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Polscy zesłańcy w guberni i obwodzie
archangielskim w XIX i XX wieku
A rchangielsk - pow stały w drugiej połow ie X V I w ieku u ujścia D w iny (rzeki znanej też
pod m ianem północnej D źw iny) do m orza B iałego i początkow o noszący nazw ę Now oC hołm ogory - a także utw orzona w 1708 roku archangielska gubernia (przem ianow ana za
czasów sow ieckich w północny, a następnie od 1936 roku archangielski obw ód - o b łast’)
stały się bardzo szybko m iejscem zesłania przestępców zarów no pospolitych ja k i politycz
nych. W św iadom ości w ysyłanych tutaj Polaków te ogrom ne, słabo zaludnione obszary, na
których koczow ały plem iona N ieńców zw anych podów czas Sam ojedam i i inne ludy P ó łn o 
cy, stanow iły część Sybiru, m im o iż geograficznie należały do europejskiej części Rosji.
Surow y klim at, trudne w arunki egzystencji spraw iały, iż pobyt na tych terenach uchodził za
karę bardzo ciężką, co potw ierdzała w ysoka śm iertelność zesłańców .
N asza w iedza o Polakach odbyw ających tu kary za niepokorność je st nader w yryw ko
wa: prow adzone od kilku lat w Instytucie Historii PA N kw erendy archiw alne i biblioteczne
m ające za cel stw orzenie kartoteki (a następnie kom puterow ej bazy danych) polskich ze
słańców w XIX stuleciu, są dopiero w toku.
W szelako ju ż dziś m ożem y z całą pew nością stw ierdzić, że w A rchangielsku i okolicach
nieprzerw anie przebyw ali - to w większych to w m niejszych skupiskach Polacy. Przybyw ali
tu karnie, za udział w spiskach i pow staniach, ale też i dobrow olnie lub na poły dobrow ol
nie, by odpracow ać otrzym yw ane stypendia (lekarze, nauczyciele, urzędnicy i in.), lub w
poszukiw aniu zatrudnienia, o które w ojczyźnie było trudno.
W ielu z nich nie dane było powrócić stąd do kraju. W śród pierwszych w tym długim szere
gu znalazł się filomata Jan Sobolewski (1799-1829), absolwent wydziału fizyko-matematycznego Uniwersytetu Wileńskiego, nauczyciel w Krożach, stamtąd zabrany nocą 6 listopada 1823
roku i osadzony w W ilnie u Bazylianów, gdzie nie ugiął się w śledztwie, a po jego zakończeniu
na mocy wyroku konfirmowanego przez Aleksandra 1 14 sierpnia 1824 roku skazany został "na
służbę w oddalonych guberniach". W "korpusie inżynierów dróg i komunikacji" wykonywał
różne zadania, to w guberni ołonieckiej, to w Petersburgu, to w Archangielsku, gdzie zm arł jesienią 1829 roku. Pozostał w pamięci potomnych jako bohater sceny więziennej w III części
Dziadów opowiadający o dramatycznej wywózce uczniów ze Żmudzi na Sybir, jeden z trzech
nieżyjących "spółwięźniów, spółwyznawców", którym M ickiewicz dedykował swą "poem ę”1.
1

Zob. M. Brensztejn, "Bracia Czarni". Kartka z przeszłości Litwy, "Biblioteka Warszawska", 1906, t. II; tenże,
Filomata w Krożach, Wilno 1929; por. S. Pigoń, Glosy sprzed wieków. Szkice z dziejów procesu jilomatów,
Wilno 1924; W. Jewsiewicki, Batyr. O Janie Witkiewiczu 1808-1839, Warszawa 1983.
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Już wkrótce pojawią się tutaj kolejni wygnańcy - uczestnicy powstania listopadowego. Ilu ich
było, kiedy i czy wrócili do ojczyzny - nie wiemy. Bolesław Limanowski, który spędził na zesłaniu
w Archangielsku lata 1862-1865, twierdzi w swych Pamiętnikach, iż to właśnie "dla jeńców 1831
r." wybudowano służące za więzienie jednopiętrowe koszaiy na przedmieściu zwanym Sołombal
o

(czy też Sałambał, jak pisze inny zesłaniec postyczniowy, Konstanty R. Borowski ).
W dobie międzypowstaniowej do Archangielska i okolic trafiali Polacy raczej rzadko. W
spisach sporządzanych w HI Oddziale i innych organach policyjnych znajdujemy zaledwie kil
kanaście nazwisk: tutaj np. w latach 1835-1845 odbywał karę kancelista z "guberni północnozachodnich" Kazimierz Giżycki, któremu - wedle urzędowego zapisu - miano za złe jakieś bli
żej nieokreślone "przestępcze kontakty" z sekretarzem konsystorza w tymże Kraju, niejakim Tustanowskim. Obaj znaleźli się na zesłaniu w guberni archangielskiej, tyle że temu ostatniemu
pozw olono "wstąpić na służbę"4. Z kolei Stanisław Grabowski z W ołynia (ur. ok. 1785) trafił do
Archangielska wraz z żoną Zuzanną "za nieposłuszeństwo wobec władzy"; 15 sierpnia 1841 ro
ku przeniesiono ich do Jarosławia, gdzie nadal pozostawali oboje pod dozorem policyjnym5.
Spośród osób związanych z wykrytym w 1849 roku Związkiem Bratnim M łodzieży Litewskiej i
jego filiami, w większości wysłanych na tzw. linię orenburską, w Archangielsku znalazł się szla
chcic z gub. mińskiej Stefan Sikorski, którego już w 1854 roku przeniesiono do W łodzimierza, a
w 1856 roku na mocy manifestu koronacyjnego zezwolono na pow rót do kraju6. M ożna także
wspomnieć o księdzu Paciorkowskim

