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"B COJlĄaThI Ha KaBKa3". ITOJlo:meHHe nOJlbCKHX nOJIJI:TH"IeCKHX <CCbtJIbHblX Ha Kasxa3e 

BO BropoM Tp~THJIeTKH XIX BeKa 

"Sous les drapeaux de l'armee de Caucasie". Situation des patriotes polonais appeles 
disciplinairement pour le service m ilitaire en Caucasie dans la deuxieme trentaine 

du XIXe s. 

"Od Kaukaz.u do Tobolska 
wędrowała bieda polska" 

Powiedzenie to szeroko :zmame ludności polskiej zaboru rosyjskiego, 
wytrowiadam.e niemal do pierwszej wojny światowej, powstało prawdo
podobnie w drugim trzydziestoleciu XIX w. Były to zresztą czasy, kiedy 
polskkh "przestępców politycZ'ny;ch" władze carskie wysyłały przeważ

nie na Z'esłame na t<eren ZachodlIliej Syberii, a więc guberni t'obolskiej 
i tomskiej lub do służby woj sK!owe j odb)'WlaJl1ej ma terernlie Kaukazu. 
W tamtych też latach terenem pobytu polskiich zesłań,ców był właśnJie 

Kaukaz oraz Thbolsk czyli Zachodnia Syberia. Dopiero pó:ź;niej główne 

fale zesłań,ców kierowane były na tereny dalsze, a więc guberni jenisiej
skiej, irkuokiej oraz 'Obwodu 'zabajkalskiego i jakuckiego. 

Już od XV stulecia Polska utrzymywała żywe Slbosurnk.i handlowe 
z krajami kaukaskimi. Ki1kakrotnie czyniOlIle były próby nawiązania sto
sunków politycznych z państwami istll1iejącymi na tamtym obszarze, aby 
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wspólnie zorgaJn.iZlOwać akcję antyturecką.1 Prawie zawsze pośrednikami 
w tym byli Ormianie z południowo-wschodnich ziem dawmej Rzeczy
pospolitej lub niekiedy nawet jacyś inni zadomowieni w Polsce miesz
kańcy Kauka7JU, jak chociażby siedemnastowieCZJny nasz dyplomata, Gru
zin z pochodzenia, Bohdan Gurdzioki.2 Rodowici Polacy rzadiro odwie
dzali te dalekie krainy, przeważnie jak'o czlonkowie działających tam 
misji katolickich ~np. Tadeusz Krusmski 3, Michał Wieczorkowski ł), czy 
też być może jak,o tureccy lub tatarscy jeńcy. 

Od końca XVIII w. pojawili się tam jednak Polacy ubrani w żohlier
skie szY'nele carskiej armii. Już po upadku powstania kościuszkowskiego 
w pierwszych oddziałach rosyjskich wysłanych na teren Gruzji zmaj
dowali się polscy wlnierze przymusowo wcieleni do carskiej armii. Były 
to jednak jeszcze nieliCZine jednostki. Drugą falę polskich żołnierzy na 
Kaukazie stanowili uczestnicy napoleońskiej wyprawy na Moskwę, któ
rych po wzięciu do niewoli przymusOIWO woielono do carskiej armii.5 

Nie można wres~cie zapominać i o Polakach z ziem przyłączonych w dru
gim i trzecim rozbiorze do Rosji, którzy niekiedy dobrowolnie wstępo
wali do carskiej armii. S~czególnie w latach wojny z Napoleonem władze 

l Por. np. B. S t a c h o ń: Polska wobec weneckich projektów użycia Persji · 
i Tatarów przeciwk o Turcji w 2 pol. XV w. [w :] Prace historyczne wydane na 
uczczenie 50-lecia Akademickiego Kola Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, Lwów 1929, s. 151-159; B. B a r a n o w s k i: Znajomość Wschodu w 
dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950, s. 212-214; J. C i n c a d z e: Matierialy 
k istorii polsko-gruzinskich wzaimootnoszenij XV-XVll ww., Tbilisi 1966, ss. 96; 
i d.: Stosunki polsko-gruzińskie w XV-XVII w., "Przegląd Orientalistycwy", 1960, 
nr 33, s. 3-13. • 

2 G. Z i e d g i n i d z e : Iz istorii polsko-russkich diplomaticzeskich otnoszeniJ 
s Iranom (Diejatiel'nost' Bogdana Gurdzickogo), Tbilisi 1971, ss. 23. 

3 F. Z i e l i ń s k i: Ksiqdz Krusiński (wiadomość historyczna), "Biblioteka War
szawska", t. 4, 1841, s. 375-397; S. Koś c i a ł k o w s ki: Iranoznawstwo i iranolo
gia, "Studia Irańskie", 1944, t. 2, (Teheran), s. 135; B. Natońąkd: Krusiński (Kru
sieński, Kruszyński) Tadeusz Jan [w:] Polski slownik biograficzny, t. 15, Wrocław 
1970, s. 426-428; J. R e y c h m a n : Stosunki polsko-irańskie do końca XVIII w., 
"Przegląd Orientalistyczny", 1977, s. 330-331; B. B a r a n o w s k i: Polsko-azerbej
dżańskie stosunki kulturalne w pierwsze j polowie XIX wieku, Łódź 1979, s. 16-17. 

4 J. S y g a ń s k i: Z notatek podróżnych o. Michala Wieczorkowskiego misjo
narza apostolskiego w Persji 1715-1720, Kraków 1912; T. K o wal s ki: O ks. Mi
chała Wieczorkowskiego T. J. misjonarza perskiego pracach tureckich, "Roc.znlik 
Orientalistycmy", 1935, z. 12, s. 1-27. 

5 O losach polskich ż,ołnierzy wziętych do rosyjskiej niewoli w okresie wojen 
napoleońskich pisze H. Mościcki: Pod znakiem Orla i Pogoni. S2lkice historycwe, 
Lwów-Warszawa 1923, s. 105-109. Jeden z takich polskich wojskowych wziętych 
wówczas do niewoli wac7IDie pó7miej opublikował swe wspomnienia: S. N o w a c
k i: Podróże do Georgii w czasie mojej niewoli w Rosji odbyte w roku 1813, 1814 
i 1815, Poznań 1833. Odnośnie do tego aut.ora por. też M. A. P o l e w i k t o w: Jew
ropie;ski;e putieszestwienniki po Kawkazu 1800-1830 gg., Tbilisi 1946, S. 128-129. 
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wojskowe, nie będą'c zbyt pewne ich lojalności, kierowały tych wojsko
wych do służby w kaukaskich gamiwnach. 

