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OD MŁODZIEŃCZYCH FASCYNACJI DO
NAUKOWYCH OPRACOWAŃ O SYBERII
GUSTAWA ZIELIŃSKIEGO
W literaturze polskiej Gustaw Zieliński (1809-1881) określany jest jako
piewca stepów syberyjskich. Jako jeden z nielicznych zesłańców był autorem
wielu utworów poetyckich i literackich. Sławę poetycką zyskał dzięki poematowi
Kirgiz. Talent poetycki Zielińskiego rozwinął się właśnie na zesłaniu w Tobolsku
i Iszymiu. Pod koniec życia podjął on tematykę opisów historyczno-kulturowych
publikując je w Encyklopedii Powszechnej Olgelbranda.

Gustaw Zieliński – litografia Maksymiliana Fajansa
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Gustaw urodził się w 1809 roku na Kujawach we wsi Markowice 1 .
Pochodził ze znanej z działalności patriotycznej na Mazowszu rodziny
Zielińskich. Ojciec jego Norbert walczył w powstaniu kościuszkowskim,
a matka Kazimiera była córką generała i posła na Sejm Czteroletni. Gustaw
ukończył Szkołę Wojewódzką Płocką w 1827 roku. Już w szkole zdradzał
talenty literackie pisząc wiersze. Przy szkole działało Towarzystwo Naukowe
Płockie utworzone przez grupę płockich intelektualistów: nauczycieli, urzędników, duchownych. Jego prezesem był biskup płocki Adam Prażmowski,
a sekretarzem Kajetan Morykoni rektor szkoły. Głównym zadaniem
Towarzystwa było „opisanie województwa płockiego” w celu jego rozwoju
gospodarczego 2 . Starano się aby młodzież uczestniczyła w tych „opisach”.
W 1821 roku Towarzystwo utworzyło Bibliotekę Publiczną i Muzeum
Publiczne. Już w szkole Zieliński zetknął się z formą przekazu intelektualnego,
zalecano bowiem aby młodzież wiele czytała oraz dbała o rozwój Biblioteki
przekazując do niej książki.
Po ukończeniu szkoły Gustaw podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował prawo, jednak bardzo interesował się literaturą
i uczęszczał na wykłady Kazimierza Brudzińskiego. Powstanie listopadowe
przerwało naukę. Zieliński brał udział w walkach zbrojnych. Napisał wówczas
kilka wierszy dedykowanych przyjaciołom niedoli. Po upadku powstania
emigrował do Prus. Na prośby ojca powrócił. Zamieszkał w majątku Kierz koło
Skępego w guberni płockiej, podarowanym przez stryja Józefa Zielińskiego.
Rodzina starała się ratować Gustawa przed wcieleniem do wojska carskiego,
za udział w powstaniu.
Na teren lipnowskiego w 1833 roku przybyli emisariusze wyprawy
Zaliwskiego, dawni koledzy szkolni Gustawa. Za pomoc, w przewiezieniu
jednego z nich do Prus, Zieliński został aresztowany. Osadzony w Cytadeli
Warszawskiej, wyrokiem sądu wojskowego, został skazany na bezterminowe
zesłanie na Syberię i pozbawiony wszelkich praw obywatelskich3.
W lipcu 1834 roku rozpoczął Zieliński podróż do miejsca zesłania.
Odbywał ją podwodami konnymi w eskorcie policji, zakuty w kajdany. Mimo
wielu niedogodności, już w czasie podróży pisał listy do siostry Eufrozyny
Górskiej4 . Nie skarżył się w nich na ciężki los, lecz z zachwytem opisywał
przyrodę i miasta przez które przejeżdżał. Relacje z podróży są pierwszą próbą
literacką opisów Syberii Gustawa Zielińskiego. Droga na zesłanie prowadziła
przez: Brześć, Mińsk, Smoleńsk, Włodzimierz, Niżnowgorod, Kazań do Tobolska. Zieliński realistycznie opisał poszczególne miasta. Interesował się
wydarzeniami historycznymi, zwyczajami poszczególnych ludów. Listy zawierają informacje dotyczące upraw, hodowli, sposobów gospodarowania.
Najbardziej jednak oczarowała Gustawa przyroda. Największe wrażenie
wywarły na nim góry Uralu. Opisując je dawał upust własnej fantazji:
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Niepodobna jednak, abym ci nie opisał prawdziwie zachwycającego widoku,
jakiego doznałem w przejeździe gór uralskich. Jednego poranku, nim słońce
wzeszło, gdy wszystko ciemną mgłą było pokryte tak dalece, że przedmioty
na kilkadziesiąt kroków odległe stały się niewidzialne, pierwszy raz wjechaliśmy
w gór pasma. Kiedyśmy się podnieśli na wierzchołek góry, weszło słońce, mgły
opadły i najpiękniejszy zabłysnął poranek. Mgła opadła zupełnie – my tylko
byliśmy nad jej granicą. Ona pokryła całą przestrzeń. Wyjąwszy najwyższych
wierzchołków gór jodłami obsypanych, na których odbijały się promienie
wschodzącego słońca. Te wierzchołki gór jaśnią wydobyte, wydały się na kształt
wysp rzuconych na nie mającym końca oceanie, a świeży wietrzyk wzruszając
mgły tumany, nadawał im postać bałwanów wzburzonego morza, lekkość mgły
pozwalała w części rozpoznać przedmioty pod nią się znajdujące, lecz złudzenia
optyczne i imaginacja, w miejscu świerkowych i jodłowych lasów tworzyła
zamki, miasta i ogrody. Było to coś zachwycającego ! Raz zdawało się, że widzę
jakąś czarodziejska krainę podwodną, to znów przeniosłem się w te czasy, gdzie
Bóg zepsuty ród ludzki karał potopem, a telega na której jechałem zdawała się
być arką zbawienną spośród powszechnego zniszczenia. To znów... ale
pomyślisz sobie może: szczęśliwy, mający bujną imaginację ! Oni tam widzą
róże, gdzie kwitnie rumianek, niebo się im uśmiecha w oczach jakiegoś
koczkodana, a tam sobie tworzą ideał, gdzie nędza ziemska panuje ! Prawda
zjechaliśmy z góry, znów nas mgły odziały, zachwycające zjawisko – została
naga rzeczywistość5.

Po latach poeta wspominał, że przebyta droga pozostaje w jego pamięci,
jak sen ze szczególnymi obrazami:
Góry, rzeki, miasta, wsie, urodzajne pola, odłogi, stepy ciągle się przemieniające,
ciągle niknąc i znów się ukazując mojemu oku, wzbudziły we mnie różne,
dziwaczne, niepojęte uczucia. Dodając do tego wspomnienia przeszłości, przyszłości
marzenia, ruch ciągły myśli przenoszącej się w różne czasy, miejsca i stosunki
imaginację porywają w jakieś nieziemskie, nieistniejące krainy6.

