. Kolejna praca, która ukazała się w BPS, 
czyli przekład nagradzanej w Polsce monografii Wiktorii Śliwowskiej Ucieczki 
z Sybiru, do dziś jest chętnie kupowana przez rosyjskich czytelników  
i doczekała się już kilku dodruków

6
. Na sukces wydawniczy wpłynęła nie tylko 

ważna tematyka poruszona przez Śliwowską, ale również przystępny sposób,  
w jaki autorka opisała kolejne ucieczki z Sybiru polskich zesłańców. Godny 
uwagi jest także mistrzowski przekład Wiktora Choriewa oraz współpra-
cujących z nim Lapisy Gwizd, Wiktorii Moczałowej i Heleny Szymańskiej. 
Było to niestety ostatnie tłumaczenie wykonane przez Choriewa – jednego  
z ojców współczes-nej rosyjskiej polonistyki – zmarłego w 2012 roku

7
.  

Z pewnością Ucieczki z Sybiru ugruntowały popularność Śliwowskiej wśród 
rosyjskich, a szczególnie zaś syberyjskich historyków. W renomowanym 
historycznym czasopiśmie „Гуманитарные науки в Сибири” wydawanym 
przez Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk pojawił się obszerny 
artykuł biograficzny dotyczący Śliwowskiej, w którym można było przeczytać, 
iż w przetłumaczonej na rosyjski książce pomimo słynnych i awanturniczych 
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historii znajduje się unikalny materiał faktograficzny o mało znanych lub zupełnie 

nieznanych ucieczkach, o których możemy dowiedzieć się po raz pierwszy dzięki 

szczegółowej archiwalnej kwerendzie autorki
8
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejne dwie pozycje, które wyszły w serii BPS w latach 2014-2015,  

to przekład dzienników Juliana Glaubicza Sabińskiego
9
. Oba tomy ukazały się 

dzięki współpracy z Muzeum Wołkońskich w Irkucku i zostały sfinansowane 
dzięki wsparciu ówczesnego Konsula Generalnego w Irkucku Marka 
Zielińskiego. Dzienniki słusznie zostały docenione w Polsce jako doskonale 
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źródło do poznania dziejów Polaków na Syberii w okresie między-
powstańczym. W ostatnich latach pojawiło się w dużo artykułów oraz prac 
dyplomowych bazujących na materiale zaczerpniętym z tego źródła

10
. Można 

mieć nadzieję, że również rosyjscy historycy chętnie będą sięgać  
po dzienniki Sabińskiego, szczególnie, iż mieszkańcy Irkucka i okolic,  
z uznaniem wypowiedzieli się o wydanych książkach w czasie prezentacji, 
które odbyły się w Irkucku

11
.  

Kolejną pozycją z serii Феномен польско-сибирской истории XVII в. 
– 1917 г. Основные аспекты современных научных трактовок, результа-
тов и задач дальнейшей разработки темы została wydana w 2015 roku  
w moskiewskim wydawnictwie MIK

12
. Praca ta kończy pewną epokę w ba-

daniach polsko-syberyjskich, tym bardziej zaś w stosunkowo krótkich dziejach 
BPS, gdyż jest pośmiertną monografią oddaną do druku przez Bolesława 
Szostakowicza. Książka ta jest owocem jego wieloletniej pracy. W jej skład 
weszły najważniejsze artykuły napisane przez Szostakowicza w ostatnim 
ćwierćwieczu. Z perspektywy czasu trudno nie zgodzić się z autorem, który już 
w 2014 roku twierdził:  

Ta monografia jest według mnie niezbędna (zarówno dla szerokiego kręgu 
naukowców, jak i dla studentów w celach dydaktycznych). Wyjątkowo ważnym 
jest, aby znajdujące się w niej badania, które przez ponad piętnaście lat 
rozproszyły się po naukowych czasopismach i zbiorach pokonferencyjnych,  
a były systematycznie uzupełniane o najnowszą literaturę, zostały starannie 
wydane i tym samym stały się dostępne dla generacji młodszych badaczy jako 
znak, iż powrót do wcześniejszego tradycyjnego podejścia do problemu jest już 
anachroniczny. Trzeba zrobić to teraz, nie odkładając na kolejne 
dziesięciolecie!

13
.  