Już w latach dwudziestych XIX stulecia pewna liczba Polaków z te
renu tzw. Zachodniego Kraju, a więc Ukrainy, Białorusi i Litwy, za 
działalność polityczną 1Jostała wysłana "w sołdaty" na Kaukaz. Niektórzy 
z nich a'wansowali i uzyskali stopnie oficerskie. Tak np. w r. 1827 za 
przynależność do działającej na terenie Uniwersytetu Wileńskiego o,rga
nizacji Przyjaciół Ojczyzny (Plemienia Sarmatów) 6 wysłany został Adam 
Trzask'owski. W 1847 r. opublikował on pracę w języku l'osyjskim doty
czącą zachodniej Gruzji, tzw. Gurii, w wychodzącym w Tyflisie (obecnie 
Tbilisi) periodyku "Kawkaz".1 

Spora licZ'ba jeń,ców wziętych do niewoli podczas powstania listopa
dowego wysłana została do służby w garnizonach wojs.k1owych na Kau
kazie. Fo1scy pamiętnikarze, skŁonni do przesady, poda,wali kh liczbę na 
kilkadziesiąt tysięcy. Z pewnością była to liczba zawyŻ'ona. Znalazło się 

jednak wówczas w rosyjskich siła,ch zbrojnych stacjonują'cych na terenie 
Kaukazu kilka tysięcy daWlIlych ucrestników powstania listopadowego. 
Zdarzało się zresztą, że ll1iektórzy z wysłany'ch do służby wojskowej na 
iTl!l1ym terenie uczestników powstania listopadowego prosili o przeniesienie 
ich na Kaukaz, gdzie wówczas toczyły się już działania wojenne przeciw 
tamtejszym muzułmańskim góralom. Ze zrozumiałych przyczyn żołnie
rze byli tam lep'i~j traktowani, a za męstwo łatwQ był,o otrzymać awans 
i ewent1lalm.e szybsze zezwoleni'e na powrót dQ rodzinnych okolic.8 

W latach trzydziestych, a jeszcze bardziej w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych baroz'o powaŻiIlie zwiększyła się iIl1tensywność dZ'iałań 

wojennych na KaUlkazie. Fanatyczny ruch sUIllI1icki tmv. mi'llridów o cha
rakterze konserwat)'iWlIlym, n ie pozbawiony jednak cech walki wy7JW'o
leńczej, objął ciemai całą muzułmańską ludność PóŁnocnego Kaukazu 
i bagestaIl1u od Morza Czarnego aż po Kaspi jskie. Vlówc1Jas zaś, gdy na 
czele mi'llridów stanął świetlny wódz i organizator, Szarnil, górale po-

6 J. [Janusz] I wa s z k i e w i c z: Plemię Sarmatów. Kartka z dziejÓW tajnych 
zwiqzków na Uniwersytecie Wileńskim , .. Ateneum Wi leJ1sk ie", 1923, R. l, s . 481- 505. 

7 A. T s z a s k o w s kij : Osostawie Gurii, "Kawkaz" , 1847, nr 40. Odnośnie 
dQ tego autora por. M. O. K o s w i e n: MatieriaŁy po istorii etnografi czeskogo i zu
czenija Kawkaza w russkoj naukie [w :] Kawkazs kij etIlograficzeski j sbo.rlIllik, t. 2. 
Moskwa 1958, s. 206-207; G. A. Dzidzarija : Uczastniki polskogo nacyonalno
-oswoboditielnogo dwiżenija 20-40 gg. XIX w. tv Abchazii, "Izwiestija AkadiemH 
Nauk Gruzinskoj SSR", 1973, s. 49-50 i n. 

8 Na przykład wysłany do służby w syberyjskim garnizonie magnat Roman 
Sangus'7Jko sam pl'osił o przeniesienie g,Q do kaUlkaskich garnizonów, por.: Roman 
Sanguszko zesŁaniec na Sybir z r. 1831. W świetle pamiętnika matka k s . Klemen
tymy z Czartoryskiich Sangusz.kowej oraz lrores pond encj i współczesnej, Warszawa 
1927, s. 76 i n. 
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czę1i odnosić poważne sukcesy i zagrozili panowaniu carskiemu zaró'v\1ilo 
na Kaukazie, jak i na Zakaukaziu. Zmusiło to Rosję do bardzo poważne
go wysiłku zbrojnego. Znaczna armia, licząca w niektórych okresach po 
sto kilkadzi.es[ąt ty:sięcy ż'oł1Ilierzy, działała na tamtym terenie. Najwię
ksze nasilenie tych działań przypadało na lata wojny krymski,ej, kiedy 
Rosja 111IUsiała jednocześnie toczyć wojnę z miuridami i z wojskami tu
reckimi, które weszły na teren Zakaukazia oraz dokonały desantu w Ab
chazji. Dopiero po zakończeniu wojny krymskiej ruch miuridów powoli 
począł tracić na sile, a poddanie się Szamila w r. 1859 z'adecydowało 

o jego upadku. 
W okresie największego natężenia działań wojennych na Kaukazie 

liczba żołnierzy Bolaków przebywających na tamtych terenach bardzo 
poważnie wzrosła. Polscy pamiętnikarze szacują, że ich rodacy stanowili 
około 20-25% stanu armii rosyjskiej. Trud!l1iO jest stwierdzić, czy infor
macj'e te są prawdziwe czy też zostały zawyżone. Można natQffirast przy
puszczać, że jednak Polacy stanowili okoO 15-20% carskiej armii na Kau
kazie, a w sumie przebywało ich tam po 20-30 tysięcy. 

W przeważającej części byli to ludzie zabrani doO wojska jako pobo
rowi. Wśród oficerów pewną liczbę stanowili ludzie, którzy traktowaU 
służbę w carskiej armii jako możliwość wybicia się, szybkiegoO awansu 
i dobrowolnie pI'osili o wysłanie na niebezpieczny front kaukaski. Dla 
wielu młodzieńców nie bez zmaczenia była tu żądza przygód, chęć po
znania dalekich egzotycznych krajów, nawiązanie do dawnej tradycji 
wojen, jakie ongiś Polska wiodła z muzułmanami. A wreszcie wielu Bo
laków, którzy wybrali karier~ wojskową w carskiej armii, wraz ze swymi 
pułkami było kiell'owanych na tamten teren. 

W literaturze pięknej typ Polaka oficera armii carsk.iej, walcząoego 
z zapałem z muzułmańskimi góralami, przedstawił Józef KIorzeni'owski 
w powieści "Tadeusz Bezimienny".9 W rzeczywistości wielu tak.ich pol
skich oficerów dobI'QlWolnie udawało się ng tamten te'ren. Aspirujący 

ku arystokracji Juliusz Strutyński, o szerokich ZIl'esz1ą z:aiiIlteresowaniach 
1,itera'Okich, historycznych i geologiczmych, odkomenderowany 2'JO'Stał czy 
też udał się dobrowolnie do Tyflisu, gdzie pełnił funkcje sztabowego 
oficera.lo Józef Chodź'lm, rodzony brat dawnego carskiego dyplomaty, 
Aleksandra, badacZ'a folkloru azerbejdżańskiego i pÓŹ'Il.iej6zego wroga ca
ryzmu, był ongiś działaczem filomackim. Później jednak, związawszy się 
z korpusem inżynieryjnym, już jamo oficer wyższej rangi w r. 1840 wy-

9 J. Kor z e n i o w s k i: Tadeusz Bezimienny, "Gazeta Warszawska", 1851. 
nr 285 - 1852, nr 16; wydania książkowe: Petersburg 1852, Gródek 1898, Łódź 1902 
i in.; tłumaczenia na język czeski - Praha 1854; na rosyjski - Petersburg 1859. 