Pierwszego września 1834 roku dotarł Zieliński do Tobolska. W mieście tym
przebywał 8 miesięcy, mieszkając u Konstantego Wolickiego, także zesłanca7.
Tobolsk, miasto gubernialne, było miejscem pobytu wielu polskich zesłańców
i Rosjan. Polacy ciężki czas zesłania starali się wykorzystać na uzupełnienie
własnych potrzeb intelektualnych. Zorganizowana przez Onufrego Pietraszkiewicza „Latająca Biblioteczka” pozwalała na lekturę książek, z dziedziny
literatury, historii czy filozofii. Docierały tu najnowsze opracowania literatury
światowej oraz czasopisma8. Z pozostawionych notatek Gustawa Zielińskiego
wynika, że intensywnie uzupełniał braki w dziedzinie literatury. W roku 1835
przeczytał 134 książki 9 . Kontakty z rosyjskimi dekabrystami zaowocowały
5
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Syberii Gustawa Zielińskiego, [w:] Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów, Łódź
2001, s. 171-172.
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Wschodnie”, 2003, nr 7, s. 69-82 oraz Czas poety, „ZNAJ”, 2011, nr 6.
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nową formą edukacyjną jaką była tzw. „Akademia Zesłańców”. Zorganizował
ją Aleksander Odojewski wybitny znawca literatury rosyjski 10 . Polacy
poznawali twórczość literacką rosyjską, a Rosjanie utwory polskie. Zieliński
przetłumaczył kilka wierszy poetów rosyjskich (Piotra Jerszowa i Mikołaja
Czyżowa). Napisał utwór literacki pt. Panna włościanka oparty na wątkach
poematu Puszkina. W czasie pobytu w Tobolsku kilkakrotnie opisywał
to miasto a w listach do siostry Eufrozyny przekazując jego literacki obraz:
Na zachód, dolne miasto, którego widzę ulicę, każdy dom, każdy ogródek,
które zwężone u stóp moich coraz się rozszerza, którego główne ulice długie
i szerokie, z jednego prawie dobywając się punktu i rozchodzące się w oddali,
porównać można do promieni rozwiniętego wachlarza, którego przedziały
zajmują ulice poprzeczne, cerkwie, domy i łaźnie, którego przedziały na kształt
chińskiej materii, pokazują ci się w różnych kształtach, farbach i deseniach.
Jeden kolor ciemnobrunatny jest tłem całego obrazu, na którym dopiero
wyraźniej : białe, żółte, czerwone i zielone odbijają się kolory. Ta farba
brunatna, jest to farba czasu, wypiętnowana na drewnianych budowlach,
rozpierzchnionych wśród małych kwadratowych ogródków warzywnych. Tu tło
zielone ogródków zdaje się być więcej charakterystycznym tłem obrazu, na
którym domy i łaźnie są tylko rzutem brunatnym. Tu znowu, gdzie więcej
ściśnięte są domy, zdaje się widzieć sam brunatny kolor bez odmiany. Tam
znów, plac obszerniej robi pewna przerwę w widokach tego obrazu, a dziewięć
białych cerkwi z wybiegłymi wieżami, blaszanym dachem, pozłacanymi
kopułami i kopułkami z mnóstwem odblasków i załamków w budowie, dwie
ogniowe czterokontne wieżyce i dwadzieścia kilka murowanych domów
tu i ówdzie rzuconych, białych, żółtych i różowych, jeśli wrócimy się
do porównania wachlarza, te cerkwie te domy, ta rozmaitość kolorów, ten blask
odbijającego się słońca od złotych wierzchołków świątyń, porównać można
do kwiatów fantastycznych, rzuconych na tle brunatnej materii, która coraz
więcej zmienia się w zieloność, oddalając się od środkowego punktu i zlewa się
nareszcie z pysznym łąk kobiercem otaczającym, którego obwódką z lewej
strony nadbrzeża wysoka góra, a z prawej Irtysz, półokręgiem smug całe miasto
oblewający. Zresztą dziwna jakaś harmonia panuje w całym tym obrazie.
Te cerkwie dziwne w budowie, noszące w ozdobach i konstrukcji piętno
wschodniego gustu. Te domy nie mające drzwi ani okien od ulic, oddzielone
od siebie długimi parkanami, zamknięte same w sobie z ogródkiem, stajnią
i łaźnią, z których każdy wśród miasta zdaje się tworzyć oddzielną siedzibę.
Ta cichość i posępność, która nad całym terenem panuje, którą ledwo czasem
głos dzwonu bijący godziny lub turkot dorożki, na chwile rozerwie. Nareszcie
ten brak ruchu ludności, który jest własnym miasta życiem – to wszystko
azjatyzmu na sobie nosi już znamię.
Patrząc na Tobolsk z wysokości tej, z jakiej ja spoglądam, zdaje się widzieć
plan misternie z mozaiki ułożony, który skończony jest zupełnie, ale brak mu
jeszcze ostatniego oszlifowania. Miejsce na, którym dziś stoi miasto, było
niegdyś starym korytem Irtysza, lecz rewolucje czasu zmieniły go widać,
od odstąpienia od wyniosłych i spadzistych swych brzegów i kazały szukać
innego łożyska. Irtysz więc w tym miejscu tworzy półokrąg, którego średnicą
są oberwane, spadziste nadbrzeżne góry. Miasto leży w kolanie, pomiędzy góra
a Irtyszem i dotyka brzegów tej rzeki, większą zaś część tego półokręgu zajmują
łąki, wśród których wznosi się wioska „Podczuwasze”, zamieszkała przez
10
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samych kowali. Dalej obóz, w którym teraz dwa garnizonowe bataliony obozują.
Dalej nad rzeką wieś Czuwasze, gdzie latarnia pożarowa, magazyny solne
i przewóz na trakt do Europy. Po drugiej stronie rzeki widać wężem płynący
Tobół, który naprzeciw Tobolska wlewa się do Irtysza. Dalej po nadbrzeżnej
łące, gdzieniegdzie rozrzucone jurty tatarskie, tam znów daleko widać minarety
meczetu. Dalej las się piętrami podnosi. Dalej wzgórze odkryte. Nareszcie mgła,
która zasłania brzegi widnokręgu.
Na wschodzie u stóp moich jest miasto górne, w części zasłonięte wysokimi
kopułami Soboru. Za obszernym placem, który dookoła otacza katedrę,
zaczynają się ulice i domy. Miasto górne jest mniejsze od dolnego, więcej
ma ogrodów, niż domów i te niemurowane, a 3 cerkwie w różnych punktach się
podnoszące nie przedstawią tej pięknej rozmaitości, jaką poglądając na dolne
miasto, jesteśmy zachwyceni. Za miastem jest obszar zielony, za którym
o wiorstę od rogatek jest linia domów tworzących wioskę zwaną „Zawalną”.
Po prawej stronie wioski droga szeroka. Jest to trakt do Chin prowadzący,
po lewej – drożyna do wiecznego spokoju. Za wsią, za cmentarzem, spośród
którego jedna mniej ozdobna cerkiew się podnosi, rozpoczynają się zarośla,
które zasłaniają horyzont.
Na północy od wieży widać obszerny Irtysz, powiększony zlanymi wodami
Tobołu, jak szumiące spadziste podmywa brzegi i siedem wiorst szumiąc
za zwierciadło stromemu, najeżonemu jodłami brzegowi. Nagle przy górze
Suz-gum odbija się od wspaniałych swych wybrzeży, rozlewa się na pięknie
doliny, gdzie liczne wioski, liczne stada wśród szmaragdowych łąk, gdzie
ozłocone zbożami niwy tworzą pewną oasis wśród niezaludnionych jeszcze
obszarów Syberii. Poza rzeką, w dalekim łąk odstępie, rozpoczyna się bór
ciemny, który coraz błękitnieje i kończy aż nad brzegami lodowatego oceanu.
Ale najwięcej dla mnie miał powab widoku od strony południa. Trudno
nawet wyrazić, jak rozmaitość widoków jest tu dziwnie piękna i poetycka.
U stóp samej wieży jest palac archireja z obszernym dziedzińcem
i zabudowaniami, a do dziedzińca dotyka cerkiew Św. Mikołaja i tobolski
arsenał, przy którym piramidy kul i bomb i stosy dział i moździerzy spoczywają.
Za nimi głęboki wąwóz, który jest drogą łączącą górne i dolne miasto.
Za wąwozem góra, na której, podług planu, ma być wzniesiony pomnik
Jermakowi, który Syberię pod władze rosyjskiego imperium zawojował.
Po lewej stronie widać część górnego miasta, zakończoną więzieniem,
podobnym z kształtu do warownego zamku, nad głębokim zawieszonego jarem.
Po prawej w przedziałach góry, widać z dalekiej perspektywy masę zbitą domów
dolnego miasta i Tobół, jak swe wody łączy z wodami Irtysza. To wszystko
stanowi przód i kulisy obrazu, którego głąb, a raczej kurtyna, to jest smug
obszerny, wąwozami w różnych kierunkach przerżnięty. Ten smug jest górą,
wychyla się i ginie i nadbrzeże góry, które w różnych punktach oku
przedstawiają – coraz maleją, coraz się zniżają, to nagie to krzewami obrosłe,
to gaikami ocienione. Głębie obrazu po lewej stronie zajmuje ciemna zieloność
zarośli, pomiędzy którymi wysuwają się wieże klasztorów w Iwanowsku
i Preobrażeńsku i ledwie dostrzeżona wieża w Obłakach. Góra o której ci mówię,
która wydziera się z gaików, a właściwie z parków, domki zabaw otaczających.
Wąwóz ten coraz zbliżając się ku miastu rozszerza się przez łączenie z nim
pomniejszych wąwozów, a w krętym swoim biegu podobny jest rzece, która
przyjmuje mnóstwo wpadających potoków, coraz się poszerza, coraz rozszerza
i ginie w obszernym oceanie, jak ten wąwóz w obszernej dolinie, wśród której
dolne miasto spoczywa. Z wąwozu wyskakują liczne domki i lepianki ponad
strumieniem rozrzucone i my to miejsce dla piękności, jaka tworzą z dwóch
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stron wznoszące się różnokształtne góry, nazwaliśmy „Tobolską Szwajcarią”.
Ten obraz cały, którego głębia nosi cechę pierwotną dziewiczej jeszcze natury,
którego przód zamienia się w ulice regularne obszernego i coraz podnoszącego
się miasta, jest dziwna harmonią dzikiego jeszcze przyrodzenia z postępem
cywilizacji11.

W poetyckich strofach przekazał też opis wsi Żukowo położonej
w okolicach Tobolska:
Ponad nagą przepaść, na której brzeg stromy
Wzburzona rzeka mętne fale ciska,
A nad przepaścią jak olbrzymów domy
W dziwacznym kształcie sterczą gór urwiska.
I na widnokrąg, półcieniem rzucona
Nadbrzeżna góra schyla się i ginie.
I widać rzekę, jak w biegu skręcona
Nadaje życie spokojnej dolinie.
Pośród doliny, której wiosny tchnienie,
Wśród pieszczot stroi w różnobarwne szaty,
Widać gdzieniegdzie rozrzucone chaty.
Spokojnych ludzi, spokojne schronienie.
Dalej las ciemny, nad nim góra spływa
A czoło góry znowu las okrywa.
Lasy i góry, mieszają się bledną.
Tu się rozchodzą, to znów w oddaleniu
W nierówną, dziwna całość jedną
Zlewają kształty – to nikną w mgły cieniu,
To znów na chwile, jak błędne obłoki
Zmieniają światło, zmieniają widoki,
A tak daleka już jest ta kraina,
A tak wzrok słaby człowieka źrenicy,
Że dojść nie może tej wietrznej granicy
Gdzie się las kończy, a niebo poczyna 12.

Także i miasto Tobolsk uwiecznił Gustaw Zieliński w strofach poetyckich :
Pod memi stopy miasto ciche, zasępione,
Jak ludzie co w nim żyją, niebo mgłą zaćmione,
Szumiąca dwóch rzek fala – a w obłoków sinie
Las okiem nieprzejrzany, jak w wieczności ginie.
Tam ręka ludzka jednej trawki nie dotknęła
Gdzie dziewicza natura daje znaki życia.
Tam w pierwszym dniu stworzenia myśl Boga spoczęła,
A nikt się nie odważył dobyć jej z powicia.
Piękny to obraz – dla mnie on musi zginąć,
Czuję go, lecz mych uczuć nie mogę rozwinąć...13

W lipcu 1835 roku Zieliński opuścił Tobolsk i udał się do Iszymia,
miasta swego zesłania oddalonego o 325 kilometrów od tymczasowego pobytu.
Tam też spotkał 13 polskich zesłańców z Adolfem Januszkiewiczem, u którego
zamieszkał. Dużo czytał korzystając z biblioteki Adolfa, uzupełniając swą
wiedzę o Syberii. W listach do siostry pojawiły się teraz opisy miasta:
11

A. Stogowska, Wpisany…, op. cit., s. 93-97.
G. Zieliński, Poezje, Toruń 1901.
13
A. Stogowska, Wpisany…, op. cit., s. 97.
12
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Iszym leży w południowej stronie tobolskiej guberni, nad rzeką tego
nazwiska, która miasto od trzech stron oblewa, a z czwartej rzeczka Karasula,
wpadająca do Iszymia, nadają miastu postać wyspy. Naokoło miasta jest step
obszerny, na którym gdzieniegdzie jeszcze wioski spostrzegać się dają,
a o 8 wiorst od miasta ciągnie się łańcuch gór, które widać, że kiedyś były
brzegiem rzeki Iszyma. Od tych gór poczyna się step zwany „iszymski”, który na
kilka wiorst odległości nie przedstawia nic prócz kwiatów, trawy i krzaków.
Miasto Iszym, pomimo że jest obwodowe, nie jest duże. Dwie główniejsze ulice
i kilka poprzecznych stanowią rozległość. Domy drewniane lubo niektóre
porządne, będące własnością urzędników i kupców miejskich, zresztą bardzo
mizerne i drogie. Z powodu, że rzeka Iszym niespławna, a las z którego można
drewno do budowy przeszło 200 wiorst od miejsca odległy. Z tych powodów
trudno znaleźć do wynajęcia dobre pomieszczenie i jeśli lepsza gdzie kwatera,
to ją trzeba przepłacać. Zresztą Iszym nie jest punktem handlowym i lubo
przedmioty do życia potrzebne, tańsze są tu niż w Tobolsku. Jednak inne, bez
których obejść się nie można, drogością swoją taniość pierwszych równoważą.
Lubo w każdym miejscu człowiek spokojnie żyjąc może być szczęśliwym.
Jednakże dziwnym mi się wydało rzeczą, mieszkanie w tak małym miasteczku,
gdzie jeśli nie literatura i przyjemne towarzystwo, to by przyszło z nudów
umierać...14