z Witebska, którego za jakieś przewinienia polityczne

wysłano do m. Pinega w gub. archangielskiej, skąd w 1855 roku został przeniesiony do Kostromy. Zagadkową postacią pozostaje Jozafat Krajewski, zbiegły za kordon w 1847 roku, a w 1851
zapewne przekazany władzom rosyjskim i wysłany początkowo do Pietrozawodska, potem zaś
do Archangielska, gdzie służył w batalionie garnizonowym; w 1857 roku nadal był w wojsku (w
garnizonowym batalionie straży wewnętrznej w Woroneżu). Po powrocie do kraju w 1860 roku
był podrewizorem w Administracji Dochodów Skarbowych Tabacznych. W 1863 roku obwi
niony został publicznie o szpiegostwo i na mocy wyroku Trybunału 15/27 sierpnia tegoż roku
zasztyletowany8.
Przyjeżdżali tu Polacy niekiedy dobrow olnie, np. T eresa R odziew iczów na, w ysłana w
głąb Rosji w 1839 roku za aktyw ne w spom aganie konarszczyków i osobiste kontakty z Szy
m onem K onarskim , po pow rocie po roku na W ołyń wyszła za m ąż za niejakiego N ow ickiego
2
3
4
5
6
7
8

B. Limanowski, Pamiętniki, 1.1, Warszawa 1957, s. 391.
Z. Starorypiński, K. Borowski, Między Kamieńcem i Archangielskiem. Dwa pamiętniki powstańców z 1863 ro
ku, opr. S. Kieniewicz, Warszawa 1986, s. 282-284.
Rossijskaja Publicznaja Bibliotieka (S-Pietierburg, dalej: RPB), zesp. 629, vol. 188, k. 39v; dane z kartoteki
J.I.Sztakelberga w IH PAN (dalej: J.I.S).
Rossijskij Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw (S.-Pietierburg, dalej: RGIA), zesp. 1286, inw. 16, vol. 387,
cz. X, k. 458-459 (J.I.S).
Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracii (Moskwa, dalej: GARF, b. CGAOR), zesp. 109, I eksp.,
1856, vol. 133, cz. VIII, k. 141; RGIA, zesp. 1286, inw. 16, vol. 387, k. 395v-396 (J.I.S.).
A. Giller, Lista wygnańców polskich do r. 1860, w: Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll, Poznań 1872,
s. 421; RGIA, zesp. 821, inw. 150, vol. 221, k. 18 (U .S.).
Zob. W.A. Djakow, A. Gałkowski, W. Śliwowska, W.M. Zajcew, Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach
1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990. Wyrok został ogłoszony w rozkazie
naczelnika m. Warszawy nr 29 oraz w "Rozporządzeniach Wydziału Policji", zob. Dokumenty Komitetu Cen
tralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862-1864, Wrocław 1968.
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i oboje w 1843 roku wybrali na miejsce swego zamieszkania A rchangielsk 9. O archangielskiej
Polonii pierwszej połowy XIX wieku ciągle jeszcze nasze wiadomości są więcej niż skromne.
Do najw ybitniejszych - obok w spom nianego Jana S obolew skiego - polskich "archangielczyków " tego okresu należał bezsprzecznie R om uald Podbereski