Można żałować, iż Szostakowiczowi nie udało się napisać spójnej 
monografii, a także, że wiele artykułów nie doczekało się rozszerzenia  
i wydania jako oddzielna książka. Bez wątpienia po lekturze pozostaje  niedosyt 
– czytelnik nie ma wątpliwości jak dużą wiedzę posiadał autor. Z pewnością 
jednak opracowany przez niego zbiór artykułów porusza dziesiątki ważnych 
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problemów historii relacji polsko-syberyjskich i jest prawdziwą kopalnią 
archiwaliów i wskazówek dla kolejnych pokoleń badaczy. Książka, mimo  
iż doczekała się kilku recenzji i wzmianek w Polsce i w Rosji

14
, to wciąż czeka 

na dogłębną analizę. Niestety nie jest znana w Polsce szerszemu gronu 
czytelników, choć porusza kwestie niezbędne dla zrozumienia historii Polski  
w XIX wieku. 
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Także w 2015 roku udało się wydać inną książkę kluczową dla badań 
polsko-syberyjskich – wielokrotnie wznawianą monografię polskiego etnologa  
i historyka Antoniego Kuczyńskiego

15
. Już wcześniej praca ta była często 

cytowana przez rosyjskich naukowców. Korzystali z niej jednak tylko 
polskojęzyczni badacze Syberii. Jak słusznie zauważyły autorki recenzji  
z Tomskiego Uniwersytetu Państwowego Tatiana Gonczarowa i Marija 
Czornaja:  

W monografii Kuczyńskiego z jednej strony udało się pokazać zbiorowy 
portret syberyjskich Polaków, z drugiej zaś uwaga autora została skierowana na 
szczegóły, co pozwala zauważyć różnorodność ich losów […] 
Wieloaspektowość monografii jest jej niewątpliwą zaletą. Najważniejsze, że 
Syberia została pokazana jako nieodłączna część Polski, która jest z nią 
związana nie tylko przez martyrologię zesłańców, ale również przez wkład 
Polaków w rozwój gospodarki i kultury regionu

16
.  

W tej chwili jest to z pewnością najpełniejsza książka o związkach 
polsko-syberyjskich, która porusza nie tylko kwestie historii, męczeństwa  
i wkładu Polaków w rozwój Syberii, ale również omawia polonijne instytucje 
znajdujące się za Uralem. Z pewnością będzie to podstawowa lektura dla 
rosyjskich badaczy zajmujących się losami Polaków na Syberii.  

Dwie książki zostały wydane na marginesie serii (poza oficjalną 
numeracją). Pierwsza z nich to znakomita praca Artioma Rudnickiego  
o generale Bronisławie Grąbczewskim, który pod koniec XIX wieku brał udział 
w rosyjskich ekspedycjach w Centralnej Azji i na Daleki Wschód

17
. Praca 

koncentruje się na wyprawie wyprawa generała Michaiła Ionowa na Pamir, 
która zakończyła się przyłączeniem tych ziem do Cesarstwa Rosyjskiego. Polak 
będący generałem rosyjskiej armii  został ukazany przez Rudnickiego jako 
jeden z głównych graczy, dzięki któremu Pamir nie dostał się w ręce 
Brytyjczyków. Książka została oparta m.in. na listach Grąbczewskiego 
znajdujących się w Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego 
(AWPRI), do którego badacze (również rosyjscy) mają ograniczony dostęp. 
Praca ta świetnie koresponduje z dziennikami Grąbczewskiego wydanymi 
niedawno w Poznaniu

18
.  

Druga wspomniana książka, to album który miał rozpocząć podserię 
„Galeria BPS”. Przestawia ona prace (głównie rysunki, szkice, litografie  
i obrazy) polskiego malarza Leopolda Niemirowskiego, który został skazany  
na śmierć za udział w sprawie Szymona Konarskiego. Wyrok śmierci został 
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zamieniony na zesłanie na Syberię. Niemirowski malował nie tylko krajobrazy 
Tobolska i Irkucka, w których mieszkał, ale również rysunki z wyprawy  
na Wybrzeże Oceanu Spokojnego i na Kamczatkę. Niestety, jak na razie jest to 
jedyny album wydany w ramach Biblioteki, a wielka to szkoda, gdyż Niemirowski 
nie był jedynym polskim artystą, którego dzieła zasługują na przypomnienie. 
Wystarczy wspomnieć Bronisława Zaleskiego, Hektora Bildziukiewicza czy Karola 
Tolińskiego

19
. W szkicu powstałym po lekturze albumu, świetnie opracowanego 

przez B. Szostakowicza, Jan Trynkowski słusznie zauważył:  

[…] wielu innych, znanych, mniej znanych i zupełnie nieznanych zasługuje  
na uwagę, odszukanie i uporządkowanie ich spuścizny tak, by kiedyś mogła  
powstać synteza opisująca to niezwykłe zjawisko, jakim była obecność polskich 
artystów na Syberii

20
. 