10 B. B a r a n o w s k i: Georgia and Georgian in the Works of Juliusz Stru
tuński, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Caucasica, z. I, (w druku). 
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jechał na Kaukaz, gdzie kierował bardzo istotnymi zaróWll10 dla wojska, 
jak i dla nauki pracami geodezyjnymi, dosłużył się generalskiego stopnia 
i nawet po przeniesieniu w stan spoczynlm do końca życia pozostał w Ty
flisie. 11 Warto może tu zresztą dodać, że Józef ChodŹiko ściągnął do służ
by na Kaukazie cały szereg polskich specjalistów z zakresu geodezji. 
i kartografii. Henryk Dzierżek, spowinowacony z zamoim.ymi rodzilI1ami 
ziemiańskimi, dobrowolnie wyjechał na Kaukaz, aby tam zrobić oficer
ską krurierę w carskiej armii. l2 

Jednocześnie w latach trzydziestych i czterdziestych władze carskie 
wysyłały do garnizonów kaukaskich macz,ną część tzw. "przestępców 

politycZlI1ych". Ustalenie ich liczby jest niemożliwe, chociaż zachowały 
się do tego zagadnienia znacz,ne materiały archiwalne, dotyczące zarówno 
terenu Królestwa Polskiego, tzw. "kraju zachodniego", jak i samej Rosji 
(pewna liczba polskich działaczy politycznych aresztowa'na i sądzona była 
w Petresburgu, Moskwie oraz innych miastach rosyjsk.ich). Być może 
dokładne przebadanie tego zagadnienia pozwoliłoby stwierdzić, że w nie
których latach znac~nie więcej zwłaszcza młodych mężczyzn wysłano 
na Kaukaz niż na Syberię. Masowe wysyłania do służby wojskowej na 
Kaukazie miały miejsce w latach: 1838, 1843, 1844, 1846, 1848. W począt
kach lat pięćdziesiątych znacznie zmniejszyła się liczba "przestępców 

politycmych" wysyłanych na Kaukaz, po wojnie krymskiej zaś prawie 
zupełnie zaII1iechalI1o tego rodzaju praktyk. 

Służba wojskowa na Kaukazie wcale nie była uważalIla za karę znacz
nie łagodniejszą niż np. zsyłka do katorgi na Syberię. Zdarzały się na
wet wypadki, że skazanym na śmierć zamieniano karę na służbę woj
skową na Kaukazie. Tak np. Wincenty Gedeon Giedroyć, oskarżony 

o przygotowanie zamachu na cara Mikołaja I, skazany wstał na śmierć 
przez powieszenie. Kara ta jednak została zamieniona na dożywotnią 
służbę w kaukaskich garnizonach. l3 

Czas pobytu polskich zesłańców na Kaukazie był bardzo różny. Zwy
kle jednak wynosił kilka lub nawet częściej kilkanaście lat. Marcin Cie
pliński, wysłany na Kaukaz po powstaniu listopadowym, pozostawał tam 
zaledwie przez 2 czy też 3 lata. Szybki jednak powrót do kraju spowo-

11 B. Z w o l s ki: Chodźko Józef [w:) Polski słownik biograficzny, t. 3, Kra
ków 1937, s. 385-386; J. R e y c h m a n: Józef Chodźko, wielki geodeta i badacz 
gór Kaukazu (1800-1841), "Problemy", 1954, s . 352-353; E. B e r e z o w s k i: Józef 
Chodźko - geodeta i geograf XIX wieku (1800-1 881), "Przegląd Geodezyjny", 1970, 
R. 42, nr 10, s. 371-372. 

12 H. D z i e r ż e k: Wspomnienia Kaukazu, "Atheneum" 1848, t. 3, z. 4, s. 77. 
13 M. J a n i k: Giedroyć Wincenty Gedeon [w :) Polski słownik biograficzny, 

t. 7, Kraków 1948-1958, s. 434. 
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dowany był ciężkimi ranami, jakie tam odniósł. Ił Karol Kalinowski po
zostawał tam przez 10 lat (1844-1854) 15, Hipolit Jaworski przebywał 
w służbie wojskowej przez 11 lat 16, Mateusz Gralewski przez 12 lat 17, 

Romuald Giedl'oyć przez 20 lat.18 Wielu zostało tam do końca życia. Nie
którzy przywykli do służby wojskowej i doszedłszy do stanowisk oficer
skich rezygnowali z powrotu do kraju. Być może woleli ustabilizowane 
życie oficerskie w carskiej armii niż powrót do kraju i ro:upoczynanie 
kariery życiowej od początku. Niektórzy mów, zwolniwszy się ze służby 
wojskowej, zostawali na stałe na Kaukazie. Zdolny literat i muzyk, Leon 
Janiszewski 19, po powstalIliu listopadowym wcielony został do pułku sa
perów, w którym 2'JOStał szefem orkiestry. W 1841 r. jego pułk został 

wysłany na Kaukaz. Janiszewski, któremu widać nie bardzo podobało 
się życie wojskowe, w randze podporucznika uzyskał zwolnienie i p0Z0-
stał na stałe w Tyflisie, ucząc muzyki w tamtejszych średnich szkołach.u 

Wal"Ul1ki życia żołnierzy wysyłanych na Kaukaz były bard7lO cięZkie. 
Już sama droga na tamten teren stanowiła prawdziwą męczarnię. Odby
wać ją trzeba było pieszo, niosąc na plecach ciężki torntister, niekiedy 
w straszliwym upale, w deszczu, lub podczas śnieżnej zadyI$i. Z pa
miętrukarzy polskich bard7lO obrazowo przedstawił drogę na Kaukaz 
wspominany już Mateusz Gralewski. Po przybyciu do miejsca przezna
czenia żołnierze dostawali się pod władzę podoficerów lub oficerów, 
wśród których wielu było zdegenerowanych, o skłonnościach sadystycz
nych. Również wspomniany Gralewski w swych pamiętnikach dał wiele 
przykładów okrutnego obchodzenia się przełożonych z przysłalIlymi do 
garnizonów "przestępcami politycznymi". Zdarzały się z pewnością wy
padki, że wrogo nastawiony wobec pochodzącego z inteligencji młodzień
ca podoficeT lub oficer dopTowadzał go do samobójstwa lub też do tra
gicznych odruchów samoobrony, które kończyły się skazaniem go na taką 
iloŚĆ ude1'Zleń kijów, które to wykonanie kary kończyło się śmiercią lub 

te T. T ark o w s k i: Ciepliński Marcin [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, 
Kraków 1938, s. 58; M. I n g lot: Polacy piszqcy na Kaukazie w pierwszej połowie 
XIX w., "Pamiętnik Literacki", 1957, t. 48, nr 1-2, s. 543. 