W innym liście adresowanym do Marii Damięckiej Zieliński pisał
o otaczających miasteczko stepach:
Chciałbym Ci się odwdzięczyć opisem naszej miejscowości, naszych stepów,
gdzie jeszcze sztuka nie ujęła w karby natury, gdzie jeszcze stałe siedliska
i miejsca uprawne swoją małością, nikną w obszarach dzikiego przyrodzenia. Widok
rozległego stepu, ma wiele poezji, bo nawodzi jakieś tęskne, melancholijne uczucia,
pomimowolnie wzrok od ziemi odrywa ku niebu. Tu imaginacja nie wykreśla owych
czarodziejskich pałaców, tak jakoś właściwych brylantowym złudzeniem pustyń
powieści arabskich, owszem zadymiony koczowy namiot Kirgiza, jego koń i trzody
lepiej się układają do obrazu, którego tłem nie przerodna zieloność stepu,
a ramionami zapadający błękitny nieboskłon. Kirgizi zamieszkujący znaczną
przestrzeń środkowych pustyń Azji, których koczowiska acz w małej liczbie
i na Iszymskim stepie napotkać się dają, są potomkowie wojowniczego niegdyś
plemienia Mongołów, które pod wodzą Dżyngis Chana, Tamerlana, Batego i innych.
Niewstrzymane ani murami Państwa Niebieskiego (Chin), ani wyżynami
Himalajów, ani nurtami Eufratu, gdy już całej Azji było za mało, roznosiło postrach
i spustoszenie, aż do środka Europy. Ale nie puszczając się w badania historyczne
lud o którym mowa, jest wyłącznie pasterski, którego chów koni i bydła jest jedynym
przemysłem. Nie wyobrażaj sobie, że pasterskie życie Kirgizów ma jakiekolwiek
podobieństwo z owym „Pays du Tendre”, tak niegdyś zawracającym głowy
społeczności XVIII-go wieku. Owe czułe, płaczące, kochające, wzdychające postaci
arkadyjskich pasterzy i pasterek, całym niebem są odmienne od surowych, dzikich,
gościnnych Kirgizów. Od Kirgizek tak dobrze toczących koniem, jak najszybszy
jeździec. Od ich dziatwy, która się prawie rodzi na koniu15.

Wycieczki na stepy były rozrywką w życiu zesłańca. Oprócz ułudy
wolności, dostarczały i pewnej formy rozrywki. Podczas wypraw urządzano
polowania na ptactwo i zające, które przyrządzone w kuchni uzupełniały
pożywienie. Zieliński cieszył się pozorami wolności, poznawał egzotyczną
przyrodę i zwyczaje nieznanych ludów. O swych wrażeniach z tych wycieczek
pisał snując fantazje przyrodnicze dotyczące roślin i kwiatów:
14
15

Poeta stepów, „Ziarno”, 1909, nr. 1.
A. Stogowska, Wpisany…, op. cit., s. 108-109.
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Zawróciłem konia i puściłem się w stepy. Jeszce od brzegów góry widać
gdzieniegdzie uprawne role, ja pędzę aby je co prędzej stracić sprzed oczu,
omijam łąki, pola, zarośla, omijam gaiki, siedlisko cietrzewia i zająca i nareszcie
przybywam na miejsce, gdzie się drogi kończą, gdzie nikną wszelkie ślady
pracowitej ręki i gdzie przede mną prawie niedojrzała równina powiewająca
trawa i kwiatami. Jak tu miło odetchnąć ! Zdaje się, że te miejsca zachowały
dotąd te same formy, jakie miały w dniu pierwszego stworzenia. Wegetacja
wznosi się na wegetacji. Zagon jednych jest kolebką drugich. Gdybym był
badaczem natury, jakież dla mnie skarby tej płaszczyźnie milionem usianych
kwiatów ! Tu liliowy irys, tu polna róża, tu błyszczący jaskier, tu skromny
goździk wabi do siebie, a iluż tu kwiatów bez dna otwiera swoje korony –
czekają historyka, który by opowiedział ich wzrost, miłostki i koniec. Jakżebym
wzbogacił mój zielnik, może niejeden kwiat nikomu dotąd nieznany, dziś jest
ozdobą stepu, przekazałby moje imię potomnym w dziejach państwa roślinnego..
Poeta w pięknej rozmaitości kwiatów, w tej grze kolorów i światła widzi
piastowane na łonie natury, widzi cuda w najdoskonalszej pomiędzy sobą
harmonii, których łańcuch ciągle wiąże ze sobą, którego pierwsze ogniwo jest
trawka lub muszka, a ostatnie – myśl Przedwiecznego16 .

W wierszu Na stepach przekazał swe wrażenia w formie poetyckiej :
Ileż to razy człek w krainie ducha,
Chciałby zapomnieć o ziemskim padole,
I chciałby skruszyć żelazną niewolę,
Która go wiąże do nieszczęść łańcucha.
Chociaż swe loty wbije nad chmury,
Myślą, jak strzałą strop nieba przenika,
Cofnąć się musi – bo nie ma języka
Jakim ma mówić do Stwórcy natury.
Wraca – chce śpiewać, co widzi i smutnie
Patrzy, na nicość swych promiennych tworów
Bo choć od ziemi pożyczy kolorów,
Niebiańskich tonów, niw wleje w swą lutnię.
I próżno żąda siłami wszystkimi
Skruszyć swe pęta, lecieć w złudzeń kraje,
Gdy zwichnięte skrzydła, dopiero poznaje,
Że on jest wiecznie przykuty do ziemi.

Podczas siedmioletniego pobytu w Iszymiu rozwinął się talent poetycki
Zielińskiego. Tu poeta napisał I część poematu Stepy oraz poemat Kirgiz.
Obydwa utwory poświęcone były Syberii. Poemat Stepy był utworem literackim
składających się z czterech części: Stepy, Góra, Bajga, Śpiew, luźno ze sobą
powiązanych17. Utwór ukończył po powrocie z zesłania. Właściwie każda część
stanowić może odrębny utwór literacki. W poemacie Zieliński zawarł opisy
przyrody zmieniającej się w poszczególnych porach roku. Jak twierdzili znawcy
literatury między innymi Piotr Chmielowski 18 , to właśnie opisy przyrody
stanowiły największy atut poezji Zielińskiego.
Czyś widział stepy ? Gdy w dzień wiosenny
Z południa wietrzyk pociągnie miły,
A trawki, co się w ziemi taiły,
16

Gustaw Zieliński i nieznane jego listy, „Tygodnik Polski” 1901, nr 38.
G. Zieliński, Stepy, Poznań 1856, Lipsk 1858.
18
P. Chmielowski, Wstęp do Kirgiza, Toruń 1901, s. 57-217.
17
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Trysną – pochwycą oddech majowy,
I rodzicielskie przywiędłe łono
Skryją w młodości szatę zieloną –
Gdy w górze, popod niebem wiszące,
Z łez zimy oschłe, jaskrawe słońce,
Jednym spojrzeniem, całej przestrzeni
Śle bujne życie, więź swych promieni.
Co, jakby w chmurę poddając mglistą,
Po stepie ścielą tęczę kwiecistą, –
Jeśliś to widział ? Skłoń dumne czoło
Przed Tym, co w cudów zamknął cię koło.
Tu, wietrzny, zmienny ród Anemonów,
Gnie się zręcznością dworskich ukłonów;
Irys, ozdobny modnym turbanem
Pogląda z góry, jakby był chanem.
Poziomych kończyn, co w mnogim tumie
Pełzając, podniosłej hołdują dumie.
Zalotna róża, w więzielu pęta
Jakby w zazdrosny harem zamknięta,
Wśród czujnej straży wabi z uboczy
Astrów, bławatków gwieździste oczy;
A kampanule szmerem swych dzwonków
Grzmią nad kolebką dziatwy skowronków....
Step choć bezludny, w nim nie jest głucho,
W łono natury wtajemnicz ucho;
Ten szmer, którego pajęczy wątek
Rwie się co chwila w harmonii tonów,
To są rozmowy całych milionów
W niedopatrzonym świecie żyjątek...

W części Bajga opisał Zieliński zwyczaje Kirgizów mających charakter
wyścigów koni stepowych – tułparów. Zwycięstwo w wyścigach przynosiło
nie tylko sławę i zaszczyt nie tylko właścicielowi konia, ale całemu rodowi,
z którego pochodził. Pieśniarze kazachscy układali pieśni sławiące zalety koni
i umiejętności jeźdźców. W pieśniach zwykle śpiewano o trudach życia
na stepie, surowej przyrodzie skazującej człowieka na głód, a nawet na śmierć.
W jednej z części utwory Zieliński przedstawia dzielnego wodza wielu plemion
sułtana Kadara. Część czwarta poematu Śpiew to pożegnanie pieśniarza
stepowego z drużyną sułtana.
W utworze Zieliński zwraca jednak uwagę czytelnika na duch wolności
jaki panuje wśród ludów stepowych. Z optymizmem patrzy na życie Kirgizów.
W zakończeniu wzywa pieśniarza, aby wzywał naród do nowych czynów
w imię wolności. Późniejsze wydania Stepów Zieliński poprzedził obszernym
wstępem informacyjnym dotyczącym kraju Kirgizów (Kazachów). Wiadomości
te zaczerpnął z opracowania A. Lewszina Opisanie kirgiskich hord i stepów19.
19

A. Lewszyn, Opisanie Kirgiz-kazachskich ili kirgizkazachskich ord i stepiej,
Petersburg 1832.
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Surowym krytykiem tego utworu okazał się Adolf Januszkiewicz,
doskonały znawca problematyki kirgiskiej. Uczestnik wypraw w stepy kirgiskie
autor: Dziennika ze stepów kirgiskich i Listów ze stepów kirgiskich 20. W listach
do Gustawa zarzucał poecie fantazje pisząc :
Wstęp tej nowej kirgiskiej powiastki piękny, świetny, brylantowy...Trzeba
nie widzieć kirgiskiego stepu, żeby prawić o błękitnych wzgórzach, sinych
falach jeziora, kwiatach pamięci niezabudkach... Tyś sobie nabił głowę jak
widzę, że step Tamerlanów to dzika Arkadia, kraj zielonych łąk, szemrzących
strumyków i pasterek nucących idylle. Nie bracie. Nasz step nie przedstawia się
podróżnemu w tym wabnym i pieszczonym stroju, w jaki Ty jego ubierasz.
Ma on swoje piękności, lecz właściwe sobie. Dzikość, niepłodność, niedostatek
wody, oto są główne jego cechy21 .