Już w czasie pierwszego zebrania BPS w 2010 roku została wybrana 
jedenastoosobowa Rada, w której skład weszli zarówno najbardziej znani 
badacze relacji polsko-syberyjskich: Antoni Kuczyński, Bolesław Szosta-
kowicz, Wiktoria Śliwowska, jak i historycy młodszego pokolenia, choć już  
z dużym dorobkiem: Swietłana  Mulina z Omska, Jekatierina Tumanik  
z Nowosybirska,  historycy zajmujący się dziejami Polaków na Powołżu i Uralu 
(Rustem Cyunczuk z Kazania, Aleksandr Czernych z Permu), etnolog Wojciech 
Olszewski z Torunia oraz osoby kierujące ważnymi instytucjami: Piotr 
Marciniak – ówczesny zastępca Ambasadora w Moskwie i jeden z pomysło-
dawców serii oraz Piotr Kostro – dyrektor  wciąż powstającego Muzeum 
Historii Polski. Skład Rady dopełnił jako jej sekretarz Piotr Głuszkowski.  
W kolejnych latach skład Rady ewoluował, gdyż pojawiały się nowe osoby,  
na miejsce tych, które z różnych przyczyn nie mogły kontynuować 
współpracy

21
. W ostatnich latach w pracę BPS szczególnie mocno zaangażował 

się Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz 
Zbigniew Kopeć (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Wypra-
cowanie charakteru serii było procesem długotrwałym i można podejrzewać,  
że w najbliższych latach BPS wciąż będzie dopasowywać się do potrzeb 
rosyjskiego czytelnika.  

W latach 2009-2015, choć Bibliotece udało się wydać 7 książek,  
to przyszłość serii rysowała się bardzo niepewnie, gdyż dotychczas Radzie 
udawało się pozyskiwać pieniądze nieregularnie i z bardzo różnych źródeł 
(Konsulat Generalny w Irkucku, Ambasada RP w Moskwie, Stacja Naukowa 
Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk). Wraz z wyjazdem  
z Rosji polskich dyplomatów, którzy osobiście byli zaangażowani w projekt – 
Piotra Marciniaka (2015 z Petersburga) i Marka Zielińskiego (2016 z Irkucka), 
wydawało się, że Biblioteka może zakończyć swoją działalność. Sytuacja 
nieoczekiwanie zmieniła się na korzyść BPS.  

W 2016 roku BPS uzyskała wreszcie stabilizację, gdyż „opiekę” nad nią 
objął Instytut Polski w Moskwie, którym w latach 2015-2019 kierował Dariusz 
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 J. Trynkowski, Leopold Niemirowski – znany i … nieznany, [w:] Idem, Polski 
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Klechowski, osoba świetnie znająca Syberię (przez kilka lat pracował  
w Krasnojarsku). Również kolejny dyrektor instytutu (od 2019 r.) – historyk 
Piotr Skwieciński – świetnie rozumie, jak ważne miejsce stanowi Syberia  
dla polskiej pamięci historycznej i dialogu polsko-rosyjskiego.  

Na posiedzeniu Rady zorganizowanym w Warszawie w październiku 
2016 roku w ramach konferencji „Syberia. Wizje dokumentalne – wizje 
literackie” Instytut Polski w Moskwie podjął się finansowania kolejnych tomów 
planowanych w ramach serii. Jednocześnie Dariusz Klechowski zaproponował 
rozszerzenie jej o literaturę piękną i reportaże. Jego pomysł spotkał się  
z przychylnością Rady. Wszyscy zgodzili się co do tego, że dzięki literaturze 
pięknej łatwiej będzie można zdobyć nowych czytelników i tym samym 
wypromować serię wśród osób, które wcześniej nie interesowały się historią 
Polaków na Syberii, a często w ogóle nie wiedziały o tym, jak bardzo 
przyczynili się oni do rozwoju tego regionu Rosji.  