15 K. K a I i n o w s k ł: Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Sza
mila od roku 1844 do 1854, Warszawa 1883. 

16 E. K o z ł o w s k i: Jaworski Hipolit (Jan) [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. 11, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964--1965, s. 106. 

17 M. G r a l e w s ki: Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Opisa
nie kraju. Zwyczaje i obyczaje, Lwów 1877. 

18 J a n i k: op. cit., s. 434. 
I. M. I n g lot: Janiszewski Leon [w:] Polski słownik biograficzny, t. lO, Wro

cław-Warszawa-Kraków 1962--1964, s. 525--526. 
20 Kawkazskij kalendar' na 1847 god, Tiflis 1846, s. 263; Kawkazskij kalendar' 

na 1848 god, 'I'iUis 1847, s. 95; Kawkazskij kalendar' na 1849 god, 'Di:flis 1848, s. 61 i TI. 
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kalectwem. PanlIiętać jednak trzeba, że była to armia, w której panowała 
żelazna dyscyplilIla, pozwalająca wyżywać się sadystycznym instynktom 
peWlllych jednostek. Pod tym względem wyjątkowo ciężkie było położenie 
każdego, kto został wcielony w jej szeregi. 

Na ogół jednak, stwierdzają to Zi1'esztą l~czni pamiętnikarze, jak za
wsze podczas działań wojennych, żelazna dyscyplina panująca warmii 
carskiej tego okresu, była na Kaukazie znąC7ll1ie rozluźniana. W wię

kszości też wypadków żołnierze pochodzący re środowiska i!l1teliganckie
go, a z takiego wywodziła się przeważająca część polskich zesłańców 
polityCZll1ych, korzystali z licZ!l1ych przywilejów. Bardzo często byli oni 
zatrudniani przy wykonywaniu prac kancelaryjnych, w magazynach, w 
intendenturre itp. Szczególnie dobrze traktowani byli ludzie obe7lIlani 
z różnymi działami techniki. Autor ciekawych opisów Kaukazu, później
szy tłumacz klasycznego poety gruzińskiego Szota Rustawelego, Kazi
mierz Łapczyński, posiadał wykształcenie techniczne i przed aresztowa
niem pracował przy robotach ziemnych w Warszawie. Otóż zaraz po 
przybyciu na teren działań wojea:l!l1ych, mim'O że był tylko prostym sze
regowcem, otrzymał zlecenie kierowania pracami inżynieryjnymi i prak
tyC7ll1ie traktowany był jako oficer: co pozwalało mu korzystać z wielu 
przywilejów i udogodnień.21 Poszczególni ofiC€rowie wyrywali sobie in
teligentnych i posiadających wykształcenie żołnierzy, aby zatrudnić ich 
jako sekretarzy, czy też przyd7Jielić do nauczania swych dzieci. Na przy
kład Polak, Władysław Kamieński, został zatrudniony jako na\lczyciel 
dzieci wyższego oficera carskiego, azerbejdżańskiego arystokraty, a za
razem jednego z naj wybitniejszych przedstawicieli azerbejdżańskiego 

odrodzenia kulturalnego, Abbas Kuli~halI1a Bakkhanowa.22 Niek.iedy mię
dzy polskim zesłańcem a jego be2)pośred!l1imi zwier~chnikami zawiązy

wały się węzły przyjaźni albo nawet naukowa czy też literacka współ
praca. Młody poeta zesłany za działalność polityC7Jną na Kaukaz, Tadeusz 
Łada Zabłocki 23, będąc jes2)cze prostym żołil1ierzem nawiązał bliskie sto
sunki towarzyskie z wieloma wyższymi oficerami. Dzięki temu prawdo
podobnie bardzo szybko awansował na podoficera. I wówczas rozpoczęła 

21 B. B a r a n o w s ki: Gruzińskie zainteresowania Kazimierza Łapczyitskiego, 
.. Acta Universitatis Lodziensis", Folia Historia, 1981, s. 22. 

22 G r a l e w s k i: op. cit., s. 146. 
23 Odnośnie do tej postaci por. K. W. Z a w o d z i ń s k i: W stulecie roman

tycznego tomu poezji, .. Twórc:z,oŚć", 1946, nr 3, s. 121-135; W. B o r o w y: SheHeya
nin polski sprzed wieku, ibid., 1946, nr 10, s . 173-174; J. D li r r - D u r s k i: Tadeusz 
Zablocki sprzed przemalowań biograficznych, ibid., 1947, nr 7/8, s. 85-90; J. R e y c h
m a n: Wyjaśniona zagadka zapomnianego poety spiskowca, ibid., 1954, nr 6, s. 150-
154; i d.: Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w., Warszawa 1972, s. 188-
190; M. Z y w o w: Polskije piewcy Kawkaza, "l.Jitieraturnaja Gruzija", 1957, nr 6, 
s. 67-69 i in. 
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się współpraca naukowa i literacka między Zabłockim a wspomnianym 
już Bakichamowem.24 Zabłocki, który jako tako opanował język azerbej
dżański, tłumaczył na rosyjski napisane przez Bakichanowa dzieło o hi
storii wschodniej części Kaukazu i Zakaukazia. Bakichanow natomiast 
pomagał Zabłockiemu w poszukiwaniach oraz przekładach na język pol
ski utworów azerbejdżańskiej literatury ludowej.25 Biorąc pod uwagę 
wyjątkowo siLne poczucie hierarchii, jakie panowało warmii carskiej, 
tego rodzaju współpraca naukowo-literacka między podoficerem a puł

kownikiem, a następnie generałem, była czymś wyjątkowym, co mogło 
się tylko zdarzyć w tamtych czasach na Kaukazie. 

Nie każdemu jednak z polskich zesłańców politycznych udało się zdo
być sympatię przełożonych. Wielu z nich jeśli nawet nie było szykano
wanych przez swych zwierzchników, musiało spełniać ciężkie funkcje 
żołJnierza lub podoficera. Nawet wspomniany już Zabłocki, który umiał 

zyskać sobie sympatię przełoŻOlI1ych, w jednym z 1istów do swego gru
zińskiego przyjaciela pisał: "ObjuCZQI1y tornistrem pełnym sucharów, 
z karabinem w ręku, wspina jąc się po szczytach i urwiskach, nieraz prze
klirnałem kaukaskie góry, nie zauważając ich uroku, a one raczej rrunie 
przytłaczały, zamiast rozbudzać pełne subtelności poczucie estetycznego 
piękrna".26 Wreszcie pamiętać trzeba o licznych niebezpieczeństwach, ja
kie czyhały na żołrnierzy carskiej armii ze strony walczących bez par
domu fanatycznych górali. Nawet pozorrnie bezpiecZiIla służba garniwnowa 
narażała na różne niebezpieczeństwa ze strony wojOW1l1ików Szamila, 
którzy · po mistrwwsku potrafili atakować mie spodziewających się ni
~go Ż'ołnierzy carskiej armii. Nic więc d~iwa1ego, ile w walkach z miuri
dami zgiJnęło wielu polskich 'żołnierzy, a wielu mych zostało kalekami 
na całe życie. Również niebezpieczne były grasujące na Kaukazie typowe 
dla tamtego klimatIU zakaźne choroby, zatrucia pożywieniem itp.27 

24 J. R e y c h m a n: Tadeusz Łada-Zabłocki i Abbas Kuli-chan Bakichanow, 
"KratkUje Soobszczenija Inst1tuta Wostokowiedienija", 1960, t. 38, s. 12-14; S. Ja. 
R a w i c z: Zyzn' i tworczestwo polskogo poeta Tadeusza Łada-Zabłockogo w Gruzii, 
Tbilisi 1971, s. 9; M. S a d y c h o w: Oczerki russko-azierbajdżansko-po!skich litie
raturnych swiaziej XIX wieka, Baku 1975, s. 112-116. 