Na stepach kirgiskich Zieliński przeżywał różne zdarzenia, również
atmosferyczne. Oto jak poeta relacjonuj stepową burzę:
Dalej i dalej okolica coraz dziksza, trawy bujniejsze, kwiaty coraz
piękniejszych kolorów. Płonące słońce zakryło się chmurami, a od południa
na kształt gór bazaltowych, ciągną ciemne chmury, falangi. Powietrze ciężkie,
parne, płonące. Gron słychać z daleka i wszystkie znaki zbliżającej się burzy.
Już połowa przede mną stepu znikła sprzed oczu, zaćmiona deszczem ulewnym,
a dla mnie nie ma żadnego schronienia, bo na rozległych stepach jeden jest tylko
namiot – niebios sklepienie. Ni drzewka, ni krzaczka, gdzie by podróżny głowę
mógł złożyć. Na próżno pędzę. Burza otacza mnie wokoło i nic nie widzę, prócz
strumieni deszczu i błyskawic i słyszę ciągły grom bijących piorunów. Piękny
to widok burzy na stepach, gdzie wzburzone żywioły, niczym nie hamowane tym
większą wywierają siłę swoja wściekłością i huk gromów mocniej się odbija.
Pęd wichru jest szaleńczy i błyski mają więcej ognia i przerażenia22.

W sposób poetycki zamieścił opis burzy w poemacie Kirgiz:
Pędzą chmury za chmurami
Coraz większym, gęstym tłumem,
Aż ostatni, z świstem szumem,
Prześwięcana błyskaniami,
Dudni, huczy, grzmi.
Deszcz kroplami padł wielkimi....
A kwiat stepu spragnion wody
Chwyta usty zawiędłymi
Te powietrznych pól jagody
Rozpłynie w łzy.
Głucho... nagle strasznym blaskiem
Cała chmura w zygzak pękła;
Step rozwidniał – ziemia jękła,
Gdy w jej łono huknął z trzaskiem
Piorunowy strzał.
I z czarnego zaraz stepu
Jakby w nowy dzień potopu
20

A. Januszkiewicz, Listy ze stepów kirgiskich i dziennik podróży. Opracowała
Halina Gerber, Wrocław 2013.
21
A. Januszkiewicz, Listy do Gustawa Zielińskiego, Biblioteka Zielińskich TNP R. 727.
22
A. Stogowska, Wpisany…, op. cit., s. 109-110.
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Cały obłok się usunął
I step zalać chciał
Niebo przez pół się otwiera
i zamyka na klucz gromów ….
Step wodami wyżej wzbiera;
Powódź znosi świat atomów,
Robaczków i ziół.
Odtąd błyski bezustanne;
Jakby niebo było szklane,
Jakby z niebios Boża chwała
W strumień jasny się rozlała
Na zamierzchły dół.
Odtąd huk jest nieprzerwany
Jakby z posad swych zachwiany
Świat się z dawnych zrębów ruszył,
I zapadł, walił, kruszył,
W nieskończoną toń.
A na stepie w jasną chwilę
Jeden tylko punkt ciemnieje. Duch ? Wszak stoi na mogile...
Głaz ?... wszak burza nim nie chwieje..
To jeździec i koń.
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Wyprawy w stepy dostarczały poecie materiałów do życia Kazachów
oraz ich obyczajów. Poznawanie nieznanych i egzotycznych ludów stało się
inspiracją do napisania poematu Kirgiz. Tak Zieliński charakteryzuje ten
nieznany lud:
Jak rój wzruszonych w swym gnieździe węży,
A blask, padając w strony – oświeca
Ostre, wydatne, wąsate lica
Zawiędłych w trudzie stepowym męży
I żon ich twarze wychudłe, śniade,
O oczach lśniących, ukośnych małych,
Co tak jak wiedźmy, w swych płachtach białych
Snuły się – warząc w kotle biesiadę...
Ludność kirgiska – starzy i młodzi
W spiczastych czapkach – lśniących jerhakach,
Kobiety w czadorach i pstrych kołpakach
Dziewki i dziatwa, co ledwie chodzi,
Strojno, bogato, – wszyscy na koniach.
Młodzież harcuje z boków po błoniach.
A całej hordy z zgiełkliwe pienie
Ryk stad przeciągły – i koni rżenie
I głos chrapliwy skrzypiących osi
Echo daleko w stepy roznosi.

Przyjaciel Zielińskiego zesłaniec Piotr Ciepliński, z którym poeta udawał
się na wyprawy stepowe, tak pisze o ich przygodach:
Mieszkaliśmy razem w tobolskiej guberni, powiatowym mieście Iszymie,
gdzie nas było trzynastu. Z tej liczby Adolf Januszkiewicz, Gustaw Zieliński,
Eugeniusz Łempicki, Michał Moraczewski i ja, niżej podpisany, lubiliśmy
polowania na ptactwo... Od mieszkańców Iszymia dowiedzieliśmy się,
że w odległości siedmiu mil od miasta jest step, tak zwany Burlakowy, bardzo
obfitujący w różne gatunki ptactwa. Nie pamiętam, którego roku, postanowiliśmy i ten step zwiedzić. Wypytawszy się więc o drogę i zaopatrzywszy się
w samowar i żywność na dni cztery dla siebie, psów i koni, puściliśmy się
w połowie lipca na wielkie łowy. Na noc zatrzymaliśmy się w odległej o wiorst
trzy od tego stepu wiosce, u zalecanego nam gospodarza, który nas przyjął
najserdeczniej. Nazajutrz o wschodzie słońca, powziąwszy wiadomość o pozycji,
ruszyliśmy szukając jurt kirgiskich i szczęśliwie trafiliśmy od razu. Jedna z tych
jurt najęliśmy na dwa dni i zaraz poznaliśmy jej gospodarza, czyli pana, jako też
jego synów i trzy córki: Naxymelę, Demelę i Kartankę – bohaterki poematu
„Kirgiz”. Kartanka najpodobniejsza do ludzi (bo wszystkie Kirgizki szkaradne)
powinna być bohaterką romansu, gdyż umiała szczebiotać cokolwiek
po rosyjsku i najbardziej nas bawiła i zajmowała. Nie rozumiem, jak Gustaw jej
imienia zapomniał23.

Uważa się, że opisana powyżej historia była inspiracją do napisania
poematu Kirgiz, który przyniósł Gustawowi Zielińskiemu sławę poetycką.
Utwór to poetycka opowieść o nieszczęśliwej miłości Kirgiza do Dameli, córki
wroga rodu młodzieńca. Młody Kirgiz przybywa do obozu swego wroga i tam
zostaje przyjęty, zgodnie z tradycją rodową. Zakochuje się w Demeli córce Bija.
23

P. Ciepieliński, Przyczynek do życiorysu śp. Gustawa Zielińskiego, „Kłosy”
1882, nr 891.
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Dziewczyna, wbrew woli ojca, decyduje się na ucieczkę z ukochanym. Ojciec
zarządza pościg, nie mogąc dogonić córki, podpala step. Opowieść ma tragiczny finał, gdyż młodzi giną w płomieniach. Poetycka powieść odznaczała się
świeżością wątku i żywą akcją, dotychczas nie występującą w utworach
Zielińskiego. Wszystkie części utworu zostały odpowiednio wyważone, nie raziły dłużyzną opisu. Jednak walorami utworu były opisy krajobrazów,
zwyczajów i obyczajów Kirgizów. Dodatkowy atut stanowiły charakterystyki
postaci. Główny bohater Zielińskiego Kirgiz to syn stepów, dziki człowiek,
spragniony swobody i miłości. Bohater posiada trzy namiętności: ukochanie
dzikiej przyrody, żądzę pomsty na wrogu i pożądanie pięknej dziewczyny. Syn
stepów, postać alegoryczna. Wolny Azjata, ma jednak cechy wspólne z cywilizowanym Europejczykiem walczy o prawo do wolności.
Bom na stepach się rodził,
Wiatr pustyni mnie chłodził,
Gdym na koniu biegł stada dozierać...
Ciągle widne niebiosy
I step lśniący od rosy...
Ach! tam tylko żyć i umierać.

Wątek epicki poematu zyskał uznanie krytyków. Antoni Odyniec pisał:
Jest to niepospolita gwiazda na naszym poetyckim horyzoncie Kirgiz jest
jednym z najlepszych poematów naszych i co więcej, rokuje w autorze swoim
moc i siłę, po której wiele jeszcze oczekiwać można24.

Z oceny etnografa autora interesującej książki o Kazachstanie Antoniego
Kuczyńskiego:
Nie dziwi, że poruszało autora nieszczęście narodu kazachskiego, jego nowe
dramaty będące konsekwencją rosyjskiej kolonizacji. Patrzył na te dramaty
z pozycji piewcy „kirgiskich stepów”, a ukazując los jednostki czy samotnego
nieszczęścia, miał zapewne na myśli szerszy kontekst społeczny ukazany
w poetyckiej wypowiedzi. Myślę, że nawet stawianie pytań dotyczących
wzajemnych relacji między poetyckimi formami wypowiedzi a stepową
rzeczywistością przeżywaną przez autora wypada na jego korzyść25.