Pierwszą książką wydaną po zmianach w BPS była wspomniana już 
monografia Leonida Ostrowskiego. Książka doczekała się dwóch wydań. 
Pierwsze, niewielkim nakładem, wyszło w moskiewskim wydawnictwie MIK. 
Kolejne, poprawione i uzupełnione o indeks nazwisk, zostało opublikowane  
w petersburskim wydawnictwie Aletieja. Ostrowski przez wiele lat zajmował 
się problematyką relacji polsko-rosyjskich na Syberii Zachodniej.  
Jego rozprawa habilitacyjna również dotyczyła Polaków na Syberii Zachodniej, 
ale w okresie aż do lat 30. XX wieku

22
. W monografiach wydanych  

w BPS Ostrowski pokazał, iż jest mistrzem szczegółowego opisu i z wyjątkową 
skrupulatnością dba o to, aby czytelnik mógł zaznajomić się z odnalezionymi 
przez niego źródłami. Z pewnością w przyszłości książka ta dzięki bogatej bazie 
źródłowej naprowadzi innych badaczy na liczne inne tematy dotyczące losów 
Polaków na Syberii Zachodniej.   

Pierwszą książką z „literackiej linii” wydanej w ramach BPS było 
tłumaczenie Gugary Andrzeja Dybczaka. Książka ukazała się w Polsce  
w 2008 roku, a po kilku latach doczekała się drugiego wydania

23
. Dybczak  

to pisarz-etnolog, podróżnik i filmowiec. Jego talent prozatorski został  
już kilkukrotnie doceniony, m.in. w 2012 roku otrzymał nagrodę Fundacji  
im. Kościelskich, a w 2018 za książkę Pan wszystkich krów został nominowany 
do najbardziej prestiżowej Nagrody Literackiej „Nike”

24
. Jego książka jest 

reportażem literackim z pobytu w Ewenkijskim Okręgu Autonomicznym  
w Kraju Krasnojarskim. Autor przez kilka tygodni mieszkał w ewenkijskiej 
wiosce Tutotczany oraz w niewielkim obozie w tundrze w tradycyjnej 
pasterskiej czumie (skórzany namiot z paleniskiem w środku). „Gugara jest też 
ideą. To dźwięk dzwonków zawieszonych na szyi renifera idącego na czele 
argiszu, czyli kawalkady”

25
 – tłumaczył Dybczak tytuł książki w wywiadzie  

w „Tygodniku Powszechnym”. 
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Reportaż Dybczaka ma też niewątpliwą wartość historyczną. 

Ewenkijski Okręg Autonomiczny w czasach globalizacji szybko się zmienia. 
Wielu bohaterów książki jak Dmitrij, Maksim, ciocia Wala i Władimir Ilicz  
już nie żyje (autor poświęcił im rosyjskie wydanie), z pewnością Tutotczany 
wyglądają już teraz inaczej niż w 2004 roku, kiedy to Dybczak wybrał się  
w podróż do Kraju Krasnojarskiego.  

Kolejną książką wydaną w ramach BPS jest tłumaczenie na rosyjski 
powieści Stanisława Marii Salińskiego Long-play Warszawski

26
. Saliński  

to jeden z wielu polskich pisarzy opisujących swój pobyt na Syberii i Dalekim 
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 С.М. Салинский, Варшавский лонг-плей, tłum. O. Morozowa, Санкт 
Петербург 2019, s. 152. 



PIOTR GŁUSZKOWSKI 54 

Wschodzie
27

. W 2015 roku we Władywostoku, w którym pisarz spędził 
dzieciństwo i młodość, został wydany przekład jego powieści Ptaki powracają 
do snów

28
, napisanej w 1964 roku. Książka okazała się w Rosji dużym 

sukcesem wydawniczym. Twórczość Salińskiego okazała się prawdziwym 
odkryciem dla Władywostoczczan – o istnieniu autora pamiętali tylko nielicznie 
regionaliści, a jego prace były całkowicie nieznane rosyjskim czytelnikom

29
. 