25 Por. np. Kilka pieśni gminnych Zakaukaskich Tatarów, Zebrał i za pomocą 
Abbas Kuli-Chana-BakińskiegQ wytłumaczył i objaś.nił Tadeusz Łada-Zabłocki, "Ru
bon", 1849, t. 9, s. 105-111. 

26 List był pisany w języku rosyjskim, tłumaczenie wg M. Z y w o w: Polscy 
poeci kaukascy (Materiały biograficzne), "Pamiętnik Literacki", 1957, t. 46, z. 3-4, 
s. 576. 

27 Z pewnością przesadne były informacje Gralewskiego (op. cit., s. 557), który 
pisał: "Polaków razem z Litwinami i Rusinami od 1831 r: zginęło około 300 000. 
J eś!i zaś do tej przerażającej cyfry dodamy jeszcze tych, którzy w latach 1773-1831 
pogiJlęli w górach i na ościennych pobojowiskach perskich i tureckich li którzy 
padli ofiarą grasujących wtedy epidemii., doliczymy się ogromnej liczby 500000." 
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Na Kaukazie, gdzi-e w omawianym okresie niemal ustawicmie toczyły 
się walki zbrojne, dawny "przestępca polityczny", o ile wyróżniał się 

odwagą albo wykazywał pewien talent organizacyjny, czy też nawet po
trafił zaskarbić sobie sympatię przełożonych, stosunkowo łatwo mógł 

awansować na podoficera, a z kolei, o ile posiadał odpowiednie wykształ
cenie, nawet na oficera. Służba wojskowa zamazywała jego dawne "grze
chy". Wysłany do wojska w charakterze zwykłego szeregowca dawny 
uczestnik ruchu patriotycznego otrzymywał prawo "do wyższych stopni 
za nienaganną służbę". Zmaczna też część dawnych zesłańców politycz
nych po kilku latach służby wojskowej dochodziła do oficerskich szlif. 
Nawet poz'oTnie tak niebezpieczny "przestępca" jak wspominany już Win
centy Gedeon Giedroyć, który oskarŻiony był o przygotowanie zamachu 
na cara i początkowo skazany :na śmierć, po kilku latach wojennej służby 
otrzymał awans na oficera.28 

Niektórzy z dawnych zesłańców dochodzili do wysokich stanowisk. 
Przykładem może tu być Wojciech (Adalbert) Potocki. Pochodził on z ro
dziny nie mającej nic wspóllIlego z arystokIatami o tym samym nazwisku. 
Prawdopodobnie po powstaniu listopadowym wysłany został karnie do 
służby w calTSkiej armii.29 I oto w kilkanaście lat później był już w ran
dze pułkownika w pułku grenadierów stacjooujących w Tyflisie. 3o Mar
ginesowo można dodać, że Potocki obdarzony literackimi uzdolnieniami, 
publikował s~ereg swych utworów w czasopismach polskich, otaczał opie
ką swych młodszych rodaków wykazujących literackie lub artystyczne 
uzdolnienia, pomagał też ściągnąć ich do Tyflisu. Pozostawał on w bli
skich stosunkach z ze-słanymi na Kaukaz rosyjskimi dekabrystami. Po
chodzący z Podola Leopold Kociejowski, zesłany na Kaukaz za swą dzia
łalność polityczną, doszedł do 'oficerskich godności (majora czy też puł

kownika?) i następnie przeszedł do służby administracyjnej, otrzymując 
godność naczelnika powiatu kubińskiego (miasto Kuba) w północnym 

Azerbejdżanie. Na stanowisku tym dał się poznać z jak najlepszej strony. 
Cieszył się też olbrzymim szacunkiem i sympatią miejscowej ludności. 
Wzorowy admilIlistrator "stał się on tedy w wielu względach dobroczyńcą 

tej prowincji i zyskał umanie całej ludności, która mu przy powrocie 
do kraju serdeczne nieurzędowe złożyła podz.iękowanie".31 Dawny zesła-

28 J a n i k: op. cit., s. 434. 
28 Spis imienny męczenników polsk ich, rkps Biblioleki Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich we Wrocławiu, nr 7856/1. Por. też I n g l o l : op. cit., s. 543. 
30 Kawkazskij kalendar' na 1847 god, s. 221; Kawkazskij kalendar' na 1848 gad, 

s. 53. W następnych kalendarzach już nie ma wzmianki o Polocldm, prawdopodobnie 
więc opuścił Kaukaz czy też zmarł. 

31 G r a l e w s ki: op. cit., s. 141. 
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niec politycmy, Józef Teraszkiewicz, doszedł do stopnia podpułkownika 
kozaków i stał się właścicielem wzorowo prowadzonego folwarczku 
w Kraju Nadkubańskim.32 

Większość daW!l1ych zesłańców, którzy doszli do szlif oficerskich 
k>ończyło swą wojskową kari~rę na stopniu poruczmika lub kapitana 
i w odpowiednim momencie, czy to l'lWtywując swą decyzję złym stanem 
zdrowia, czy też jakimiś i!l1'Ilymi względami, prosiło o zwolnienie ze służ
by i wracało do kraju, niekiedy po to, aby pÓŹ'niej z nadwątlOlIlym zdro
wjem, nie mogąc w.aleźć odpowiedlIliej posady żyć w ciężkich warunkach 
materialnych. Najlepszym przykładem może być postać wspominanego 
już Kazimierza Łapczyńskiego, który zrezygnował z licznych korzyści, 

jakie mu plI"Zynosiło kierownictwo powaimych prac fortyfikacyjnych na 
Kaukazie, aby w kTaju pooostawać w biedzie. Niekiedy daW!l1y zesłaniec, 
mimo ofi~rskiego stopnia, dezerterował, aby móc wrócić do kraju. przy
kładem może tu być wspominany już Wincenty G€deon Giedrroyć, który 
jako oficer zbiegł z Kaukazu, aby póżniej wziąć udział w powstaniu 
stycz.niowym. 