, literat i w ydaw ca,

który studia rozpoczynał na U niw ersytecie W ileńskim , kontynuow ał na W ydziale P raw a
U niw ersytetu M oskiew skiego (1836-1840). Przerw ał je d n ak naukę, by oddać się całkow icie
pracy literackiej (w spółpracow ał m.in. z "A thaeneum " J.I. K raszew skiego, "B iblioteką W ar
szaw ską"). Po przeniesieniu się do Petersburga w latach 1843-1846 w ydaw ał tam "R ocznik
Literacki", gdzie udało mu się naw et zam ieścić je d n ą z pierw szych inform acji o losie ze
słańców , m ianow icie listy Teresy z W ierzbickich Bułhakow ej, która podążyła na Sybir za
m ężem Tom aszem , konarszczykiem , poślubionym w celi w ięziennej w W ilnie, a także po
ezje kaukazczyka T adeusza Łady-Zabłockiego. W 1847 roku w rócił do W ilna, gdzie naw ią
zał kontakt z m iejscow ą inteligencją (m.in. z Ludw ikiem K ondratow iczem -Syrokom lą i E d
wardem Ż eligow skim ). D zięki pom ocy Zofii K lim ańskiej (pisarki znanej pod pseudonim em
Zofia z Brzozów ki) w ydaw ał tutaj "Pam iętnik N aukow o-L iteracki", którego 6 zeszytów
ukazało się w latach 1849-1850. Represje, jak ie nasiliły się po klęsce W iosny L udów i dekonspiracji zw iązanych z nią polskich spisków, przekreśliły m ożliw ość w ydaw ania pism a.
Podbereski udał się do W arszaw y, gdzie w szczął starania o kontynuację "Pam iętnika" za
pew ne nieśw iadom toczącego się w łaśnie śledztw a aresztow anych członków spisku znane
go pod nazw ą O rganizacji 1848 roku. W tym sam ym czasie ujęty w W ilnie em isariusz T o 
w arzystw a D em okratycznego Polskiego, A ntoni W ieliczko, złożył obszerne zezn an ia11,
które zw róciły uw agę w ładz na grono osób skupionych w łaśnie w okół "Pam iętnika N aukow o-Literackiego" i tw orzących rzekom o tajne antyrządow e T ow arzystw o Literackie. W sty
czniu 1851 roku Podbereski został osadzony w Cytadeli W arszaw skiej i - ja k w ynika z ad
notacji w skorow idzu K om isji Śledczej - zgodnie z w olą M ikołaja I m iał być w ysłany do
guberni archangielskiej. U przednio jed n ak na w niosek tejże kom isji zatw ierdzony przez na
m iestnika Iw ana Paskiew icza 16/28 kw ietnia 1851 roku podsądnego w ysłano "wraz z protoi2

kołami przesłuchań" do W ilna

, zapew ne dla uzupełniających badań i konfrontacji. A kt

tych - ja k dotąd - nie odnaleziono. B olesław L im anow ski tw ierdzi w sw ym Pam iętniku, że
pracując w kancelarii generał-gubernatora m iał w ręku całe spoczyw ające tam d o ssier Podbereskiego i na tej podstaw ie opracow ał wstęp o Podbereskim w sw ych opublikow anych w
"D zienniku L w ow skim " W spom nieniach wygnańca, a w "Przyjacielu D om ow ym " - jeg o żyI^
ciorys '. Z pewnością warto by te informacje sprawdzić na miejscu... Z W ilna Podbereski wysłany
został wszak niebawem adm inistracyjnie do guberni archangielskiej. C zym się tam zajm ow ał,
9
10
11
12
13

A Giller, Lista wygnańców, op. cit., s. 425; RGIA zesp. 1286, inw. 9, 1844, vol. 476, k. 479v-480; tamże, inw.
12, wol. 766, k. 322v-323 (J.I.S.).
Zob. biogram pióra M- Inglota w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XXVII.
O roli A. Wieliczki pisze G. Korbut w rozprawie: Tragiczne losy nieprawomyślnego redaktora, w: tegoż, Szki
ce i drobiazgi historyczno-literackie. Warszawa 1965, s. 65.
Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Stała Komisja Śledcza, vol. 1/3140.
B. Limanowski, Pamiętniki (1835-1870), Warszawa 1957, s. 337. Przy życiorysie zamieszczony został wizeru
nek pomnika nagrobkowego R. Podbereskiego w Archangielsku.
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z kim korespondował - nie w iem y14. Nikt z zesłańców przebywających w tej guberni w pier
wszej połowie XIX stulecia nie spisał swych wspomnień. N ie potrafimy zatem podać żadnych
szczegółów o ich bytowaniu, warunkach w jakich żyli, zajęciach... N ie znamy nawet dokładnej
daty śmierci Romualda Podbereskiego: wiemy tylko, że zmarł w m. Pinega około 1863 roku, a
zatem w okresie, gdy na te tereny zaczęli napływać ju ż m asowo zesłańcy postyczniowi.
Ilu ich było? W edług szacunków H enryka Skoka spośród około 37-38 tysięcy w ysła
nych w głąb cesarstw a rosyjskiego uczestników pow stania 1863/64 roku do Rosji europej
skiej trafiło około 19 tys. zesłańców . R ozm ieszczano ich - zdaniem autora - przede w szy
stkim w kom paniach (rotach) aresztanckich tw orzonych w e w szystkich m iastach gubernialnych. K ażda taka kom pania liczyła 150-200 aresztantów . Jedno z w iększych skupisk - liczą
cych w edług tegoż historyka (opierającego się na danych urzędow ych) 572 osoby - znajdo
w ało się w łaśnie w guberni archangielskiej15. K onstanty B orow ski, który w kom panii aresztanckiej w A rchangielsku spędził dw a lata (połow ę skróconego z łaski cesarskiej w yroku)
- od stycznia 1865 do w iosny 1867 roku utrzym uje, iż był jed n y m z 900 "lokatorów " archangielskich kazam atów 16. W ydaje się, że praw da leży gdzieś pośrodku: dane urzędow e są
na ogół zaniżane, dane we w spom nieniach - zaw yżane. N ie ukończona jeszcze kw erenda
prow adzona w Instytucie H istorii PA N dla potrzeb kartoteki zesłańców polskich w X IX
w ieku ujaw niła ju ż w chw ili obecnej nazw iska i dane dotyczące około 500 osób zesłanych
do guberni archangielskiej na różne rodzaje kar (nie tylko do "rot"), w tym co najm niej 45
księży i zakonników . A przecież je st to grono praw ie w yłącznie pow stańców bądź osób po
średnio z nimi zw iązanych, które schw ytano na terenie K rólestw a Polskiego, nie obejm uje
ono m ieszkańców tzw. ziem zabranych