Powieść Ptaki powracają do snów oparta została na kanwie dalekowschodnich 
wspomnień z dzieciństwa i sprawiła, iż mieszkańcy Władywostoku mogli 
spojrzeć na historię swojego miasta oczyma znanego polskiego pisarza 
będącego jednocześnie ich krajanem. Zresztą nieprzypadkowo Jelena Kiriłowa 
w artykule o Salińskim już we wstępie podkreśliła, że to „rosyjsko-polski 
pisarz”, który pamięta przedrewolucyjny Południowo-Ussuryjski Okręg Kraju 
Nadmorskiego i Władywostok, życie jego mieszkańców i te wydarzenia, które 
weszły do historii Kraju Nadmorskiego jako najważniejsze, wyznaczające jego 
bieg

30
. Popularność Salińskiego sprawiła, iż BPS zdecydowała się zaznajomić 

rosyjskich czytelników także z ostatnim utworem pisarza (1966). Książka  
ta poświęcona jest warszawskiemu etapowi życia młodego Salińskiego, kiedy  
to po dotarciu do Polski zaczyna pogrążać się w życiu stołecznej bohemy. Autor  
i w tym utworze nie stronił od wspomnień z Władywostoku, pokazując,  
jak łatwo przenieść się oczami wyobraźni z międzywojennej Warszawy  
na Daleki Wschód w czasy przed rewolucją 1917 roku.  

Nowością wydawniczą Biblioteki Polsko-Syberyjskiej jest słownik 
konfederatów barskich.

31
. Swietłanie Mulinie, Annie Krich i Adamowi Daniel-

czykowi udało się odnaleźć i opracować informacje o 1910 kon-federatach, którzy 
dotarli na Syberię Zachodnią. Hasła dotyczące poszczególnych zesłańców 
zawierają bardzo szczegółowe informacje: dane personalne, wygląd zewnętrzny, 
historię służby w wojskach konfederatów, a także dalsze ich losy, zarówno te doty-
czące Syberii, jak i ewentualnego powrotu do Polski. Dotychczas nasza wiedza  
o konfederatach zesłanych na Sybir ograniczała się do regestru sporządzonego 
przez Françoisa Auguste Thesby de Belcoura

32  
i jego rękopisu, odnalezionego  

i opublikowanego przez Aleksandra Kraushara
33

 zawierającego 5445 nazwisk. 
Wielu jednak z wymienionych przez Belcoura  nie przekroczyło Uralu. Dzięki 
sporządzonemu słownikowi wychodzimy wreszcie poza nieprecyzyjny suchy spis 
nazwisk i mamy możliwość zapoznania się z charakterystykami zesłańców. 
Według Andrzeja Nowaka jest to świetny materiał do ukazania techniki imperialnej 
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zsyłki i zmuszania Polaków do wyparcia się swej narodowości, którą Rosja i ZSRS 
stosowała nie tylkow XVIII wieku, ale również w czasie II wojny światowej wraz  
z wejściem Armii Czerwonej na tereny wschodnie Rzeczypospolitej  
(tzw. paszportyzacji)

34
. W słowniku można także znaleźć informacje na temat 

konfliktów zesłańców z władzami, wcielaniu ich do wojska, a także o stosunkach  
z miejscową ludnością, w tym też o małżeństwach. w literaturze naukowej Wiele 
faktów było do tej pory w ogóle nie analizowanych lub omówionych jedynie 
fragmentarycznie

35
. Nowa publikacja pokazuje, jak wielu konfederatów trafiło na 

Syberię Zachodnią i już z niej nie wróciło.  
Wraz z „osadzeniem” BPS w Instytucie Polskim w Moskwie znalazły się też 

środki na spotkania autorskie i promocję kolejnych publikacji z serii polsko-
syberyjskiej. W latach 2016-2020 każda z publikacji, poczynając od tomu 6., 
doczekała się przynajmniej jednej prezentacji. Oprócz spotkań organizowanych w 
samym Instytucie Polskim prezentacje wybranych książek miały miejsce również w 
Bibliotece Literatury Obcej im. Rudomino w Moskwie, w bibliotece im. Maksyma 
Gorkiego we Władywostoku, na moskiewskich międzynarodowych targach książki 
Non/fiction

36
 i jesiennych targach książki w Krasnojarsku (największym 

wydawniczym wydarzeniu na Syberii).  
Nowością wprowadzoną przez Instytut Polski było także wspieranie 

badań historycznych. Już w czasie zebrania Rady Biblioteki 9 lutego 2017 roku 
w Moskwie postanowiono, że BPS rozpocznie  

projekt poświęcony V Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich. Efektem miała 
być monografia napisana przez kilkuosobowy zespół polsko-rosyjski, który miał 
powstać w trakcie seminarium w Omsku

37
.  