Rzadko który z dawnych politycmych zesłańców wstępował na Kau
kazie w związki małżeńskie, choć w omawianym okresie przebywało tam 
sporo Polek - według informacj.i Gralewskiego - mniej wię~j około 
dwóch tysięcy.33 Były to jednak przeważnie żony zawodowych podofi
cerów lub oficerow, czy też dobrowolnie tam wyjeżdżających urzędników, 
lekarzy, inżylIlierow. DaW!l1y zesłaniec, nawet :z;ostawszy podoficerem lub 
oficerem:, rzadko kiedy mógł otrzymać dłuższy urlop, by udać się do 
kTaju w celu ZIl1alezienia sobie towaTZyszki życia. Zdarzały się co prawda 
zaręczyny drogą korespondencyjną, czy wypadki, że dawna narzeczona 
latami czekała lIla to, aby w odpowiednim momencie przybyć na Kaukaz 
i poślubić ukochanego. Były to jednak wypadki rzadkie. 

Małżeństwa z Rosjankami, Gruzinkami, Ormiankami, czy nawet mu
ruhnankami (Azerbejdżankami, Dagestankami, Czerkieskami i in.) były 
róWlIlież rzadkie. Pamiętnikarze piszący na Kaukazie wspomrinali o tych 
sprawach jalkby z zażenowaniem. Prawie zawsze bowiem szły one w pa
rze z wynarodowieniem. Koledzy bojkotowali więc takiego "renegata". 
Stosunkowo jeszcze najbardZ'iej pobłażliwie odnoszono się do małżeństw 
z Gruzinka'mi, gdyż to pozomie w najmniejszym stopniu groziło wyna
rodowieniem. Do dziś dnia zachowała się zresztą na terenie Kaukazu 
pewna liczba rodzin o polskich nazwiskach, których przedstawiciele uwa
żają się już od pokoleń za Gruzinów, ale w rodzinach takich pozostała 

31 K. Ł a p c z y ń s k i: Trzy notatki (II. Rośliny nadkubańskie), .. Pamiętnik 

Fizjograficzny", 1885, t. 5, Dział III, s . 29. 
33 G r a l e w s k i: op. cit., s. 535. 
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tradycja pochodzenia od dawnych polskich zesłańców politycznych.3ł 

Olbrzymia jednak większość zesłańców przez cały czas pobytu na Kauka
zie powstawała w stanie kawalerskim. 

Najbardziej dawała się we , znaki polskim zesłańcom politycznym 
tęskm.ota za krajem, poczucie wyizolowania z rodzimego kll'ęgu znajo
mych, brak środOlWi.ska kulturalnego. I oto Zabłocki pisał w jednym 
z listów do gruzińsikiego przyjaciela: "Nie jestem niczym innym tylko 
maszyną wprawioną w ruch obcą ręką. Na skrzydłach wiatru chciałbym 
ulecieć stąd, gdzie dręczy mnie nuda i duchOlWe osamotnienie, lecz łań
cuch Prometeusza przykuwa mnie do tych skał dzikich i zitmnych jak 
serce tutejszych ludzi." 35 

Ta właŚlnie nostalgia za krajem powodowała znaczny wzrost dewocyj
ności. W niektórych garnizonach, gdzie było dużo P,oIaków, pobudowane 
z'osiały d reWlIliane , najczęściej prymitywne, kości!oły lub '~aplice kato
hcki'e. Jeśli w dawnym gall'llizonie nie było katolickiego duchOWIIlego, 
to i tak Polacy zbierali się t'am na zbiorowe modły. W wielu gami~onach 
działały specjallIle stowaTZysZ€ll1li.a polskie,' częściowo <O charakteTze dewo
cyjnym, częściowo jednak patriotycznym. Np. w garrnizsonie w Kusarach 
w półinoonym Azerrbejdżanie żołnierze polscy zbierali się w sąsiednim 

lesie, a piOdCZJas tych spotkań śpiewali narodowe pieśni, deklamowali za
kazal!le w1i.ersze itp.36 Podejrzliwe -na ogół władze carskie nie prrzywiązy
wały większeg.o 'ZIIlaczenia do tych zebrań, traktując je· ja'klo dozwolOll1ą 
działalność dewocyjną. 

JeoooczeŚlIlie na terenie Kaukazu rOZ'Winęły się powa:źm;ie zaroteres.o
wania liteTacolcie i naukowe wielu dawnych działaczy politycZIl1ych. Być 
m.oŻ€ spTZyjały temu SipecyfiCZlIle warunki pewnego odseparowall1lia się 

od r,odzimego 'otoczenia, pustka kulturalna, czy nawet i inne przyczyny. 
Książki nadsyłane z Bolski cieszyły się 'olbTZymią poczytnością. Pożycza

nó je robie nawzajem. W niektórych gaI1nizO!llach powstały nawet wspól
ne biblioteki pOZlOstające pod kieTumdem wybranych z grona polskich 
wojskowY'ch bibHotekaTZy. Powstawały kółka sam/Oksztakeniowe lub lite
rackie. Na ich rehraniach, które 'cieszyły się zwykle macmą frekwencją, 
l'udzi€ posiadający pewien talent LiteI1adti czytali swoje utworry. Naj
liczmi€jsze było ono w siedzibi€ namiestnika Kaukazu, Tyflisie. Tam 
przyjaciele i koledzy, przy pomocy róimych protekcji lub wybiegów, sta
I1am się ściągnąć z prowiiJncjoOlIlallIlY'ch gall'!n1izJoln.ów tych ludzi, którzy wy-

34 Autor tej pracy, przebywając na Kaukazie wIatach 1969, 1971, 1972, 1975, 
1976, 1977 i 1979, wielokrotnie spotY'kał się z Gruzinami, którzy z pewnego rodzaju 
dumą wspomina1i o swym pochodzeniu od polskich zesłańców poUtycwych z XIX w. 
Wielu nosiło "też polskJe nazwiska, niekiedy w brzmieIlliu wyrainie zdeformowanym. 

35 Z y W () w: Polscy poeci ... , s. 568. 
36 G r a l e w s k i: op. cit., s. 164-167. 

19 Annales, sectio F, vol. XXXVII 
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różniali się swymi intelektualnymi zainteresowaniami. Na spotkaniach 
naukowo-literackich zasiadali obok siebie oficerowie nawet wysokiej 
rangi OTaz prości iJołnierze. Jak można się zorientować z pamiętników, 
panowała tam zupehla równość, a jednocześnie istniała duża konsolidacja 
tej grupy iiIlteligentów. 

Nie jest też kwestią przypadku, że działające na Kaukazie tzw. polskie 
koło literackie było liczne. Ze środowiska tego wyszło wielu wybitnych 
poetów, powieściopisarzy, autorów pamiętników i opisów Kaukazu, czy 
nawet prac naulrowych.37 

Wielu zesłańców posiadających literackie lub naukowe zainteresowa
nia bardZio poważnie zajmowało się kaUJkaską tematyką. Pisano więc 
utwory literackie lub dawano ,opisy typu etnograficznego dotyczące mu
zułmańskich górali Północnego Kaukaz.u i Dagestanu, Azerbejdżanu, 

Gruzinów, rzadziej Ormian. Niektórzy z autorów probowali zajmować się 
tematyką językomawczą, historyczną czy nawet geograficzmą tego terenu. 

