TOMASZ DANILECKI

„SYBERYJSKA GORĄCZKA”
W końcu XIX wieku miliony mieszkańców europejskich peryferiów
ruszyły w świat za chlebem. Większość do obu Ameryk, do Niemiec
i Francji. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców zaboru
rosyjskiego ogarnęła natomiast „syberyjska gorączka”.
W sobotę 23 maja 1898 roku urzędnik z wołkowyskiego urzędu
powiatowego wystawił Bartłomiejowi Remży z Juszkowego Grodu, wioseczki
leżącej gdzieś między Białymstokiem a Wołkowyskiem, upragnione zezwolenie
na przesiedlenie daleko na wschód – do guberni jenisejskiej. Tam, na Syberii,
czekała na niego wymarzona ziemia. Wystarczyło tylko kupić bilety na pociąg,
spakować dobytek i można było ruszać na drugi koniec świata. Drogę
do Krasnojarska najszybciej i najwygodniej można było pokonać koleją (przez
Petersburg, ponad 5,5 tys. km). Stamtąd do miejsca, gdzie miał zbudować swój
nowy dom, było już tylko sto kilometrów leśnymi duktami. Bartłomiej był
młody i silny, miał zaledwie 23 lata i zabierał ze sobą całą rodzinę: 56–letniego
ojca Jana, o rok młodszą matkę Magdalenę, dwóch starszych braci: Pawła
i Bazylego. Wraz z Pawłem jechała żona Anna i dwóch kilkuletnich synków:
Jan i Aleksander. Za sobą nie zostawiali prawie nic, może tylko jakiś skrawek
ziemi, z którego wyżywić się mógł wuj Bartłomieja, który był już
po sześćdziesiątce i najwyraźniej nie chciał ruszać w nieznane…1
Powodów, które skłoniły Remżów do tego dramatycznego kroku było
całe mnóstwo, ale gdyby je podsumować, to należałoby stwierdzić, że po
pierwsze: musieli, a po drugie: mogli. Tym, co radykalnie zmieniło los ponad
22 mln chłopów w Rosji była ogłoszona w 1861 roku carska reforma, której
zawdzięczali osobistą wolność i niewielkie działki ziemi. Ich los zaczął się
nieco poprawiać, a szybki rozwój medycyny i higieny wydłużały życie.
Wkrótce w europejskiej części Rosji zrobiło się bardzo ciasno. W latach 1861–
1914 liczba mieszkańców Imperium wzrosła ponad dwukrotnie. Polska była
wówczas wprawdzie podzielona między trzech zaborców, jednak gdyby
spróbować policzyć mieszkańców obecnego jej obszaru na przestrzeni stu lat
(między 1815 a 1914 rokiem) okazałoby się, że ich liczba wzrosła aż ponad
trzykrotnie! 2 W gminie Juszkowy Gród na przełomie XIX i XX wieku
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mieszkało około 4,5 tys. włościan, którzy posiadali łącznie około 7,5 tys.
dziesięcin ziemi3. Na jedną rodzinę przypadało średnio około 1,7 dziesięciny
ziemi – mniej niż 2 hektary. Średnio! A więc były też rodziny bez ziemi, albo
mające po pół hektara!

Juszkowy Gród, 2010, fot. Krzysztof Kundzicz;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Podlaskie__Micha%C5%82owo_-_Juszkowy_Gr%C3%B3d_-_NW_-_droga_-_v-NE.JPG

Opowieści niejakiego Joniaba
Wkrótce po ogłoszeniu reformy okazało się, że jej najważniejszym
elementem wcale nie było danie chłopom ziemi, ale to, że stali się wolni i mogli
legalnie przenieść się dokąd chcieli. Większość wybierała Stany Zjednoczone
czy Brazylię, ale tysiące rodzin ruszyły także na wschód. Syberia – ta wielka
połać ziemi porośnięta tajgą, ciągle czekała na zagospodarowanie. Z powodu
zmiennego klimatu: długich, mroźnych zim i krótkich, nieraz gorących pór
letnich, a także wskutek braku dróg umożliwiających wniknięcie w tę otchłań,
oprócz żyjących tam „od zawsze” tajemniczych ludów, od XVI wieku
zapuszczali się na Syberię głównie poszukiwacze przygód, złota i diamentów,
a także carscy skazańcy, dla których kraina ta stała się największym w świecie
„więzieniem bez dachu”. Kiedy złoto i diamenty, przygoda albo wyrok
kończyły się, większość z nich opuszczała tę nieprzyjazną krainę. Dlatego
prawdziwymi kolonizatorami Syberii stali się podążający za chlebem osadnicy.
3