Planowany projekt bardzo zainteresował Instytut Pamięci Narodowej, 
który postanowił włączyć się do jego realizacji. Ze względu na różne 
pozamerytoryczne okoliczności seminarium odbyło się dopiero jesienią i to nie w 
Omsku, jak pierwotnie zaplanowano, a w Moskwie. Seminarium na temat  
V Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich było częścią dużej konferencji 
naukowej pt. „Polacy w Syberii w warunkach społecznych kataklizmów: ludzie, 
instytucje, procesy, obrazy. Koniec XIX – początek XX wieku)” zorganizowanej 
przez Instytut Polski, Omski Uniwersytet Państwowy im F. Dostojewskiego  
i IPN. W czasie seminarium postanowiono, że koordynatorami projektu będą Jan 
Wiśniewski, Leonid Ostrowski i Irina (Iraida) Nam jako osoby, które podobną 
tematyką zajmowały się od wielu lat i mają już zgromadzone materiały z różnych 
archiwów. Projekt dotyczący V Dywizji wzbudził duże zainteresowanie nie 
tylko IPN, ale również historyków z UMK, którzy w 2018 roku otrzymali grant 
na podobny projekt „Polacy w Rosji Wschodniej i na Syberii 1917-1922: walka 
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zbrojna, martyrologia, drogi do Ojczyzny”. Szczęśliwie się złożyło, iż jednym  
z wykonawców toruńskiego grantu był główny polski ekspert w tej dziedzinie 
Jan Wiśniewski. Kierownik grantu profesor Waldemar Rezmer z chęcią 
przystał, aby w ramach jego projektu zaproponować współpracę także 
rosyjskim historykom zaangażowanym w pracę BPS. W czasie kolejnego 
moskiewskiego spotkania zapadła decyzja, aby BPS ograniczała się  
do inicjowania i wspierania projektów, koncentrując się na działalności 
wydawniczej. Niestety jednoczesne działania na wielu frontach mogły sprawić, 
iż BPS straciłaby swą ugruntowaną pozycję na rynku wydawniczym w Rosji  
i zaniedbała swą główną działalność.  

W lutym 2017 roku postanowiono także przygotować listę naukowców 
zajmujących się sprawami polsko-syberyjskimi – potencjalnych współpracow-
ników BPS. Spis naukowców zajmujących się Syberią wraz z ich adresami 
korespondencyjnymi został przygotowany na potrzeby BPS przez Wiesława 
Cabana, Swietłanę Mulinę i Piotra Głuszkowskiego

38
. Powstała lista będzie 

wykorzystywana w procesie przygotowywania do wydania kolejnych książek 
(recenzje prac zgłaszanych do serii, ew. poprawki, redakcja). 

W 2020 BPS planuje kilka publikacji. Pierwsza z nich to materiały  
ze wspomnianej już konferencji „Polacy w Syberii w warunkach społecznych 
kataklizmów: ludzie, instytucje, procesy, obrazy. Koniec XIX – początek XX 
wieku”, które ukażą się pod redakcją Swietłany Muliny i Tomasza Ambroziaka. 
Artykuły m.in. Iraidy Nam (Tomsk), Natalii Suworowej (Omsk), Władimira 
Dacyszyna (Krasnojarsk), Tatiany Niedzieluk (Nowosybirsk) oraz polskich 
badaczy, w tym Wiesława Cabana (Kielce), Dariusza Tarasiuka (Lublin)  
czy Jana Wiśniewskiego (Toruń) pokazują, że redaktorom udało się zebrać elitę 
badaczy z całej Polski i Rosji zajmujących się wspomnianą tematyką.  