Osiągnięcia pT7Jedstawicieli polskiej literatury i nauki na Kaukazie 
drugiego trzydziestolecia XIX w. były bardw duże. Wymienić tu więc 
można takie nazwiska, jak: Tadeusz Łada-Zabłocki, Władysław Strzel
nicki, Mateusz Gralewski, Hipolit Jaworski, Kazimierz Łapczyński, Leon 
Janiszewski, Wojciech Potocki, Michał Butowt-Andrzejkowicz, Wincenty 
Dawid, Florian Zieliński, Julian Surzycki, Romuald Klonowski, Leon 
Gerszewski, Konstanty Zach, Karol Kalinowski, Jan Załęski, Stanisław 
WiJnnicki, Stanisław Piłat, Franciszek Sawicz, Ksawery Pietraszkiewicz, 
Arystarch Sosnowski, Władysław Jurkowski, Franciszek Pantoczek. Każ
dy też z tych autorów zasługuje na mcmografiC71l1e opracowanie. 

Osobnym zagadnieniem jest sprawa stoswnku polskich politycznych 
zesłańców do ludności Kaukazu. Prawie wszyscy wykazywali wyraźną 
sympatię do mieszkańców Gruzji, której historia była w pewnym stopniu 
paraleLna do dziejów Polski. Z sympatią pisano o AzerbejdżaInach. Bar
dziej krytycznie odnoszono się do Ormian, z którymi prz.ewaŻJl1ie spoty
kano się jalt'o z kupcami, oberżystaInli, niekiedy n3lWet z lichwiarzami. 
Jednocześnie w.iększoŚć autorów z dużym sentymentem pisało o góralach 
Północnego Kaukaru i Dagestanu, z którymi musiano przecież toczyć 

37 M. I n i lot: op. cit., s. 538-551; B. B a r a n o w s k i: Z dzie;ów polsko
-gruzińskich stosunków kulturalnych z polowy XIX wieku (Opisy Gruz;i Mateusza 
Gralewskiego), "Ann. Univ. Maria e Curie-Slkłodowska", sectio F, vol. XXIX, 1974. 
s. 175-181; i d.: Sakartwelos mecchramate saukunis poZoneli mterZis Mateusz 
Gralewskich szemoknedabaszi [w :] Razyskanija po istorii Gruzii i Kawkaza, Tbilisi 
1976, s. 348-356; i d. : Azerbe;dżańskie reZacje chłopskiego syna z łęczyckiego Ma
zewa, "Acta Unlversitatis Lodziensis", 1979, seria I, z. 52, s. 3-15; i d.: Polsko-azer
be;dżańskie stosunki..., s. 29-63; W. I. O c c h e l i : Polsko-gruzinsld;e litieraturnyje 
swiazi w XIX wiekie (do 1917 g.), Moskwa 1975, s. 3-23; D. Sz. C e 1 d d z e: Gru
zinsko-polskije litieraturnyje wzaimoswiazi w XIX wieki e, Tbilisi 1975, s. 8-19 i n. 
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krwawe i niekiedy okrutne walki. Ruch miuridów oce<niany zresztą był 
bardzo różnie. Niektórzy autorzy, nawet walcząc z nimi, widzieli w kau
kaskJich góralach obrońców słuS7!I1ej sprawy, walki o niepodległość, i nie
kiedy nawet bezkrytycznie patrzyli na ich rele (lJlp. Gralewski). Inni, 
Kawet będąc wrogami caratu, zdawali sobie sprawę, że był to fanatyczny, 
wstecmly ruch, przynoszący korzyści głównie duchowieństwu i feudalnej 
starszy żnie. Jeszcze inni (np. JawOTSki 38) apoteozowali carską akcję pod
boju jarko wielką akcję cywilizacyjną. 

Jest sprawą maną, że emigracja polska na Zachodzie Europy bardzo 
powaŻIIlie zaangażowała się w sprawę pomocy dla miuridyzmu.39 Warmii 
Szanrila nie brakowało też polskich instrt.l!lctJorow przybyłych z Francji 
lub z il1l11ych krajów. Próbowano przeciągnąć na stronę górali rÓWfireż 
polskich wojskowych służących w carskri.ej armii. Odnosi się jednak wra
żenie, :re skutec71l1OśĆ tej akcji była nikła. Tylko bardro nielicw.i Polacy 
'Porzucali carską cmnię, aby przejść na stronę miuridów. I oto okazywało 
si.ę, że szyblro :zmiechęcali się oni do wspóŁpracy z fanatyc~nymi muzuł
mańskimi dowódcam~ górali. Niektórzy więc ze zbiegów starali się okręż
ną drogą przez Turcję uciec z Kaukazu. Inni po kryjomu opuszczali obozy 
górah i wracali do carskich garnizonów, składając raporty, że zbiegli 
z muzułmańskiej niewoli. OdlJlosi się też wrażenie, sprawa ta jednak wy
magałaby jeszcze specjalnego przebadania, że pojawiające się niekiedy 
w7lll1iank:i o całych oddziałach polskich zbiegów warmii Szamila uZinać 
należy za legendę. Co najwyżej można mi>wić o niewielkich grupach 
składających się zarówno z uciekinierów, jak i tych Polaków, którzy 
wzięci do niewoli woleli ofiarować miuridom swe usługi, niż decydować 
się na ciężki los jeńców. 

Po załama!Iliu się ruchu miuridów i kapitulacji Szamila już tylko 
w bardzo nieliC7ll1ych wypadkach wysyłano "przestępców politycznych" 
dó służby wojskowej na Kaukazie. Nadal jednak w tamtejszych garni
ronach spora była liczba Polaków, zawodowych oficerów i podoficerow, 
czy też ix>łnierzy z poboru. KOIJlkretlIly materiał liczbowy daje dopiero 
spis ludln:ości z 1897 r. Tak więc na całym Zakaukaziu było wówczas 
14928 Polaków, z tego służących w wojsku 8898 (w guberni tyfliSkiej 
na 6282 Polaków 3192 wojskowych, w obwodzie karskim na 3243 Pola
ków 2928 wojskowych, w guberni kutajskiej na 1968 Polaków 865 woj
skowych, w gubeTlI1.i bakińskiej na 1434 Polaków 422 wojskowych, w gu
beml erywańskiej na 1385 Polaków 1164 wojskowych, w guberni jeliza-

38 M. T e r I i c a [H. Jaworski): Wspomnienia Kaukazu, "Gazeta Codzienna", 
1858, nr 273-283; 1859, nr 4:ł,-51; H. J a w o r s k i: Wspomnienia Kaukazu, cz. 1-3, 
Poznań 1877. 