Kirgiz doczekał się wielu wydań. Pierwsze wydanie ukazało się w Wilnie
w 1842 r. dzięki pomocy Eustachego Januszkiewicza, brata Adolfa. Polskich
wydań było dwadzieścia sześć 26 . Utwór drukowano też w różnych obcych
językach po niemiecku, francusku, włosku i angielsku. Również w języku
rosyjskim (1910 r.) i kazachskim (1964 r.). Zieliński ceniony jest
w Kazachstanie jako pierwszy autor poematu o Kazachach27.
24

M. Krajewski, Słowo wstępne [w:] Kirgiz powieść, op. cit. s. 15.
A. Kuczyński, Polacy w Kazachstanie – zesłania – dziedzictwo – nadzieje –
powroty, Krzeszowice 2014, s. 450.
26
M. Krajeński, w opracowaniu Kirgiza Rypin-Skępe-Płock 2011, podaje wykaz
22 polskich wydań Kirgiza z informacją o posiadaniu książki w różnych polskich
bibliotekach, s. 19-20. Do 1924 roku ukazały się 23 edycje, po II wojnie 2.
27
W. Djakow, G. Sapargalijew, Polacy w Kazachstanie w XIX wieku, Warszawa
1982 oraz A. Kuczyński, Polacy w Kazachstanie…, op. cit.
25
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Na zesłaniu poeta napisał jeszcze kilka utworów o tematyce wschodniej:
Koń Beduina to opowieść o przyjaźni beduina z koniem. Wzięci do niewoli
dzięki swej zaradności uciekli. Beduin przegryzł więzy krępujące zwierzę,
a koń, chwycił pana za pas i zarzucił sobie na grzbiet. Obaj uniknęli niewoli.
Z życiem Beduinów wiązała się powiastka Antar, w której Arab polował
na gazele, która okazała się księżniczką. Do tematyki stepowej wrócił Zieliński
pod koniec życia pisząc fantazję poetycką Pokusa. Ukazuje w niej jeźdźca
na rozstajach dróg. Spotyka on postacie ofiarujące bohaterowi: miłość,
bogactwo, władzę. Postać czwarta zachęca młodzieńca do pomocy w obronie
ojczyzny. W utworze Zieliński opowiada się za powinnością każdego człowieka
– obroną ojczyzny. Utwór powstał po powstaniu styczniowym, i poeta
wypowiada w nim swe kredo życiowe.
Oprócz tych literackich opisów pisanych prozą lub wierszem Gustaw
Zieliński realistycznie przedstawiał Syberię, jako kraj nieznany Polakom. Pisał
o historii, stosunkach społecznych i gospodarczych, uprawie roli, hodowli itp.
W liście do Stanisława Dzikowskiego Zieliński bez poetyckiej fantazji opisuje
kraj swego zesłania :
Syberia, jako kraj wygnania, początkowo zaludniana była albo odwiecznymi
jej mieszkańcami : Tatarami, Ostjakami, Somojedami, Tunguzami, Jakutami itd..
albo ludźmi za karę do jej osad zesłanymi. Północni Syberii mieszkańcy to jest
ludy, które dopiero co wymieniłem, wyjąwszy Tatarów, utrzymywali, jak i dotąd
utrzymują życie swoje rybołówstwem i polowaniem i chociaż urządzenia
administracyjne w Rosji zabraniają polować na zwierzynę w letnich miesiącach
każdego roku, rozkaz ten bynajmniej nie rozciąga się na Syberię, z powodu
że polowanie jedynym jest sposobem życia znacznej części jej mieszkańców.
Nie bez tego, aby ludy ponad brzegami Lodowatego Oceanu żyjące, nie miały
zajmować się choć w części uprawą ziemi, w czasie krótkiego lecz niezmiernie
upalnego lata. Jednakże rolnictwo nie jest głównym przemysłem, a bogactwo
zasadza się na ilości posiadanych reniferów, z którymi z miejsca na miejsce
koczują i na handlu, jak rybami solonymi lub innymi futrami kosztownymi
prowadzą.
Południowe zaś części Syberii, a mianowicie tobolskiej guberni, wyłącznie
rolnictwu są poświęcone. Ludność zajmująca się rolą składa się z rodowitych
Rosjan, którzy albo dowolnie pozakładali tu swoje osady, albo przed dawnymi
czasy za karę do nich zesłani byli. Dziś bowiem zbrodniarze na Syberii
przeznaczeni odsyłani bywają do wschodniej Syberii, a w guberniach: tobolskiej
i omskiej już tylko starców i niedołęgów zostawiają, których wypuszcza się
za biletami na tak zwane „wolne propitanije” to jest wolno im obrać stan jaki się
tylko podoba, byle godziwy i uwolnionymi są całkowicie od podatków,
do których płacenia wszyscy przesiedleńcy, po przybyciu trzyletnim na Syberii
są obowiązani.
Prócz wyżej wymienionej ludności Tatarzy, których tu jest niemało także
zajmują się rolnictwem. Ziemia wyborna, gliniasta lub roślinna. Utworzona
z ciągłego gnicia roślin od tysięcy lat, ziemia nigdy dotąd pługiem nie dotknięta,
musi obficie wynagrodzić trudy rolnika i ziarno sobie powierzone stokrotnym
pomnożyć plonem. Przy tem zważywszy, że włościanie tutejsi są tylko
skarbowymi lub koronnymi, że prywatnych nie ma właścicieli, którzy by swój
majątek na ilości dusz liczyli – zważywszy nadto, że włościanie syberyjscy
są ludźmi swobodnymi, którzy wierzą, że dla siebie pracują, że nikt ich
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własności wydrzeć nie potrafi, którzy bardzo małym podatkiem opłacają się
rządowi. To wszystko wziąwszy pod uwagę, łatwo pojąć można dlaczego chłop
syberyjski jest przemyślniejszy i bogatszy aniżeli włościanin innych części
Rosji, a cóż dopiero z piaszczystej Litwy!
Nie mogąc wiedzieć, czy też same przyczyny dobrego mienia, które
tu wpływ swój wywierają, egzystują również w guberniach krasnodarskiej
i jakuckiej, a z pewnych źródeł wiem o tym, że gubernia krasnojarska jest
najporządniejsza i najchlubniejsza, a tym samym miałem sposobność dokładnie
się przyjrzeć, zajmę się obrazem gospodarstwa wiejskiego w okolicy Iszymia.
Okolice Iszymia są to okiem nieprzejrzane stepy, na których całą zimą
rozciąga się szata śnieżna, iskrzy się pod promieniami zimowego słońca,
odbijającego się od tysięcznych gwiazd i kształtów, w jakie tutejszy świat jest
skrystalizowany. Na których goniące wichry i burze, zamieniają całą okolicę
w tuman zamącony śnieżnego oceanu. Z nadejściem wiosny, jakby różdżką
czarodziejską dotknięte, znikają śniegi i lody i w dni kilka całe stepy zaczynają
zielenieć, a pracowita ręka śpieszyć się musi z uprawą, aby korzystać z dni
cieplejszych krótkiego lata i żeby zebrać owoce, które w długiej jesieni i zimie
mają wynagrodzić trudy odpoczywającego rolnika. Ziemia tutejsza w ogóle jest
bardzo dobra tak, że nawóz zupełnie jest niepotrzebny – byłby nawet
szkodliwym bujności plonów. Ta ziemia tu zacząwszy od Uralu nie ma na swej
powierzchni ani kamyka. Jest to sypiący się czarnoziem, prawie wszędzie
jednakowy, wszędzie urodzajny. Gdzieniegdzie widać można gliniaste grunta,
a piaski pomiędzy osobliwości policzyć można. Jednakże staranna uprawa
niemało się przyczynia do bujności urodzajów. Grunt zaorany sochą, a później
zawleczony żelaznymi bronami zaraz na początku wiosny, leży tak i przepala się
na słońcu aż do chwili, w której rozpoczynają się sianożęcia, wówczas na nowo
zaoranym bywa i zawleczonym i tak leży, aż do śniegów zimowych, a dopiero
na następną wiosnę orze się, sieje i zawleka. Trzy więc razy około jednej roli
pracować potrzeba, ażeby ta porządne przynosiła korzyści. Radlenia i przyorywania tu nie znają, a nawet całkiem jest nie potrzebne. Oziminy sieją mało,
najwięcej siewów robi się na wiosnę, pszenica tylko jara, jest tu znana,
a z jarzyn: owies, jęczmień, groch i gryki cokolwiek. Pod żadne zboże nie orzą
w zagony, ani nie bruzdują, albowiem wiatry tu ciągle panujące tak ziemię
wysuszają, że po trzydniowym deszczu dzień jest pogodny, nie zostawi śladu
wilgoci. Plon tutejszy od sześciu do dziesięciu ziaren wydaje i zdaje się, że nigdy
tutejsi mieszkańcy na całkowity nieurodzaj uskarżać się nie mogli. Jakim zaś był
urodzaj przeszłoroczny, co najmniej się przekonasz, gdy ci napisze ceny zboża,
jakie w tej chwili na targu tutejszym. I tak obecnie: ćwierć pszenicy płaci się
w rublach asygnacyjnych, żyto i owies, które w jednej są cenie, połowę mają tej
wartości, groch zaś i gryka, ponieważ mało ich tu sieją, sprzedają na funty,
a zatem sądzę, że może korzystniej niż u nas.
Liczne trzody bydła rogatego, wśród bujnych [traw] wyhodowanego stepu,
stanowią znaczną gałąź handlu tutejszej okolicy, bowiem na jarmarku zimowym
odprawiającym się w Iszymie, masło, łój i skóry, główny stanowią artykuł,
a obrót jarmarczny przynajmniej na milion można rachować rubli. W czasie
jarmarku oprócz kupców rosyjskich widzieć można Tatarów, Kirgizów,
a niekiedy Bucharców ze stepów środkowej Azji przybywających, za kupnem
lub sprzedażą rozmaitych przedmiotów.
Okolice tutejsze wychowują, nieprzeliczone mnóstwo zajęcy, które na zimę
białym śnieżnego koloru pokrywają się włosem. Włościanie tutejsi lubo przez
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zabobon nie jedzą mięsa zajęczego, ale za to prowadzą handel zajęczymi
skorkami tak dalece, że na jarmark jeden włościanin czasem do tysiąca skórek,
umyślnie po nie przyjeżdżającym, kupcom sprzedaje. Trudno abym tu opisywał
sposoby łowienia tych zwierząt, są to bowiem doły, w które wpadają, albo wnyki
zastawione na tropach zajęczych, albo sieci w które ich napędzają.
Ale najważniejsze polowanie jest na upatrzonego, zwłaszcza jesieni tegorocznej.
Cóż bowiem dziwnego upatrzeć zająca białego pod krzaczkiem, na łące lub
na czarnej siedzącego roli. Włościanie więc z samego rana wyjeżdżając konno
z gwintówkami, wracają wieczorem po kilkadziesiąt ich przywożąc. To jeszcze
dodać potrzeba, że upatrzywszy nie strzelają do zająca, jeśli go w sam łeb
strzelać nie mogą, a to aby skórki nie psuć lub nie zafarbować. Jako maksimum
tutejszej jesieni zabitych zajęcy w dniu jednym przez jednego człowieka podają
jakiegoś włościanina, który od rana do wieczora polował, zabiwszy ich sztuk 60,
gdy wpakował mnóstwo na konia, chcąc do domu powrócić, przełamał krzyż
koniowi, a tak ukarany został za swe łakomstwo.
Wody lubo obfitują w ryby różnych gatunków. W całej Syberii nie na raków.
Prócz tego pozbawieni jesteśmy wszelkich drzew owocowych, skrzeczenia żab
i śpiewu słowika28.