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom
XV cz. 2, Warszawa 1902, s. 35.
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Jako jedni z pierwszych mieszkańców Królestwa Polskiego, w 1885 roku
postanowili przenieść się na Syberię chłopi z okolic Końskich na Kielecczyźnie.
Miały ich do tego skłonić wieści pochodzące od niejakiego Joniaba z guberni
tomskiej, który pisał w listach, że dostał za darmo od cara 60 dziesięcin ziemi!
Opowieści o syberyjskim raju lotem błyskawicy obiegły gubernie kielecką
i radomską, i zaraz potem niemal tysiąc okolicznych rodzin domagało się od
władz wydania zgód na przesiedlenie. Napływające od gubernatora z Tomska
informacje o tym, że każdy osadnik mógłby dostać nie 60, a tylko od 8 do 15
dziesięcin, tylko utwierdzały chłopów w decyzji o wyjeździe 4 . Czy jednak
plotki powtarzane w gospodach mogły kogokolwiek przekonać do podejmowania decyzji, które przesądzały o ich całym dalszym życiu? Rzeczywiste
powody były znacznie głębsze. Nie dość, że od lat siedemdziesiątych XIX
wieku w Europie panował kryzys w rolnictwie, spowodowany zalewem taniego
zboża z Ameryki, Egiptu i Indii, to jeszcze rząd rosyjski kazał sprzedawać
w Królestwie Polskim zboże z głębi Imperium. Polscy rolnicy, których
gospodarstwa zaczęły podupadać, rozpaczliwie szukali więc sposobów
na przeżycie. Emigracja była jednym z nich.

Dworzec Terespolski w Warszawie, 1908 r.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dworzec_Terespolski_w_Warszawie_1908.jpg

Władze guberni kieleckiej i radomskiej usiłowały powstrzymać chłopów
od wyjazdu, ale było już za późno: pewnego dnia na Dworcu Terespolskim
w Warszawie pojawiło się 286 chłopów z całym dobytkiem, którzy chcieli
jechać na Syberię. Okazało się jednak, że większość z nich nie ma pieniędzy
na bilety. W świat ruszyło jedynie 26 osób. Pozostali mogli wrócić do domów
tylko dlatego, że władze unieważniły wszystkie akty sprzedaży ich gospo4

S. Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie w drugiej połowie XIX i na początku
XX wieku, Warszawa 2017, s. 64.
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darstw 5 . Podobne plotki rozchodzące się w guberni kaliskiej skłoniły
do emigracji na wschód około pięciuset włościan z powiatów wieluńskiego
i sieradzkiego.
Ziemia dla zuchwałych
W tym samym czasie „syberyjska gorączka” rozpoczynała się
na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Co więcej, władzom
zaczęło zależeć na wyjeździe Polaków z tych terenów, bo sprzyjało
to rusyfikacji Kresów.
W 1889 roku władze rosyjskie uchwaliły ustawę, za sprawą której
gorączka wyjazdowa z tych ziem osiągnęła wkrótce rozmiary znacznie większe
niż z Królestwa. Osiedlający się na Syberii byli zwolnieni z podatków przez
trzy lata, a przez kolejne trzy płacili tylko połowę należności.
Remżowie, którzy przybyli na Syberię na początku lata 1898 roku, zastali
na miejscu rozplanowaną już osadę i podzielone grunty. Projektanci
zaplanowali w niej trzy ulice, wzdłuż których miało być zbudowanych
po dwanaście domostw. Oprócz tego wytyczyli place pod cerkiew, szkołę,
budynek zarządu wiejskiej wspólnoty i pod cmentarz. Remżowie nie czuli się
tam zagubieni i samotni. Wraz z nimi przyjechali sąsiedzi z Juszkowego Grodu
– Matwiejczykowie, a na miejscu byli już Bieleniowie, Lachowie i Matusowie
z nieodległych Zaleszan, a także kilka polskich rodzin z powiatu
oszmiańskiego. W następnych latach przybyło jeszcze kilkadziesiąt polskich
rodzin. Osadzie nadano nazwę Łakino, pochodzącą od przepływającej
w pobliżu, pełnej ryb rzeczki, która z kolei wzięła swą nazwę od jednego
z pierwszych w okolicy osadników czy poszukiwaczy złota6.
Rok później, w guberni tomskiej, niedaleko wsi Mołczanowo, także nad
rzeczką, osiedliło się trzynaście rodzin z Grodzieńszczyzny. Na miejsce jechali
pociągiem, płynęli parowcem po rzece Ob, a przez błota i bezdroża przejechali
wozami konnymi. Działka wybrana dla nich przez wysłanych wcześniej
zwiadowców, zwanych chodokami, nazywała się Rybałowska. Z czasem jednak
osadzie nadali nową nazwę – Białystok – od miasta, które z uwagi na dynamicznie rozwijający się przemysł włókienniczy, nazywano wówczas
„Manchesterem północy”.
Mieszkańcy Łakina czy Białegostoku rozpoczynali nowe życie
w sprzyjających warunkach, ponieważ przyjechali na Syberię legalnie. Mogli
liczyć na pomoc od państwa nie tylko w postaci ulg na bilety kolejowe,
ale także na kilkaset rubli na zagospodarowanie. Jednak większość chłopów,
rozgorączkowanych opowieściami o „syberyjskim raju”, przesiedlała się
nielegalnie. Dlatego np. pierwsi osadnicy, którzy dotarli do guberni tomskiej
latem 1885 roku, byli zdani wyłącznie na siebie. Pieniądze skończyły się
im jeszcze w drodze, więc musieli żebrać7.
W styczniu następnego roku z niedawno przybyłymi osadnikami zetknął
się we wsi Oziorki koło Barnaułu ks. Walery Gromadzki, proboszcz parafii
katolickiej w Tomsku. Oto jak zapamiętał to spotkanie:
5

S. Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie…, s. 65–66.
Д. В. Шинкевич, Переселенцы Беларуси…, s. 9.
7
S. Leończyk Polskie osadnictwo wiejskie…, s. 65.
6

„Syberyjska gorączka”

27

Znalazłem dziesięć rodzin katolickich, przeszło pięćdziesiąt osób, znużonych
długą podróżą, z niecierpliwością wyczekujących wiosny, żeby otrzymać kawał
gruntu i zająć się rolą. Widok tych ludzi, zbolałych i stęsknionych za rodzinną
strzechą, […] wcale nie wesoły8.

Potok ludzki zalewający Syberię stał się jeszcze większy po ułatwieniach,
wprowadzonych w 1906 roku reformą premiera Piotra Stołypina. Dlatego
Urząd Przesiedleńczy opracował regulamin, zgodnie z którym każdy,
kto chciał, mógł się osiedlać za Uralem, ale za własne pieniądze. Podkreślano
w nim rolę chodoków – chłopskich zwiadowców, którzy najpierw powinni
wyjechać na Syberię, zarezerwować działki, a następnie wrócić i przekazać
przyszłym osadnikom wszystkie szczegóły. W rzeczywistości chodokowie nie
zawsze docierali na miejsce i nie zawsze mówili prawdę o tym, co widzieli.
Skutkowało to wieloma ludzkimi dramatami 9 . Dość zauważyć, że 10–15%
osadników nie poradziło sobie z życiem na Syberii i wróciło.