W najbliższych miesiącach powinny ukazać się także wspomnienia 
Maksymiliana Marksa Zapiski starca będące cennym źródłem do badań nad 
polsko-rosyjskimi związkami naukowymi. Marks został skazany na zesłanie  
w związku ze współpracą z Dimtrjem Kwazakuzowem oskarżonym o nieudaną 
próbą zamachu na cara dokonaną w 1866 roku. Przez dwadzieścia sześć lat 
mieszkał na Syberii, gdzie dał się poznać jako wybitny naukowiec (w 1875 roku 
został nawet nagrodzony małym złotym medalem Towarzystwa Geogra-
ficznego). Wspomnienia Marksa pokazują całe jego życie i działalność, w tym 
również okres przed zesłaniem: dzieciństwo i młodość w Witebsku, podjęcie 
pracy nauczyciela w Smoleńsku i wreszcie działalność naukową i narodowo- 
-wyzwoleńczą w Moskwie

39
. Z punktu widzenia BPS najciekawsze są jednak 

dwie ostatnie części, które opisują drogę na Sybir oraz zesłanie w Kieżmie  
i Jenisejsku. Na szczególną uwagę zasługują jego naukowe kontakty  
z Aleksandrem Czekanowskim i Adolfem Nordenskiöldem, którzy cenili jego 
badania nie tylko w dziedzinie meteorologii. Warto zaznaczyć, iż Marks sam 
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przetłumaczył swe wspomnienia na rosyjski. Polskiego oryginału do dziś nie 
udało się odnaleźć. W latach 2019-2020 na podstawie autorskiego przekładu 
studenci Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką  
dr. Adama Jaskólskiego przetłumaczyli Zapiski starca na język polski. 
Najprawdopodobniej obie wersje językowe ukażą się jednocześnie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trwają także prace nad przekładem książki Eugeniusza Niebelskiego  

na temat 156. księży zesłanych do Tunki
40

. Autor pracy to z pewnością jeden  
z najlepszych znawców powstania styczniowego i represji z nim związanych, 
najwybitniejszy autorytet w dziedzinie losów księży zesłanych na Sybir. Jego 
prace na ten temat są wielopłaszczyznowe, obiektywne, wyczerpujące i oparte 
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na solidnej bazie źródłowej (również z licznych archiwów Petersburga, 
Moskwy i miast syberyjskich). Niebelski potrafi snuć opowieść z prawdziwą 
pasją, czego najlepszym przykładem jest jego ostatnia praca o Tunce  
lub artykuły dotyczące powstania zabajkalskiego

41
. Przekładu książki podjęła 

się Irina Adelgejm – doświadczona tłumaczka literatury pięknej i najlepsza 
znawczyni w Rosji współczesnej literatury polskiej, dzięki czemu można mieć 
niemalże pewność, iż również rosyjscy czytelnicy będą mieli możliwość 
zapoznania się z pasjonującą narracją Niebelskiego.  

Pracę nad rosyjskim wariantem swojej książki o polskim osadnictwie 
wiejskim w Syberii rozpoczął również Sergiusz Leończyk

42
. Autor postanowił, 

że dla rosyjskiego czytelnika napisze książkę na nowo – pewne akapity 
pominie, inne doda, inaczej rozstawi akcenty. Wiele wydarzeń, które są jasne 
dla rosyjskiego historyka, wymagały wyjaśnień  dla polskich czytelników. I na 
odwrót. Kwestie powstania styczniowego czy polskiej martyrologii  
w rosyjskiej literaturze są dużo gorzej omówione. Polski wariant pracy spotkał 
się już z pozytywnym odzewem środowiska naukowego

43
, a książka otrzymała 

nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii 
gospodarczej i społecznej wydanej w latach 2017-2018

44
.  

Najprawdopodobniej wszystkie cztery wspomniane książki ukażą się  
w 2021 roku. Zaawansowane są również prace nad przekładem książki Jana 
Trynkowskiego będącej zbiorem 26. mniej lub bardziej znanych i dostępnych 
artykułów podzielonym na trzy części: „Życie codzienne na Syberii”, „Agaton 
Giller” i „Inne”

45
. Tłumaczenia podjęła się Tatiana Mosunowa z Jekaterynburga 

(znawczyni dziejów ważnego dla Uralu i Syberii rodu Koziełł-Poklewskich). 
Publikacja ta wydaje się doskonałym remedium na odmitologizowanie Sybiru  
i życia polskich zesłańców. BPS bardzo chciałaby zapoznać Rosjan również  
z innymi ważnymi pozycjami dotyczącymi Syberii wydanymi w Polsce  
w ostatnich latach. Od kilku lat trwają rozmowy nad przygotowaniem publikacji 
o powstaniu zabajkalskim, w które weszły by teksty źródłowe oraz artykuły 
wybrane i przygotowane przez Eugeniusza Niebelskiego. Jest również cała lista 
książek z literatury pięknej, którą warto przetłumaczyć i wydać w serii.  