17

, skąd także m asow o zsyłano na Sybir i w głąb ce

sarstw a. W dodatku - ja k w ynika ze zgrom adzonego m ateriału dotyczącego K rólestw a P ol
skiego - część zsyłanych w 1863/64 ju ż w 1865 roku uzyskiw ała zgodę ną pow rót do kraIR
ju : ich nie obejm ow ała zatem urzędow a statystyka z połow y 1866 roku.
Wywożono zesłańców postyczniowych z Warszawy o świcie, gdy miasto pogrążone było jesz
cze we śnie, ukończoną w 1862 roku koleją do Petersburga. W okresie szczytow ego nasilenia
14 Zachowały się jedynie jego listy z okresu wcześniejszego: do J. I. Kraszewskiego z lat 1841-1844, Biblioteka
Jagiellońska (dalej: BJ), rkps 6475 IV, do A. Weryhy-Darowskiego z 1847 r. , tamże rkps 6457 IV oraz do A.
Pietkiewicza z 1850 r., tamże, rkps 7835 IV.
15 H. Skok, Polacy nad Bajkałem 1863-1883, Warszawa 1974, s. 109; dane zaczerpnięte z archiwum III Oddzia
łu, zesp. 109,1 eksp., vol, 23, cz. 341, k. 162-164; wg S. F. Kowala są to dane z połowy 1866 r., zob. tegoż, Za
prawdu i wolu. K stoletiju wosstanija politiczeskich ssylnych w 1866 g„ Irkutsk 1966, s. 45.
16 Z. Starorypiński, K. Borowski, Między Kamieńcem i Archangielskiem Dwa pamiętniki powstańców z. 1863 r.,
opr. S. Kieniewicz, Warszawa 1986, s. 282. B. Limanowski również utrzymuje, że w koszarach archangielskich przebywało "do tysiąca" powstańców 1863 r. (op. cit., s. 391 ).
17 Kwerendy w Wilnie, Grodnie, Mińsku, a także w dotyczących tych terenów zespołach akt, które znajdują się w
Moskwie i Petersburgu, są dopiero w toku. Dla przykładu wymienić możemy Jana Babaszyńskiego, rodem z
gub. witebskiej, studenta akademii Medyko-Chirurgicznej, wysłanego za udział w powstaniu do gub. archan
gielskiej pod dozór policyjny, który w 1870 mieszkał nadal w m. Pinega utrzymując się z zasiłku skarbowego
wynoszącego 22 i pół kopiejki dziennie oraz 1 rub. 50 kop. miesięcznie na komorne. Z dozoru zwolniono go
dopiero w maju 1871 r. Czy wrócił do kraju - nie wiemy (RGIA, zesp. 1286, inw. 30, vol. 1329, k. 22; tamże
inw. 31, vol. 1648, k. 177; tamże, inw. 34, vol. 1096, k. 103 J.I.S.).
18 Z wymienionych 500 osób wysłanych do gub. archangielskiej, które odnotowuje wspomniana kartoteka, co
dziesiąty wrócił do kraju w 1865 r.
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zsyłek w 1864 roku transporty liczące od 300 do 500 osób (tzw. partie) odpraw iano co ty 
dzień we w torki; podróż trw ała trzy dni, w piątek zatem przybyw ano do stolicy nad N ew ę.
Gdy jed n ak w ysyłanych trudno było pom ieścić naraz w petersburskim w ięzieniu przesyłko
wym, "partię" - ja k to miało miejsce w przypadku K. Borowskiego (i nie tylko jego) - zatrzyma
no na pięć tygodni w Pskowie, po czym wysyłano znowu w aresztanckich wagonach do Peters
burga, a stąd po dziesięciotygodniowym pobycie w więzieniu przesyłkowym, na podwodach
traktem pocztowym, którego zmorą na etapach były "miliardy robactwa"

19

przez Szlisselburg,

Ładogę, Ładiejnoje Pole, Kargopol, Wytegrę, Chołmogory - do Archangielska.
Bolesław L im anow ski