Siergiej Iwanow, Przesiedleńcy-zwiadowcy, 1886 r.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/%D0%98%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%
B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%
D0%BE%D0%BA%D0%B8_1886.jpg
8
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„Jak zrómbiesz sosnę, to leci prosto do pieca…”

W pierwszych latach XX wieku na Syberię zaczęli się masowo przesiedlać
robotnicy z Zagłębia Dąbrowskiego. Sprawa zaniepokoiła polskie środowiska
opiniotwórcze, obawiające się osłabienia polskiego żywiołu. Znany publicysta
Wojciech Szukiewicz, wysłany przez warszawskie Towarzystwo Opieki nad
Wychodźcami ustalił, że górnicy z Zagłębia zarabiali zaledwie po 20–30 rubli
miesięcznie, i nie byli w stanie za to utrzymać rodzin. O doprowadzenie górników
do desperacji obwiniał zagranicznych właścicieli kopalń:
Oto prawdziwe hyeny (!) doprowadzające setki, ba nawet tysiące ludu
roboczego, do nędzy i kija żebraczego10.

Kopalnia węgla kamiennego „Paryż” w Dąbrowie Górniczej, pocz. XX wieku,
Narodowe Archiwum Cyfrowe
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/50523/f6a63336fd40941cda4be63c8100483b/

Szczególnie przyciągała górników gubernia irkucka, gdzie kopalnie
węgla i złota posiadali Polacy: Ignacy Sobieszczański i Jan Komorowski, którzy
chętnie zatrudniali rodaków. Przesiedleńcy z Błędowa, Czubrowic, Sosnowca
i Chruszczobrodu założyli w 1910 roku w guberni irkuckiej wieś Wierszyna.
Magdalena Mycka, urodzona jeszcze w Polsce w 1901 roku wspominała:
Z naszej wsi pojechało trzech: Fasiński i dwóch braci Antek i Tomasz
Pietrzyki. Najpierw dali miejsce w Kutuliku. Tam im się nie spodobało.
Spodobało się im w Wierszynie. Zobocyli, wrócili do Polski, opowiadali:
10
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„Tam dużo lasu, zimi. Drzewo darmo dajum. Jak zrómbiesz sosnę, to leci prosto
do pieca. Tam zawsze bydymy z minsym, bo gadzina wolno po lesie chodzi
i dużo jej jest”11.

W ciągu pięciu lat na Syberię przeniosło się kilka tysięcy robotników
z Zagłębia z rodzinami.
Po przybyciu na miejsce, osadnicy budowali prowizoryczne domy:
najpierw szałasy, potem ziemianki i – dopiero po kilku latach – porządne
domostwa. Żywili się tym, co upolowali albo zebrali w lesie. Przede wszystkim
jednak przygotowywali ziemię pod uprawę. Jeśli mieli szczęście, to ich działka
nie była pokryta lasem. W przeciwnym wypadku musieli spędzić mnóstwo
czasu na karczowaniu drzew. W Syberii Zachodniej każdy mężczyzna
osiedlający się legalnie, otrzymywał w użytkowanie 15 dziesięcin ziemi, a tam,
gdzie ziemi było dużo – np. w Kraju Nadamurskim, nawet 100 dziesięcin.

Posiołek Tajga [w:] Великий путь. Виды Сибири и Великой Сибирской
железной дороги, Красноярск 1899, fot. J. Tomaszkiewicz

Mógł ją uprawiać bezpłatnie przez dwadzieścia lat. Mógł też ją wykupić
na własność. Ci, którzy osiedlali się nielegalnie, gospodarowali gdzie i jak
chcieli ryzykując, że zostaną z działek wyrzuceni. Doprowadzenie
gospodarstwa do jako takiego, stabilnego funkcjonowania zajmowało zwykle
około dziesięciu lat.
11

Cyt. za: L. Figura, Historia i teraźniejszość polskiej syberyjskiej wsi
[w:] Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii, red. E. Nowicka,
M. Głowacka-Grajper, Kraków 2003, s. 75.
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Jednak najtrudniejsze były zawsze początki. Aleksander Borowiński,
delegat Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Wychodźcami, w 1912 roku
odwiedził Wierszynę. Jego sprawozdanie brzmiało bardzo pesymistycznie:
Koloniści nasi, w pierwszym roku nic prawie nie zasieli, żyć musieli
z gotówki, w drugim zaś był nieurodzaj z powodu suszy i rezultat taki, że wieś
całą zastałem w ostatniej nędzy. Większość żywiła się już tylko ziemniakami
bez soli, posprzedawali za bezcen wszystkie sprzęty i odzież, nie mówiąc już
o koniach i bydle. Położenie wprost okropne, bez wyjścia! […] Ci, którzy
przyjechali z jakim takim zasobem, pobudowali wcale niezłe domy i mogli coś
niecoś zasiać. Reszta żyje w nędzy.