List ten świadczy o dobrej znajomości gospodarki na Syberii Zachodniej.
Sam autor posiadał drobne gospodarstwo. Zakupił od Adolfa Januszkiewicza
dom z małą działką, gdzie uprawiał różne rośliny. Nasiona przysyłane przez
rodzinę z kraju nie zawsze sprawdzały się w innym klimacie. Jak słusznie
zauważył Antoni Kuczyński w najnowszym opracowaniu o Kazachstanie, że w
polskich opisach Kazachstanu XIX wieku ukazano specyfikę stepowego
pejzażu, realistyczne obrazy życia nomadów ludu bytującego w specyficznych
warunkach bliskości z przyrodą :
Elementem charakteryzującym te opisy jest ich wielowątkowość, stąd są one
bardzo interesujące i ważne poznawczo. Jest to obraz wieloaspektowy
i wielopłaszczyznowy, niezwykle zajmujący, niepozbawiony jednak wielu
pokładów emocji będących pochodnią niewoli. Na takim emocjonalnym
widzeniu pejzażu kazachskich stepów i kultury jego autochtonicznych
mieszkańców swoje piętno odcisnęła miejscowa przyroda, toteż stanowi ona
interesujący skład tych opisów. Rzec można, że kultowym obrazem jest
poetycka twórczość zesłańca Gustawa Zielińskiego29 .

W roku 1842 Gustaw Zieliński, dzięki staraniom rodziny, uzyskał łaskę
przebaczenia i prawo powrotu do kraju. Ostatnim utworem jaki napisał, jakby
na pożegnanie był alegoryczny wiersz Orzeł:
Kiedy tak marząc, błądzę samotny
I kiedy kwiatów szmer słyszę,
Spojrzę ku niebu... tam.. pielgrzym lotny
Orzeł się w słońcu kołysze.
Czy on się stroił w wieniec promieni,
Czy pióra złotem malował?
Czyli też z górnej wiatrów przestrzeni
28
A. Stogowska, Wpisany…, op. cit, s. 103-107 oraz Literackie opisy…, op. cit.,
s. 179-181.
29
A. Kuczyński, Aby nie ulegli zapomnieniu, [w:] Polacy w Kazachstanie,
zesłania – dziedzictwo – nadzieje – powroty, Krzeszowice 2014, s. 484
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Jakby tym stepom panował?
Nie wiem!… lecz gdybym miał tajne loty,
I bystre jak orzeł oko,
Jakżebym cudne widział istoty,
Jakżebym sięgał wysoko !
Wyżej i wyżej – w ten świat bym wskoczył,
Gdzie ledwo rozum nasz sięga.
Tam bym, promieniem myśli zaskoczył,
Nowe koła widnokręga.
Tam bym... w tem orzeł, co w górze płynął
I wzrokiem cały step mierzył
Myśląc, że zdobycz, skrzydła swe zwinął,
I z nieba ku mnie uderzył.
Lecz gdy się nasze oczy spotkały,
Odleciał z krzykiem i szumem.
Bo się bał walczyć orzeł, choć śmiały,
Z istotą – wyższą rozumem.

Gustaw Zieliński
(około 1860 r.)
Wikipedia.

Sława, którą Zieliński zyskał dzięki opisom Syberii towarzyszyła poecie
przez całe życie. W kręgu przyjaciół nazywano go czasem poczciwym
Kirgizem. Był stawiany w rzędzie najwybitniejszych poetów polskich i umieszczany w podręcznikach literatury polskiej. Zieliński należał do nielicznych
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zesłańców, którzy powrócili z zesłania z laurem poetyckim na skroni.
Entuzjastycznie witany w Warszawie, jako poeta cierpiący za narodową sprawę,
był ozdobą warszawskim salonów. Szybko nawiązał kontakty z intelektualnym
środowiskiem warszawskim skupionym wokół czasopisma „Biblioteka
Warszawska”. Został redaktorem pisma. W Resursie Warszawskiej i w salonie
Niny Łuszczewskiej recytował swe wiersze. Nadal utrzymywał kontakty
z zesłańcami między innymi z Ignacym Orpiszewskim, który w listach opisywał
Syberię: Jenisjejsk, Krasnojarsk, rzekę Jenisjej30 .
Powrót do kraju w 1842 roku spowodował stabilizację życiową. Ożenił
się w 1844 r. z właścicielką Łążyna Urszulą z Romockich i przeniósł się do
majątku żony. Po śmierci pierwszej żony ożenił się z w 1854 r. z Anielą
Romocką właścicielką dóbr Obrowo. Miał liczne potomstwo.
Po bezpotomnej śmierci stryja Józefa w 1848 r. na mocy zapisu
testamentowego biedny poeta zesłaniec został właścicielem olbrzymiego
majątku obejmującego 15 tys. ha. Dobra Skępskie położone w guberni płockiej
były jednak bardzo zaniedbane i wymagały wiele zaangażowania i ciężkiej
pracy 31 . Biografowie Zielińskiego twierdzą, że z romantycznego poety przeszedł Gustaw na pozycje pozytywisty prowadząc wzorową gospodarkę.
„Fortuna rosła w jego rękach” – pisała Zofia Sokołowska32. Wkrótce stał się
jednym z najbogatszych ziemian w guberni płockiej. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji administracyjnych i społecznych. Związał się też z Towarzystwem Rolniczym i Towarzystwem Kredytowym Ziemskim. W 1857
powołano Gustawa Zielińskiego na członka Rady Przemysłowej Oddziału
Rolniczego przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Był członkiem
Towarzystwo Kredytowego Ziemskiego, które przez system pożyczek
pomagało ziemianom utrzymać majątki, by nie dostały się w ręce rosyjskie.
W 1858 r. razem z innymi ziemianami płockimi założył Dom Zleceń Rolników
Płockich mający na celu handel produktami rolnymi. Dzięki swej osobowości
i zaangażowaniu Zieliński zyskał szacunek i poważanie dla swej działalności.
Powierzano mu funkcje publiczne. W roku 1856 został sędzią pokoju powiatu
lipnowskiego, a od 1862 r. był członkiem rady powiatu lipnowskiego.
Wyrazem przemian jakie nastąpiły w wewnętrznej postawie Zielińskiego
było popieranie rozwoju kultury i nauki polskiej przez pomoc finansową dla
literatów, historyków, młodzieży, wspieranie czasopism i prac naukowych,
gromadzenie cennych książek. Przez bliskie kontakty z Akademia Umiejętności
w Krakowie Gustaw Zieliński stał się wydawcą źródeł dotyczących ziemi
dobrzyńskiej zawartych w „Laudach Dobrzyńskich”. Współpraca intelektualna
z luminarzami polskimi jak, Józefem Szujskim, Zygmuntem Komarnickim czy
Karolem Estreicherem owocowała rozwojem intelektualnym poety w kierunku
badań naukowych.
Największe jednak zasługi dla kultury polskiej wiązały się z biblioteką,
w której ocalił dla potomnych dobra narodowej kultury. Dzięki zbiegowi
30
A. Stogowska, Listy z Syberii Ignacego Orpiszewskiego, „Zesłaniec”, 2016, nr
67, s. 3-14.
31
M. Król, Gustaw Zieliński jakiego nie znamy : „[…] największy nieprzyjaciel
interesów” – dziedzic Skępego (Epizod z biografii), „Płocki Rocznik HistorycznoArchiwalny”, 2017, T. IX, s. 38-49.
32
Z. Sokołowska, Gustaw Zieliński, „Kłosy”, 1881, T. 2, nr 859, s. 375.
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okoliczności księgozbiór został przekazany do Płocka w 1902 przez syna
Gustawa Józefa Zielińskiego. Na jego bazie powstała Biblioteka
im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Szczęśliwie zbiory
przetrwały przez kilka wojen (I wojnę, II wojnę i wojnę polsko bolszewicką).
Do dziś zbiory służą społeczeństwu33.

Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Foto. Halina Płuciennik

Zgromadzony przez Gustawa Zielińskiego księgozbiór stanowi przykład
potrzeb wybitnego intelektualisty XIX wieku, znanego poety, historyka, znawcy
archeologii i kultury ludowej, przedstawiciela elity kulturalnej, a także
kolekcjonera. Pasja kolekcjonerska zdominowała zbieractwo Zielińskiego, gdyż
gromadził on książki stanowiące dobra narodowe, chcąc je przechować dla
przyszłych pokoleń Polaków. Tak postępowali również Polacy w innych
zaborach. Ich prywatne biblioteki zabezpieczały dorobek narodowy, chroniąc
go od zniszczenia. Właściciele księgozbiorów starali się również udostępniać
swe zbiory i prowadzić popularyzację przez wydawnictwa źródłowe i inne
publikacje. Wobec braku instytucji kulturalnych: muzeów i bibliotek państwowych w XIX w. zbiory prywatne stały się ośrodkami intelektualnokulturalnymi. Stabilizacja życiowa i dobra sytuacja finansowa pozwoliły
na realizację zainteresowań kolekcjonerskich. Początkowo gromadził książki
związane z własnymi zainteresowaniami. Lecz z biegiem czasu pasja kolekcjonerska zaczęła dominować w księgozbiorze 34 . Właściciel zaczął gromadzić
33

A. Stogowska, Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego
(1820-1985), Płock 1994.
34
A. Stogowska, Biblioteka Skępska Gustawa Zielińskiego, [w:] Gustaw Zieliński życie i dzieło, Rypin 1988, s. 71-108 oraz Księgozbiór Gustawa Zielińskiego,
[w:] Wpisany w epokę…, op. cit., s.187-208
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książki cenne dla kultury polskiej. Pozyskiwał pierwsze wydania XVI wiecznych oficyn krakowskich, inkunabuły (książki do roku 1.500), książki bogato
ilustrowane rycinami: drzeworytami i miedziorytami. Rzadkie i unikatowe
wydania książek francuskich i niemieckich itp. W zakupie książek pomagał
Zielińskiemu antykwariusz Ignacy Wilczewski. Po jego śmierci właściciel
Skępego zakupił zbiory liczące 6.000 książek. Podczas licznych podróży
zagranicznych Zieliński odwiedzał antykwariaty i kupował cenne książki.
Do wzrostu księgozbioru przyczynił się też bibliotekarz Józef Bruzdowicz,
który dobrze znał rynek antykwarski o czym świadczą jego zapiski poczynione
w katalogu najcenniejszych książek 35 .Wykaz zawiera opisy bibliograficzne
1.188 książek w układzie działowym. Do naszych czasów zachowało się wiele
inwentarzy alfabetycznych i przedmiotowych. Przechowana ewidencja
świadczy, że do najcenniejszych zaliczano inkunabuł polski z 1474 r. „Explanatio in psalterium” J. de Turrecrematy.