20

skazany za udział w m anifestacji patriotycznej w dniu św. Sta

nisław a 8 m aja 1861 roku na osiedlenie w gub. archangielskiej w yruszył z W ilna pod eskor
tą żandarm a w "kibitce", ja k pisze, traktem pocztow ym . Ż andarm - Polak jad ąc przez Litw ę
przestrzegał "przepisanych praw ideł", im dalej w głąb Rosji, tym bardziej od nich odstępo
wał, troszcząc się i o w yżyw ienie i inne wygody sw ego podopiecznego. D roga w iodła przez
D yneburg om ijając Petersburg, przez C arskie Sioło do Szlisselburga i dalej kanałam i ładoskim i oneskim przez W ytegrę na Kargopol, tj. przez gubernię ołoniecką do C hołm ogorów i
Archangielska. Lim anow ski należał do pierw szych w guberni archangielskiej zesłańców postyczniow ych, zastał tu tylko niejakiego Janow icza, którego po pow rocie w 1856 roku z
em igracji do K ijow a w ysłano "na w ypróbow anie"

21

. Lim anow skiem u nie zezw olono na po

zostanie w A rchangielsku, w yjechał więc na przełom ie sierpnia-w rześnia 1862 roku - ju ż w
asyście dw óch żandarm ów - do M ezenia, gdzie zatrudniony został jak o kopista w sądzie
ziem skim . Pracą - zgodnie z obietnicą m iejscow ego praw nika "nie przem ęczano" go, w iele
spacerow ał, czytał i pisał m nóstw o listów, nie cierpiąc ani chłodu ani głodu. W raz z m iej
scowym i urzędnikam i i nauczycielam i - Polakam i, a także przybyłym w krótce pod dozór
policyjny z L ublina H enrykiem Sykłow skim uroczyście obchodził "listopadów kę w e w łas
nym zam kniętym kółku". Po ośm iu m iesiącach uzyskał zgodę na przeniesienie do A rchan
gielska. N a wieść o w ybuchu pow stania podjął próbę ucieczki, w ylądow ał jed n ak w m iej
scowym więzieniu, gdzie po kilku miesiącach skazano go na... 2 miesiące kazamatów. Stracił
jedynie posadę "naczelnika stołu" w kancelarii generał gubernatora i utrzymywał się odtąd z ko
repetycji, najwięcej czasu poświęcając lekturom, gdyż "o książki było łatwiej". Utrzymywał też
kontakty towarzyskie ze sporą Polonią archangielską, nie tylko zesłańczą

22

.

Jak w ynika z zachow anych akt Zarządu G enerał-Policm ajstra transporty zesłańców postyczniow ych z K rólestw a Polskiego w ypraw iano niekiedy z W arszaw y częściej niż cotygo
dniow o. N iektóre z nich kierow ano do W łodzim ierza, gdzie specjalnie utworzona Komisja
19 Z. Starorypiński, K. Borowski, op.cit., s. 281.
20 Zob. biogram pióra H. Wereszyckiego w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XVII.
21 Janowicz - wedle relacji Limanowskiego - przyjął prawosławie, wstąpił do klasztoru, skąd go wkrótce wyrzu
cono za pijaństwo; zamieszkał w części miasta położonej na wyspie i "nie pokazywał się w towarzystwie pol
skim".
22 Wymienia in.in. naczelnika kancelarii generał gubernatora, Władysława Goryniewskiego, ożenionego z Nie
mką archangielską, co nauczyła się polskiego, p. Minejkę, nauczyciela historii w miejscowym gimnazjum,
ożenionego z Rosjanką, Antoniego Wasilewskiego, inżyniera dróg i komunikacji, miejscowego "potentata",
który majątek zawdzięczał w dużej mierze "nieprawym dochodom ze swego urzędu" i in. (op.cit).

104

Wiktoria Śliwowska

W ojskow a decydow ała o w yroku. Pierw si skazani do guberni archangielskiej w yruszyli w
drogę ju ż 1 października 1863 roku (była to trzecia p artia skierow ana w łaśnie do W łodzi
m ierza). O statnia - trzydziesta siódm a partia, w której znaleźli się w ysyłani do tejże guberni,
w yruszyła z W arszaw y 14 sierpnia 1864 roku. O czyw iście w każdej ż takich partii znajdo
w ali się skazani na w szelakiego rodzaju kary - od ciężkich robót po zam ieszkanie na całym
obszarze cesarstw a rosyjskiego. N ajliczniej "archangielczycy" reprezentow ani byli w p ar
tiach: dw udziestej drugiej (w yruszyła z W arszaw y 22 lutego 1864 r.), dw udziestej trzeciej
(28 lutego) i trzydziestej pierw szej (14 m aja)

23

. W latach następnych też pojedyncze osoby

tam trafiały: np. do guberni archangielskiej zesłano na zam ieszkanie dw óch uczestników
pow stania, którzy w rócili do kraju w 1877 roku; byli to: B olesław H enryk Jan Podgórski
(w ysłany z W arszaw y 12 lutego) i K arp K rysiński - w ysłany 9 czerw ca t.r.24.
P odobnie ja k do innych guberni na tereny te zsyłano nie tylko na roboty publiczne w
kom paniach aresztanckich. W achlarz kar był znacznie bardziej urozm aicony (poza ciężkim i
robotam i czyli katorgą, którą odbyw ano w kopalniach, zakładach i tw ierdzach, przew ażnie
na Syberii i D alekim W schodzie). Sentencje w yroków - zarów no kom isji sądów w ojsko
w ych, ja k i adm inistracyjnych decyzji nam iestnika, gubernatorów i innych upow ażnionych
chw ilow o do w ydaw ania takich decyzji dygnitarzy cyw ilnych i w ojskow ych