3. Zagadnienia te szeroko omawia L. W i d e r s z a l: Sprawy kaukaskie w po
lityce europejskiej w latach 1831-1864, Warszawa 1934, s. 91-191. 
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wietpolskiej (obecnie Kirowabad) na 616 Polaków wojskowych 327). 
Wairto może dodać, że w stacjonujących wówczas na Zakaukaziu siłach 
zbrojnych Polaq stanowili 11,4%.40 

W ostatnim czterdziestoleciu XIX i w początkach XX w. coraz licz·· 
niejsi natomiast byli na Kaukazie Polacy pracujący jako urzędnicy, leka
rze, irnżYll1ierowie, Inauczyciele, fachowcy w przemyśle naftowym,. włó
kienniczym" spożywczym, prZJedstawiciele Ilrm handlowych itp. Natomiast 
polscy zesłańcy politY'cZ!ni, nie wcielani jednak do wojska, wysyłani byli 
na ten teren już tylko bardzo rzadko. 

P E 310ME 

Bo BTOpoM Tpl11(QaTI1JIeTmI XIX BeKa POCCI-1Jl BeJIa TSOKeJIyro 6opb6y c ropQaMI-1 
CeaepHoro KaBKaJa 11 ,UareCTaHa, CTopoHHl1KaMI-1 <paHaTI-1QeCKOrO MycyJlhMaHcKoro 
,21B~eHI-1H, TaK Ha3blBaeMoro "MłOpl1,21I-13Ma" . IIpOTI-1B Hl1X 6bIJII-1 HanpaBJIeHhf 3jia
'łI1TeJIbHble BoeHHble CI1JIbI, 15-20% KOTOpbIX COCTaBJIHJIH nOJIHKI1 (OKOJIO 20-30 TbIC.), 
'laCTbro KOTOpbIX 5bIJIl1 TaK Ha3blBaeMble "nOJII1TWIeCKl1e rrpe<!TyrnIHKI1". 

COCJIaHI-lble Ha KaaKa3 nOJIbCKl1e nOJImWleCKHe ,21eHTeJIH nepBOHa'laJIbHO CJIy
mHJII1 KaK npOCTble <;OJl,21aTbI, 3Ha'll1TeJIbHaH 'IaCTb 113 HHX HanpaBJIHJIaCb Ha CJlYJK6y 
B BoeHl-IYro a,21Mffi'łHCTpaQl1łO . B YCJIOBHHX IIOCTOJlHHbIX BoeHHbIX ,21eHCTBIDł MHOrl1e 
113 HI1X IIOJIy'iaJII1 IIOBbIWeHl1e - 3BaHl1e o<pl1Qepa I1JII1 yHTep-O<I>l1Qepa. HeKOTOpbIe 
OCTaBaJlI1Cb Ha CJIym6e B PYCCKOH apMmI, MHOrl1e, npOCJIyJKl1IB Ha KaBKa3e MHOro JIeT, 
CTp€MI1JII1Cb BepayTbcR Ha pO,21l1Hy, l1abIe npe,21np>lHI1MaJIH IIOIIbITKI1 no6era c KaB
Ka3a, IMliOrl1e norl15JIl1 B CpameH>lRX I1JII1 yMepJII1 BO BpeMH 3n>l,21eMIDł. 

COCJIaHHble Ha KaBKa3 5bIBWl1e nOJII1TWI eCKl1e ,21eRTeJI>I BeJII1 TaM OJK>lBJIeHHyro 
JI>lTepaTypHyro >I Hay'-myro ,21eHTeJIbHOCTb. OHI-1 c 6oJlbwOH CI-1MnaTI-1eH III-1Camf o rop
Qax CeBepHOI'O KaBKa3a I-1 ,UareCTa.Ha, c KOTOpbIMI-1 IIpJpUJIOCb I-1M CpaJKaTbCH. 

IIocJIe IIa,21eHI-1H .I\BI-1meHI-1H MłOp>l,210B, CCbIJIKI-1 Ha KaBKa3 IIOJIbCK>lX nO=I-1<ieCKI-1X 
,21eHTeJIeH CTaJII1 pe,21KI1MI1. 3aTO 3Ha'-l I-1TeJIbHO B03poCJIO '-lI-1CJIO nOJIRIWB - CIIe~JIH

CTOB, ,2105POBOJIbHO Bble3maro~>lX Ha KaBKa3. IIo IIepeII>lCI1 1897 r. Ha Teppwropml 
3 aKaBKa3bR IIpOml1BaJIO 15 TbICH'I IIOJIHKOB. 

RESUME 

D ans la deuxil~me trentaine du XIXe s. de meme qu'auparayant, le fait 
de deporter " l es criminels politiques" afin de les leyer pour le seryice militaire 
de plusieUl's annees etai t bien frequent en Russie. Vu qu'elle luttait alors contre 
les montagnards de la Caucasie du Nord et du Daghestan, une nombreuse armee 
y fut placee, dont 15-20% formerent les Polonais. En majorite, c'etaient des gens 

40 Obl iczen ia dooknane na podstawie danych : P ierwaja w sieobszczaja pieriepis' 
nasie!enija Rossi j skoj Impierii 1897 goda, t. 61 (Bakinskaja gubierni ja), S. Pietier
burg, 1905, s. 108; t. 62 (Jelizawietpolskaja gubiernija), ibid., 1904, s. 62, 118; t. 64 
(Karsskaja oblas't'), i bi d., 1904, s. 34 i 78; t . 66 (Kutaisskaja gubiemija), ibid ., 1905, 
s. 88 i 174; t. 69 (TifHsskaja gubiernija), i bid., 1905, s. 76 i 150; t. 71 (Eriewanskaja 
gubiernija), ibid., 1903, s. 53 i 110. 
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appeles pour le service militaire en tant que recrues. Parmi les officiers et les 
sous-officiers, il y avait beaucoup de mi1itaires de metier. On y enrOlait, en meme 
temps, de nombreux militants-patriotes condamnes par les tribunaux au service 
militaire force. Les uns y passaient quelques annees, les autres en y restaient 
plusieurs. Plus de moitie d'eux fut morte soit des maladies qui y sevissaient soit 
dans le combat. Les "criminels politiques", meme s'ils avaient fini le, etudes, 
commen~aient leur service militaire des le simple soldat. Le plus souveni pourtant, 
dans les garnisons, on les appelait pour le service dans les chancelleries ou dans 
les magasins militaires. Quelques-uns promouvaient vi te et, apres quelques annees, 
prenadent du galon d'affiC'ier. Ce qui les faisait vivement souff rire, c'Hait la 
nostalgie. Beaucoup d'entre eux s'interessaient li la litterature et li la science. Ils 
creaient des cercles litteraires ou autodidactes. Appeles pour le service militaire 
en Caucasie, les militants polonais etaient auteurs de nombreux textes litteraires 
ou bien travaux scientifiques consacres le plus souvent li la Caucasie. Tadeusz 
Lada-Zabłocki, Władysław Strzelnicki, Kazimierz Lapczyński, Mateusz Gralewski, 
Leon Janiszewski, Hipolit Jaworski de meme que Michał Butowt-Andrzejkowicz 
oomptent parmi les plus remarquables. 