„Belweder Skępski”, w którym mieściła się biblioteka Gustawa Zielińskiego.
Zbiory Zielińskich, Biblioteka im. Zielińskich TNP

Wśród poloników XV-wiecznych wyróżnić należy cztery egzemplarze
„Statutów” Jana Łaskiego z 1506 r. w tym jeden pergaminowy z bogatą
ornamentacją roślinną. Właściciel bardzo cenił sobie unikatowe książki np.
Stanisława Murzynowskiego Historia żałosna i straszliwa o Franciszku Spierze,
wydaną w Królewcu w 1551, Heronima Spiczyńskiego O ziołach tutecznych
i zamorskich, Kraków 1542 oraz pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Kopernika
De revolutionibus orbium coelestium, Norynberga 1563, egzemplarz
zachowany z erratą. Ozdobą biblioteki były kroniki XVI wieku Macieja
35

Wykaz najznakomitszych książek Biblioteki Skępskiej, Biblioteka Zielińskich
TNP, sygn.. R 700.

Od młodzieńczych fascynacji do naukowych opracowań…

23

Miechowity, Marcina Bielskiego i M. Kromera oraz herbarze m. in. Bartosza
Paprockiego. W zasobie Biblioteki Skępskiej była też Biblia Brzeska zwana
Radziwiłłowską z 1563 r. Bogato reprezentowane były książki XIX-wieczne z
zakresu historii jak: J. S. Bandtkiego Dzieje Królestwa Polskiego (1820 r.), T.
Wagi Historia książąt i królów polskich (1818 r.), J. Lelewela Polska wieków
średnich (1864 r.), B. Wapowskiego Dzieje korony Polskiej36.
W skład Biblioteki Skępskiej weszły również książki Józefa Feliksa
Zielińskiego, który osiadł w Skępem w 187337 r. Przywieziony cenny księgozbiór
zawierający książki francuskie i hiszpańskie z XIX w. oraz czasopisma i prace
literackie Józefa Zielińskiego z jego pamiętnikiem38. Właściciel podzielił zbiory
między Toruńskie Towarzystwo Naukowe i Bibliotekę Skępską. Do Skępego
trafiło 227 książek, a wśród nich kolekcja grafiki Francisco Goyi z cyklu
„Kaprychos” zawierającej 80 sztychów z pierwszego wydania z 1799 r.,
oprawionych w książkę. Jedyny i unikalny taki zbiór w Polsce.

Tablica memorialna
zawieszona w 1885 r.
w kościele Ojców Bernardynów
w Skępem. Wikipedia

36

A. Stogowska, Księgozbiór Gustawa Zielińskiego oraz Spuścizna po Zielińskich, [w:] Wpisany w epokę…, op. cit. s 159-209.
37
Józef Feliks Zieliński (1808-1878) pochodził z Luberadza pod Ciechanowem.
Matka była córka posła na sejm, a ojciec wojskowy brał udział w powstaniu
kościuszkowskim. Józef jako uczestnik powstania listopadowego zorganizował oddział
Kurpiów i stanął na jego czele mianowany do stopnia kapitana. Po upadku powstania
przebywał we Francji i Hiszpanii. Zyskując przychylność dworu hiszpańskiego został
atache kulturalnym w Stambule, gdzie przybrał przydomek Izet-Bey. Po 43 powrócił
i zamieszkał w Skępem. Pisał artykuły do gazet i zajmował się Biblioteką Skępską.
E. Wróblewska, Józef Feliks Zieliński (Izet-Bey) 1808-1878, Toruń 1963.
38
J. F. Zieliński, Wspomnienia z czasów tułactwa, oprac. E. Wróblewska, Warszawa 1976.
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Godnym podkreślenia wydaje się fakt, że w porównaniu do książek jakie
gromadzono w dworach ziemiańskich dla celów rozrywkowych, Zieliński
zbierał tzw. książki naukowe potrzebne do prowadzonych badań historycznych
i prac literackich39. Jako wytrawny kolekcjoner i patriota gromadził też cenne
dla kultury polskiej. W XIX wiecznych dworach nikt nie zajmował się
spisywaniem czy katalogowaniem książek. Natomiast właściciel Skępego
zatrudniał do tego celu wybitnych specjalistów. Przez kilka zaledwie lat
(od 1848-1881) księgozbiór określano na około 20 000, co dla prywatnego
zbieracza było poważnym osiągnięciem.
Wzorem Izabeli Czartoryskiej z Puław wybudował specjalny budynek
w parku nad jeziorem z daleka od zabudowań dworskich. Budynek piętrowy
z wieżą zwany był „Belwederem Skępskim”. Na parterze umieszczono cenne
archiwum rodzinne (500 teczek dokumentów oraz rękopisy utworów Gustawa
i Józefa Feliksa Zielińskich), na piętrze książki. Ściany zdobiły eksponaty
muzealne: obrazy, marmurowe popiersia, broń i cenne dzieła sztuki.
Poszczególne pokoje nosiły swoje nazwy. Była „Sala Polska”. Budynek służył
właścicielowi jako miejsce do jego pracy umysłowej. Pełnił funkcję
reprezentacyjnego miejsca właściciela i miejsca spotkań z okolicznymi
ziemianami. Tu dyskutowano o polityce i aktualnych problemach. Odbywały
się też spotkania poświęcone literaturze i historii polskiej. Grano w karty.
Słuchano muzyki. „Belweder” uznać można za miejsce męskiego azylu. Piękne
stare meble, obrazy i rzeźby nadawały specyficzny charakter pomieszczeniom.
W warunkach niewoli narodowej przypominały o świetności polskiej historii
i kultury40. Świadczyły o wysokich aspiracjach właściciela i jego społecznej roli
jaka reprezentował jako przedstawiciel ówczesnej elity umysłowej. Działalność
Gustawa Zielińskiego w małym prowincjonalnym ośrodku przyczyniła się
do uratowania dóbr kultury narodowej i wzrostu intelektualnego inteligencji
polskiej. Wykazała rolę ziemiaństwa w utrzymaniu kultury narodowej. Przez
założenie ośrodka kulturalnego jego właściciel przyczynił się także wzrostu roli
prowincji Królestwa Polskiego w XIX wieku.
Codzienne obowiązki związane z prowadzeniem majątku i działalnością
społeczną nie pozwalały na systematyczna pracę intelektualną. Zieliński
po powrocie z Syberii napisał jeszcze drugą trzecią i czwartą część Stepów.
Utwór wydano w 1856 w Poznaniu i 1858 w Lipsku oraz kilkakrotnie
z Kirgizem. Wydawał głównie Kirgiza. Poemat ukazał się jeszcze za życia
autora w 1847, 1857, 1867, 1871, 1876, 1877 roku oraz w wydaniach zagranicznych w Lipsku w 1847 r. Były wydania francuskie, włoskie i angielskie 41.
W 1876 r. wydrukowano w Toruniu poemat Samobójca. Kilkakrotnie ukazywały się Poezje. Już po śmierci Zielińskiego w 1882 wydrukowano na łamach
„Biesiady Literackiej”, Pokusy utwór nawiązujący do Kirgiza, w którym
pędzący jeździec na rozstaju dróg wybierał swą przyszłość. W 1883 r opubli39

A. Stogowska, Znaczenie księgozbioru G. Zielińskiego, [w:] Wpisany…,
op. cit., s. 209-233.
40
A. Stogowska, Dwór Gustawa Zielińskiego w Skępem ośrodek intelektualnokulturalny, [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX
wieku, Ciechanów 2007, s.121-134.
41
Zestawienie wydań Kirgiza z podaniem posiadaczy sporządził M. Krajeński,
[w] Gustaw Zieliński Kirgiz, Rypin-Skępe-Płock 2011 s. 19-20.
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kowano w „Biesiadzie Literackiej” Kwiaty. Po śmierci Zielińskiego nadal
ukazywał się jego Kirgiz. W 1901 r. wydawnictwo wstępem poprzedził Piotr
Chmielowski42. Zieliński znany był także, z okazjonalnych wierszy43.
Gustaw w Skępem powrócił też do swych historycznych zainteresowań.
Jeszcze na Syberii pisał utwory literackie o treści historycznej np. poemat Jan z
Krępy o wydarzeniach z czasów księcia „Siemowita” w Płocku, poemat
Giermek, dramat historyczny Zbigniew o wydarzeniach na dworze Władysława
Hermana w Płocku. Zbierał materiały i zamierzał też napisać utwór o Barbarze
Radziwiłłównej, lecz nie zrealizował planu. Po powrocie napisał poemat Bitwa
pod Grunwaldem oraz dramat Czarnoksiężnik Twardowski 44 . Powieść
historyczna o wojnie napoleońskiej w Hiszpanii pt. Manuela ukazała się po
śmierci autora w 1914 roku.
Zgromadzone w Bibliotece Skępskiej książki zainspirowały Zielińskiego
do napisania dwóch artykułów drukowanych w „Bibliotece Warszawskiej”:
Heronim Spiczyński45 i Stanisław Murzynowski46. Do badań historycznych opartych na źródłach, należy także zaliczyć opublikowaną w „Bibliotece
Warszawskiej” pracę pt. O Ziemi Dobrzyńskiej – badania historyczne z mapą47,
która była polemiką z ogłoszoną wcześniej pracą J. N. Romanowskiego. Autor
zwraca tu uwagę na konieczność badań topograficznych. W warstwie historycznej przytacza opracowanie W. H. Gawareckiego pt. O Ziemi Dobrzyńskiej
(Płock 1825). Artykuł Starożytności dobrzyńskie ukazał się w 1877 roku 48.
W rękopisie pozostała praca „Z przeszłości Skąpego” 49 . Opracowania: Gród
pokrzyżacki w Zarzeczewie w ziemi dobrzyńskiej 50 oraz Obszar i granice
zastawionego w r. 1391 przez Władysława Opolczyka terytorium Złotri” 51
ukazały się po śmierci autora.
Przez wiele lat Gustaw ze swym kuzynem Janem zbierał materiały
dotyczące rodziny Zielińskich. Prowadzono konsultacje merytoryczne z historykami polskimi np. z Wojciechem Kętrzyńskimi. Gromadzono dane
genealogiczne. Książkę Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz
rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich opublikowano 1881 roku
w Toruniu już po śmierci Gustawa w 1881 roku. Warto także wspomnieć
o artykule związanym z etnografią Zaręczyny i zaproszenie na wesele we wsi
Łążyn 52 w powiecie lipnowskim, drukowanym w czasopiśmie „Wisła” 1898,
t. I, s. 292-294.
42