25

,

- brzm iały

najrozm aiciej. N ajczęściej pow ód aresztow ania i skazania form ułow ano zw ięźle: "za udział
w pow staniu", "za to, że był w oddziale pow stańczym " (posługiw ano się najczęściej term i
nem "banda" - szajka); niekiedy w spom inano o "kontaktach z osobam i podejrzanym i", bądź
o "znajom ości z żandarm am i narodow ym i, tzw. wieszatielamr, pow odem skazania m ogło
być też w yrażenie zgody na nocleg "przestępcy", zbieranie podatków narodow ych, utrzy
m yw anie poczty pow stańczej, przechow yw anie zakazanych druków , w reszcie "niedoniesienie w ładzom o przybyciu pow stańców "

26

, itd.

M niej skom prom itow anych w ysyłano na "zam ieszkanie pod dozorem policyjnym " bądź
na osadzenie (w odw orienije), która to kara z pozoru łagodniejsza (jej celem było kolonizo
w anie słabo zaludnionych terenów cesarstw a) okazyw ała się z biegiem czasu znacznie cięż
szą, gdyż skazanych na nią nie obejm ow ały kolejne ułaskaw ienia. Znaczną część zsyłanych
administracyjnie na roboty publiczne określano mianem "przyrotnych" (według Borowskiego
byli to "zesłani administracyjnie i przyłączeni do roty na czas nieograniczony" oraz "nie używani
do robót publicznych"). Istotnie na zam ieszkanie z użyciem do prac publicznych skazyw ano
23 Oto wykaz partii, w których znajdowali się skazani do guberni archangielskiej: 3 (I X 1863), 5 (19 X t.r.), 8
(10 XI t.r.), 9 (15 XI t.r.), 11 (29 XI t.r.), 12 (8 XII t.r.), 15 (8 I 1864 r.), 16 (14 I t.r.), 17 (19 I t.r.), 19 (29 I
t.r.), 20 (8 II t.r.), 21 (15 II t.r.),.22 (22 II t.r.), 23 (28 II t.r.), 24 (7 III t.r.), 26 (21 III t.r.), 27 (31 III t.r.), 28 (9
IV t.r.), 29 (23 IV t.r.), 30 (5 V t.r.), 31 (14 V t.r.), 32 (23 V t.r.), 34 (1 VII t.r.), 35 (15 VII t.r.), 36 (29 VII t.r.) i
37 (14 VIII t.r.), AGAD, Zarząd General-Policmajstra (datej: ZGP), vol. VII, VIII, IX.
24 Tamże, vol. V/23, k. 190 (K. Krysiński, ”b. urzędnik" z gub. warszawskiej), vol. V/20, s. 189 (B.H.J. Podgórski).
25 Wyroki poza namiestnikiem konfirmowali naczelnicy Oddziałów Wojskowych w Królestwie Polskim, w da
nym przypadku najczęściej Lubelskiego, Radomskiego, Siedleckiego, Zamość-Hrubieszowskiego oraz War
szawskiego Okręgu Wojskowego; w kilku wypadkach wyroki sądów polowych zatwierdzane przez Audytoriat
Polowy konfirmował namie.,tnik. Niektórzy więźniowie - jak już wspominałam - odsyłani byli na wniosek
urzędującej w cytadeli Komisji Śledczej przy namiestniku do Włodzimierza, gdzie wyrok wydawał sąd woj
skowy, co także odnotowywano w skorowidzach warszawskich.
26 "Za niedoniesienie o przybyciu powstańców" skazano np. w 1864 r. na 2 lata kompanii aresztanckich sołtysa
Teofila Osieckiego, który zmarł w Archangielsku w roku następnym. AGAD, ZGP, vol. VIII/4588.
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bezterm inow o (kary w cielonych do kom panii aresztanckich opiew ały na 2 do 7 lat ), je d 
nakże form alnie należało ich zatrudnić w łaśnie przy rotach aresztanckich. Sądząc w szelako
z relacji B orow skiego pracy nie było ani dla jednych, ani dla drugich. Jeżeli skazani na taką
sam ą karę do O rła czy K urska pracow ali - i to ciężko - przy budow ie kolei, w A rchangielsku co najwyżej zatrudniano ich do odgarniania śniegu lub prac pom ocniczych zw iązanych
z utrzym aniem kuchni, pralni i piekarni, ja k w ożenie w ody znad rzeki czy też rozładow yw a
nia barek z prow iantam i itp.
Borowski dokładnie opisuje, ja k wyglądały "kazamaty" z narami do spania: "za całą pościel
służyły sienniki tylko z szarego grubego płótna i maleńkie poduszeczki rogażą wypchane";
czym karmiono aresztantów: każdy dostawał "na dzień" 3 funty razowego chleba, 28 deko sło
niny "do kotła kaszy gryczanej" i 8 deko kaszy owsianej na zupę oraz 28 deko mięsa surowego
bydlęcego, a w dni postne 36 g masła i trochę słodu na kwas do picia; jak byli ubierani: co 2 lata
- sukienne kurtki i spodnie na zimę, płócienne, 2 koszule i buty - na rok, na zimę - kożuszek, na
lato - chałat z sukna szarego. Pamiętnikarz podkreśla, że gdyby nie "stróże i opiekunowie", któ
rzy ich okradali, ja k tylko mogli, nie chodziliby obdarci, a i szkorbut rzadziej by więźniów ata
kował. Dodaje też, że więźniowie "używali pełnej swobody", bow iem wolno było wyjść "nawet
i do miasta, ale pod konwojem", tyle że żołnierzowi trzeba było się okupić "za pójście" papiero
sami lub czarką wódki. Poniew aż zboże i m ąkę dowożono do m iasta "letnią porą na barkach" chleb był, wedle świadectwa pamiętnikarza, w Archangielsku i całej guberni drogi, a jeg o zakup
wiązał się z trudnościami; chleb zastępowały najczęściej owsiane placuszki "pieczone na popie
le gorącym". Za to mięsa, ryby i mleka była "wielka obfitość" i nic nie stało na przeszkodzie na
bycia tego wszystkiego w dowolnej ilości i nie drogo; szkopuł polegał wszakże na tym, że pod
oficerowie utrudniali kupno poza więzieniem zmuszając więźniów do zakupów "od ich żon wewnątrz więzienia, płacąc im pięćkroć drożej"