Co gorsza, miejscowi Buriaci uważali, że osadnicy zabierają im ziemię i
dlatego odnosili się do nich z niechęcią.
„Przybysz wszystko musi kupować na wagę złota, oszukują go przy każdej
sposobności, szczególnie przy kupnie koni i bydła” – pisał Borowiński12.

Jednak ci, którzy przetrwali trudne początki, żyli coraz lepiej.
Mieszkańcy Wierszyny zbudowali porządne domy i zabudowania gospodarcze.
Posesje ogrodzili płotami. Wielu z nich zarabiało później na ciesielstwie,
kowalstwie, stolarstwie. Stawiali też piece. Kilku z nich zbudowało własne
młyny wodne, a Jan Figura miał kuźnię, młyn i tartak. Rosjanie opisujący
syberyjskie wsie, zauważali:
Polscy przesiedleńcy – najbardziej kulturalna część ludności, większość z
nich zamieszkuje w solidnych domach, czasem piętrowych. Wewnątrz jest
schludnie i czystość niewyobrażalna. W oknach białe firaneczki. Podłoga
najczęściej malowana. Ściany często tynkowane. Pod ścianami nie rosyjskie
ławy, a najczęściej krzesła. W każdym domu jest modlitewnik i kalendarz.
Polscy przesiedleńcy to ludzie dość zamożni i przedsiębiorczy13.

„Dziwne dźwięki, dziwne imiona: Urszula, Józia, Antosia…”
Od połowy XIX wieku do roku 1914 na Syberię przybyło ogółem około
6 mln przesiedleńców. Około 10 tysięcy migrantów z Królestwa Polskiego
możemy bez większych wątpliwości uznać za Polaków, ale jak określić
narodowość ponad dwóch milionów migrantów z zachodnich
guberni
Cesarstwa? Według ostatnich szacunków Polacy-katolicy stanowili w guberniach północno-zachodnich ponad 5% ogółu mieszkańców, a w południowo-zachodnich – ponad 3%. Ale na przestrzeni XIX wieku dwie trzecie
mieszkańców Kresów (których liczebność szacowano na 5–6 mln) zmieniło
wyznanie z katolickiego bądź unickiego na prawosławne, wskutek czego
w spisach powszechnych ujmowano ich jako Rosjan. Potwierdzają to także
informacje o mieszkańcach Łakina: w skład wielu rodzin wchodzili tam
i katolicy, i prawosławni. Np. Ignacy Kasacki, rodem z Juszkowego Grodu,
deklarował się jako prawosławny, ale jego ojciec Jan był katolikiem14.
12

Sprawozdanie A. Borowińskiego…, s. 378–381.
Материалы для изучения экономического быта государственных
крестьян и инородцев Западной Сибири, Вып. 17, Санкт-Петербург 1892, s. 88,
cyt. za: S. Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie…, s. 140.
14
Д.В. Шинкевич, Переселенцы Беларуси…, s. 27.
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Siergiej Szynkiewicz, potomek osadników z Łakina tak wspominał swoje
dzieciństwo:
Jestem na wakacjach na wsi u rodziny. Już kilka dni żyję w tym dziwnym
świecie. Dziwne dźwięki, dziwne imiona: Urszula, Józia, Antosia, Ewa, Stefa.
I nazwiska też dziwne: Matus, Bielenia, Ambrosowicz. Rozmawiają nie do
końca zrozumiale, ale wszystko rozumiem. Kiedy pytam o to swoją babcię Stefę,
ona – zniżając głos – mówi: »My Polacy« – i czegoś wzdycha, a potem żegna
się. Dziwnie – całą dłonią…15.