G. Zieliński, Poezja, Toruń 1901.
A. Stogowska, Do Teofila Lenartowicza, Do Wincentego Pola i inne Wpisany
w epokę…, op. cit., s. 77-82.
44
Ibidem, s. 10.
45
G. Zieliński, Heronim Spiczyński „Biblioteka Warszawska ”, 1861, t. IV,
s. 306-315.
46
G. Zieliński, Stanisław Murzynowski”, Biblioteka Warszawska” 1879, t. IV,
s. 385-392.
47
G. Zieliński, O Ziemi Dobrzyńskiej – badania historyczne z mapą, „Biblioteka
Warszawska” 1861 t. III, s. 233-283 i s. 525-572.
48
G. Zieliński, Starożytności dobrzyńskie, „Wiadomości Archeologiczne” 1877, t. II.
49
G. Zieliński, Z przeszłości Skępego, Biblioteka Zielińskich TNP, R. 473.
50
G. Zieliński, Gród krzyżacki w Zarzeczewie w ziemi dobrzyńskiej, „Zapiski
Historyczne” 1911-1913, t. II s. 181-184.
51
G. Zieliński, Obszar i granice zastawionego w 1391 r. przez Władysława
Opolczyka terytorium Złotoryi, „Zapiski Historyczne”,1911-1913, t. II, s. 225-228.
52
Łążyn to wieś pierwszej żony Gustawa Urszuli Romockiej córki Stanisława.
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Czy Zieliński wrócił do swych młodzieńczych opisów Syberii?
Biografowie piszą, że nazwisko jego widnieje na liście I tomu współpracowników, którzy przyjęli udział w dziele encyklopedii Powszechnej S. Olgerbranda wydawanej w latach 1859-186853. Małgorzata Król dokładniej zajęła się
tym tematem i ustaliła, że Zieliński był autorem haseł: Abałak, s. 8, Abul-Hair,
s. 61, Ajaguza, s. 221, Ajaguzki Zarząd, s. 221, Ak-kent, s. 263, Ak-łan, s. 270,
Ak-Mołły, s. 270, Ak-sakał-barby, s. 270, Ak-su, s. 279, Ałaktu-kul, s. 551-552,
Ała-kul, s. 550-551, Ałczyn, s.553, Ałtaj, s. 555-557, Ałtyn-nor, s. 557, Amu-Darja/Amu-Derja, s. 685-690, Amur, s. 692-694, Aral, s. 67-69, Auł, s. 454,
Bałch, s. 780, Bałchasz/Załkasz, s. 781, Barsuki, s. 941, Bed-pak-dała, s. 38,
Bogdo-Oala s. 87354.
Oto jak Gustaw Zieliński napisał hasło Abałak:
Wieś i pierwsza stacja na trakcie głównym pocztowym i etapowym
z Tobolska do wschodniej Syberii, na prawym brzegu rzeki Irtysza, na której jest
przewóz. Wieś ta posiada obszerny i ludny monaster prawosławny, a w monasterze obraz Bogarodzicy słynący cudami. W porze letniej odbywa się tu wielka
procesja przeniesienia tego obrazu do Tobolska o 30 wiorst odległego, a następnie w kilka tygodni, odniesienie go z równą solennością na powrót. Oprócz
licznego duchowieństwa świeckiego i zakonnego, kilkanaście tysięcy ludu
pobożnego, nawet z dalekich okolic Syberii, zbiera się corocznie na tę
uroczystość. Humboldt w czasie swojej podróży do Syberii był świadkiem tego
obchodu i przyznał, iż mu się nigdzie nie zdarzyło widzieć w takiej masie
prostego ludu tak porządnie a razem tak kosztownie ubranego, mianowicie
kobiet, które wszystkie w jaskrawych lub mieniących się jedwabnych ubraniach
występują55.

Co ciekawe Gustaw Zieliński nie był autorem haseł: Iszym (t. 12 s. 718) ,
Kirgizi (t. 14, s. 697-700), Tobolsk (t. 25, s. 314) Tobolska Gubernia ( t. 25,
s. 314-317), które przygotował Jan Sawinicz. Autorka artykułu twierdzi,
że opracowania Zielińskiego oparte są na rzetelnych studiach dostępnych jemu
materiałów i map. Nie pisał not w oparciu o własne młodzieńcze syberyjsko-kazachskie doświadczenia. Co stawia go w rzędzie naukowych badaczy
tematyki syberyjskiej badań.
W haśle Amu-Darja/ Amu-Darja, s. 686-690 napisał.
Rzeka ta: przedziera się przez potężny łańcuch gór Bolor i wijąc się
pomiędzy skałami i chropowatościami gór, darzy urodzajnością i życiem małe
kraiki na jej pobrzeżach leżące, aż nareszcie, wychodząc na równiny, przerzyna
piaszczystą pustynię w prostym prawie kierunku, tworzy po brzegach dwie jakby
wstążki zieleni, zasilane wodą, wziętą z jej koryta za pośrednictwem kanałów
lub też dobrowolnie występującą z jej brzegów, w czasie letnich powodzi.
W tych okolicach trzy główne przewozy, mające handlowe znaczenie są
na rzece Amu […]. Przewozy te zasługują na uwagę, że do statku służącego
zamiast promu zaprzęgają parę koni, po jednym z każdego boku, uwiązawszy
do grzywy koniec sznura przymocowanego do burty. Człowiek stojący na statku
bierze cugle do ręki, kieruje końmi i biczem podcina, drugi kieruje rudlem i tym
sposobem przebywają nawet nurt najbystrzejszy. Czasem zamiast pary
53

Encyklopedia Powszechna S. Olgelbranda , Warszawa 1859.
M. Król, Gustaw Zieliński w świecie nauki, „Analecta” Studia i Materiały
2019, t. 28, s. 49-69.
55
Cyt. Za M. Król, op. cit., s. 59.
54
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zaprzęgają cztery konie; wtenczas dwa dodatkowe u rufy się uumieszczają.
Konie nie potrzebują żadnej poprzedniej wprawy: przybywające z podróżnymi
lub z karawaną zaprzęgają wprost spod siodła do promu i tym przemyślnym
sposobem w krótkim czasie przeprawiają się przez bystrą rzekę, przeszło
400 sążni w tym miejscu szeroką, gdy tymczasem łodzie wiosłowe woda znosi
w biegu na kilka wiorst od przystani. […] Poniżej miasta Chiwy, rzeka staje
corocznie równie jak w Bedechszanie, gdzie jest klimat zimniejszy. Po stronie
Iranu od Chullumu do samego Morza Kaspijskiego ciągną się nieprzejrzane
bezwodne pustynie, zasiane Kudukami czyli studniami, w których koczujący
Turkeman albo podróżnicy znajdują niekiedy wiadro gorzkiej, do picia
niezdatnej wody. Biały, sypki piasek toczy się z wiatrem po powierzchni ziemi;
cała roślinność ogranicza się na rzadkich kolczastych, szerokolistnych krzewach
do połowy pisakiem zasypanych lub dobywających się z rozpadlin nagiej
twardej jak opoka gliny. Pas uprawnej ziemi rozciąga się ledwie na pół mili
od rzeki, przerznięty kanałami w kierunkach rozlicznych, okryty zielonością
i gromadami drzew ozdobionych56.

W haśle Aral, s. 67-69 napisał:
W ogóle brzegi Aralu są bezpłodne, tylko delta Sir-Darii, według opowiadań
Kirgizów, ma być nadzwyczaj urodzajną. W trzcinach około jeziora rosnących,
pojawiają się niekiedy tygrysy i dziko żyją bażanty. […] Brzeg wschodni
i w części południowy Aralu pełny jest wysep: drobny ten archipelag zowie się
Birsa Kaitmas: (nikt nie wróci). W stronie północno -wschodniej jeziora znajduje
się największa wyspa pojedynczo leżąca zwana Birsa Kilmas (nikt nie
przejdzie). Nazwiska te objaśniają stosunek miejscowości tutejszych
do pobrzeżnych mieszkańców: kto przyjdzie, ten nie powróci, na tym się opiera,
że Aralcy, to jest Karakołpaki, Uzbeki, a w części i Kirgizy przepędziwszy swoje
bydło w porze zimnej po lodzie na ostrowy, na których trawa w lecie nie była
wypasiona, spóźniwszy się z powrotem na wiosnę przed rozpuszczeniem lodów,
przymuszeni bywają nieraz całe lato na tych wyspach przepędzać. […]
Na brzegu zachodnim przy odnodze Wielkim Kutmagirze, widzieć jeszcze
można szczątki rozwalin Doulat-Girej57.

Małgorzata Król udowodniła, że Zieliński w swych opracowaniach o
Syberii biegle posługiwał się zarówno opracowaniami na ten temat, jak i
mapami. Wykorzystał informacje pochodzące nie tylko od rdzennych
mieszkańców, ale powoływał się na badania Józefa Sękowskiego, arabskich i
greckich geografów, podobnie było w przypadku Rosjan. Wśród starożytnych
Greków i Rzymian imiennie wskazał Herodota. Na zakończenie autorka stawia
tezę, aby Gustawa Zielińskiego zapisać do grona naukowych badaczy Syberii.
Co na pewno uczynią geografowie i etnografowie badacze terenów XIX
wiecznej Azji. Gustaw Zieliński swe młodzieńcze fascynacje Syberią, w wieku
dojrzałym przerodził w naukowe badania nad tym obszarem.
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