28

. Bytowanie w obcym kraju, w ostrym klimacie,

nie należało do łatwych. Z relacji Borowskiego i Limanowskiego wynika wyraźnie, iż bez po
mocy z domu żyć było ciężko, zbierała swoje żniwo gruźlica, niejeden cierpiał więc niedostatek,
zwłaszcza gdy miejscowe władze traciły umiar w okradaniu swych podopiecznych. Jednakże
widmo głodu, a tym bardziej śmierci głodowej nikomu podów czas nie zagrażało. Zesłańcy kon
tynuowali tradycję ogółów - samopomocy wygnańczej: do "kasy ogólnej" każdy w nosił dw a
grosze (kopiejkę), a niezależnie od tego kolejne dw a grosze "od każdego otrzym anego rub
la" czy to nadesłanego przez rodzinę, czy też zarobionego gdziekolw iek. K siądz kapelan
w spom agał kasę com iesięczną składką pięciorubłow ą. S karbnikiem był rym arz galanteryjny
z Warszawy, Tomasz W ódarski

. Kapelanem więziennym był ksiądz Tytus K rasow ski, "z se

27 J. Maliszewski wśród kilkunastu "archangielczyków" wymienia Stanisława Janowicza, który "walczył pod roz
kazami Świętorzeckiego", następnie pod Nalibokami ranny dostał się do niewoli i skazany na osiedlenie "prze
był kilkanaście lat w Archangielsku; nie był on jednak w kompanii aresztanckiej. Zob. J. Maliszewski, Uczest
nicy powstania styczniowego zesłani i internowani, Warszawa 1931, s. 33.
28 K. Borowski podaje dokładnie ceny mięsa, wieprzowiny ze słoniną, ryb "rozmaitych gatunków", sposobów przy
rządzania, przede wszystkim najbardziej popularnego dorsza (treski), który gotowany i oblany "wrzącym topionym
masłem" podawano przed śniadaniem i obiadem "dla zaostrzenia apetytu", op. cit., s. 285-296.
29 Tamże, s. 317. W aktach Zarządu Generał-Policmajstra znajdujemy Józefa, syna Adama, Wódarskiego, lat 32,
mieszczanina z Warszawy, skazanego na mocy decyzji namiestnika na 3 lata rot aresztanckich i wysłanego 8 II
1864 r. w 20 partii, AGAD, ZGP, vol.IX/6950, k. 250.
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m inarium i diecezji m ińskiej, m łody, tylko co w yśw ięcony kapłan. Polak praw y, patriota
w ielki"30.
M iał też A rchangielsk swój "nieduży" kościółek parafialny. Proboszczem i kapelanem
w ojskow ym w randze pułkow nika był w tym czasie ksiądz Jó z ef K ow alew ski; żadnych szy
kan w uczęszczaniu na nabożeństw a nikom u nie czyniono (pozw olono naw et urządzić ka
plicę "w gm achu na parterze, w obszernej kazam acie", w której na ścianie um ieszczono o b 
raz M atki B oskiej O strobram skiej); w kościele na organach grali "organiści z roty, których
31
tam było kilku" .
A kta urzędow e potw ierdzają w pełni charakterystykę, ja k ą dał K onstanty B orow ski
przebyw ającym z nim razem zesłańcom postyczniow ym . Zaiste, przez w rota koszar zam ie
nionych na w ięzienie przeszli: "M łodzi i starzy. I bezżenni, i ojcow ie rodzin. I uczeni i anal
fabeci. I inteligentni i prostaczkow ie. I zam ożni i bardzo, bardzo biedni. I zeszli się tu: M a
zury i K rakow iacy. I Podlasiaki i K ujaw iacy. I Litw ini i Ż m udzini, i R usini. I P oznańczycy,
i G alicjanie, i Czesi. A przyszli tu naw et i Francuzi, i W łosi, i N iem cy, i Żydzi. T ych ostatnich było kilkunastu

32

.