Polsko-białoruski typ budowy domu. Posiołek sokołowski, gmina kuskowska,
powiat tomski, 1908 r., fot. A. Wiernikowski,
Tomskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze im. M. B Szatiłowa w Tomsku

Jednym z najistotniejszych problemów nurtujących przesiedleńców była
kwestia możliwości uczestnictwa w nabożeństwach, ochrzczenia dziecka,
wzięcia ślubu czy pochówku zmarłych z udziałem duchownego. Jednak poza
miastami, takimi jak Irkuck, Tomsk, Tobolsk czy Omsk, życie religijne na
Syberii było bardzo wątłe, głównie z powodu olbrzymich odległości pomiędzy
miejscowościami. Wspominany już ks. Gromadzki, który w 1886 roku spotkał
nowo przybyłych osadników, pisał:
Wyspowiadawszy ich wszystkich, udzieliłem Komunji św., ochrzciłem
niemowlę, zostawiłem kilka słów pociechy i wytrwałości w wierze św. i cnotach
15
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chrześcijańskich, poczem musiałem odjeżdżać […]. Pożegnanie było ciężkie,
biedacy ci żegnając mnie powtarzali z płaczem, że może ostatni już raz widzą
i mają u siebie kapłana16.

Początkowo z chrzcinami i ślubami przesiedleńcy czekali do wizyt
księży. Później starali się wybudować kościół bądź chociaż kaplicę w swojej
wsi. Mieszkańcy Łakina pierwsze prośby o budowę kościoła skierowali
do władz w 1900 roku, jednak stale spotkali się z odmową. Zbudowali więc
kościół samowolnie. Natomiast w Wierszynie kościół powstał dzięki pomocy
władz, które wyłożyły na ten cel 3 tysiące rubli.

Wdowy po „wrogach narodu” ze wsi Białystok, lata 60. XX w.
Ze zbiorów Wasyla Haniewicza

„Zmarł w więzieniu na ból głowy…”
Trudne, ale względnie spokojne życie osadników z Polski przerwała
rewolucja bolszewicka. Na początku lat 30. na Syberii zaczęło się
prześladowanie dobrych gospodarzy – „rozkułaczanie” i zabieranie im ziemi –
„kolektywizacja”. Gospodarzom zostawiono tylko działki przyzagrodowe
i po jednej krowie. Był to jednak zaledwie wstęp do właściwych represji. Latem
1937 roku Syberia Zachodnia stała się krwawym laboratorium „Wielkiego
Terroru”. Tylko w sierpniu i wrześniu skazano tu na śmierć 13216 osób! Swoje
okrutne żniwo zebrała na Syberii także antypolska operacja NKWD. W ciągu
niespełna dwóch lat w obwodzie irkuckim zamordowano 96% wszystkich
aresztowanych Polaków, zaś w nowosybirskim – 94%!17 Nic więc dziwnego,
16
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że starając się zasymilować z sowieckim otoczeniem, ich rodziny wyrzekały się
swej narodowości i języka.
W Wierszynie aresztowania rozpoczęły się 16 listopada 1937 roku.
NKWD zabrało 29 mężczyzn i jedną kobietę. Wnuczka Jana Figury Ludmiła
mówiła później, że informacji o losie dziadka rodzina poszukiwała bardzo
długo. Po latach dowiedziała się, że dziadek „zmarł w więzieniu na ból
głowy”… 18 Terror nie ominął i Łakina. Bartłomiej Remża, mający wówczas
62 lata i jego syn Dymitr, urodzony już na Syberii, zostali aresztowani
20 grudnia. Bartłomieja rozstrzelano 2 stycznia 1938 r. w Krasnojarsku, Dymitr
dostał „tylko” dziesięć lat łagru… Tak się zakończyło ich marzenie o lepszym
życiu19.
Przed rewolucją na Syberii istniało prawie sześćdziesiąt polskich wsi
i wiele, wiele takich, w których mówiący po polsku osadnicy stanowili tylko
część mieszkańców. Do dziś przetrwało zaledwie siedem wiosek, których
mieszkańcy z pełną świadomością przyznają się do swoich polskich korzeni20.
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