Jednym z ambitnych zadań, jakie kilka lat temu postawiła przed sobą 
Biblioteka Polsko-Syberyjska była adaptacja analogicznej serii w Polsce. 
Oprócz prac wydanych w Rosji w ramach serii BPS (Mulina, Szostakowicz, 
Rudnicki, Ostrowski) na publikację czekają nie mniej cenne pozycje innych 
wydawnictw z zakresu kontaktów polsko-syberyjskich. Bardzo ważne prace  
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dla historii Polski oparte na źródłach znajdujących się w syberyjskich 
archiwach niestety nie są znane większości polskich historyków. Wystarczy 
wspomnieć prace Tatiany Niedzieluk

46
 lub Jekateriny Tumanik

47
. Niemalże  

w każdym większym syberyjskim mieście znajduje się jedna lub nawet kilka 
osób, która na stałe zajmuje się relacjami polsko-syberyjskimi. Niestety mimo 
kilku podjętych prób i rozmów z instytucjami zajmującymi się historią Polski  
i Rosji nie udało się znaleźć stałego sponsora. Nie oznacza to jednak,  
że wszystkie próby zakończyły się fiaskiem. W 2017 roku dzięki Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ukazał się przekład książki 
Swietłany Muliny

48
.  

W czasie prezentacji książki w Polsce (Warszawa, Toruń) autorka 
przyznała, iż dzięki poprawkom, jakie naniosła wraz z redaktorem naukowym 
przekładu Wiesławem Cabanem i tłumaczami, polskie wydanie jest pełniejsze  
i poprawniejsze niż rosyjski oryginał. Warto odnotować, że książka została 
zauważona przez polskich historyków i filologów. Mikołaj Banaszkiewicz  
w pozytywnej recenzji podkreśla, iż Mulinie udało się zapełnić jedną z luk 
polskiej historiografii

49
. Bez wątpienia udać się to mogło jedynie badaczowi 

mającemu stały dostęp do syberyjskich archiwów. Przytoczona ilość źródeł  
z omskich, tomskich, tobolskich, a także petersburskich i moskiewskich 
archiwów wymagałaby kilkuletniej kwerendy w Moskwie, na którą bodajże 
żaden polski badacz nie mógłby sobie pozwolić. Równie pozytywną recenzję 
wystawiła książce Dorota Paśko

50
. 

W 2018 roku Instytut Pamięci Narodowej zdecydował się opublikować 
kolejną książkę wydaną w BPS, czyli nagrodzoną w 2016 roku przez „Przegląd 
Wschodni” w kategorii Nagroda Zagraniczna monografię Leonida 
Ostrowskiego Polacy w Zachodniej Syberii. Koniec XIX wieku – lata 30 XX 
wieku

51
. Prace nad polskim wydaniem wciąż trwają. IPN deklarował, że jest 

zainteresowany publikacją również innych prac wydanych w serii BPS, można 
więc mieć nadzieję, że także nieznający języka rosyjskiego polscy czytelnicy 
będą mogli zapoznać się z pracami rosyjskich badaczy dotyczącymi historii 
związków polsko-syberyjskich.  

Po dziesięciu latach działalności Biblioteka Polsko-Syberyjska może 
pochwalić się kilkunastoma książkami, które odbiły się głośnym echem  
w świecie nauki, a także pokazały tysiącom czytelników jak ważnym 
elementem polsko-rosyjskich relacji jest historia Polaków na Syberii. Jako 
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podsumowanie warto przytoczyć słowa Piotra Marciniaka, który na łamach 
poczytnej „Nowej gaziety” w specjalnym dodatku poświęconym dziejom 
Polaków na Syberii stwierdził:  

Bibliotekę możemy traktować jako efekt wspólnych starań polsko-rosyjskich 
środowisk naukowych i różnych instytucji z tych dwóch państw. […] Polsko-
Syberyjską Bibliotekę możemy uważać za wspólny sukces. Nie tylko naukowy – 
przedstawiający spojrzenie na historię społeczeństwa i jego elit, ale również 
polityczny, ponieważ pokazuje wspólne i indywidualne losy ludzi wciągniętych 
w historię z całą jej złożonością i niejednoznacznością52

.  
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