I były tu reprezentow ane w szystkie rzem iosła. Byli kraw cy i szew cy (tych najw ięcej),
stolarze, kow ale, ślusarze, piekarze, giserzy, cukiernicy, rym arze zw yczajni i rym arze g a
lanteryjni itd."33.
W spisach sporządzanych w kancelarii generał-policm ajstra czy gubernatora rzadko
odnotow yw ano zaw ód aresztow anego, zadow alając się w zm ianką o jeg o przynależności
stanow ej (m ieszczanin, szlachcic, duchow ny); tylko od czasu do czasu dodaw ano, iż w ię
zień je st kow alem , felczerem , drukarzem , dróżnikiem , uczniem fryzjerskim , nauczycielem ,
organistą czy też urzędnikiem . Z reguły zaznaczano w iek skazanego: w ahał się on od 15 do
63 lat, przew ażali dw udziestolatkow ie. Skrupulatnie podkreślano, czyim je st poddanym i z
30 B. Limanowski nazywa go Krasuckim, potwierdzając opinię K. Borowskiego: "Gorący patriota. Obowiązki
swoje względem więźniów wypełniał sumiennie" (Pamiętniki, op.cit., s. 392).
31 Tamże, s. 293. W aktach ZGP figuruje Józef, syn Adama, Wodarski, lat 32, mieszczanin z Warszawy, skazany
na mocy decyzji namiestnika na 3 lata "rot aresztanckich", wysłany z Warszawy 8 II 1864 r. w 20 partii,
AGAD, ZGP, vol.IX/6950.
32 O przynależności narodowej z akt urzędowych trudno sądzić; odnotowywano jedynie Żydów (figuruje więc
wśród nich Mordka Aspis z Kielecczyzny, lat 49; Izrael Galenda, lat 24, Josek Gantower (nie wykluczone zre
sztą, że był przestępcą pospolitym) oraz Aron Kaplan, lat 23, wszyscy trzej aresztowani w Warszawie, Abram
Krawczyński, lat 23, z pow. łowickiego, obwiniony o przechowywanie broni i in.; zob. AGAD, ZGP, vol.
VIII/2502, 4057; por. Żydzi a powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, opr. A. Eisenbach, D. Fajnhauz,
A. Wein, Warszawa 1963, s. 125. O przynależności narodowej wielu innych sądzić wypada na podstawie
brzmienia nazwiska, co często jest jednak zawodne, np. mogli być Niemcami Franz Jungman, Ludwik Kleimfeld czy Karol Wetland, zaś Czechem Franciszek Kubiczka, jednakże pewności żadnej nie ma. Włochem z po
chodzenia był z pewnością syn budowniczego Antonio Corazzi (choć H. Cederbaum zaleca już pisownię jego
nazwiska: Korazzi) zob. tegoż Powstanie Styczniowe. Wyroki Audytoriatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i
1866, Warszawa, 1917, s. 65-66. Z kolei "poddanym francuskim" był zesłany 9 grudnia 1864 r. "do rot are
sztanckich w Archangielsku" Stanisław Polza, którego nazwisko nie wskazuje na francuskie pochodzenie (zob.
J. Białynia Chołodecki, Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w 40 rocznicę
powstania 1863/64, Lwów 1904, s. 333; z kolei Emanuel Jazek był poddanym perskim (tamże, s. 244), zaś z
Węgier przybył do powstania włościanin Józef Bożyl, poddany austriacki (AGAD, ZGP, vol. IX/ 6458, 6463,
6466). ltd., itp. Wszyscy wymienieni odbywali karę w guberni archangielskiej.
33 Tamże, s. 282-283.
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jakiego terenu pochodzi. Istotnie sporo było ' poddanych" austriackich i pruskich, którzy
najwcześniej w rócili do kraju, (m.in. dzięki staraniom księdza R uczki w G alicji, a następnie
am nestii 1868 roku, która objęła w szystkich "cudzoziem ców ").
W śród w ysłanych do guberni archangielskiej znalazły się też cztery kobiety: trzydziesto
letnia W iktoria z K rupczyńskich Stecka z W arki w pow iecie w arszaw skim , oskarżona o to,
że przyw oziła żyw ność i um undurow anie dla oddziału K ononow icza, przygotow yw ała łóż
ka dla rannych pow stańców i w iedziała o przechow yw anej przez m ęża w ich dom u broni34;
dw udziestosześcioletnia C elina i dw udziestoczteroletnia Z ofia W aszkow skie, córki urzędni
ka w W arszaw ie, obw inione o przynależność do O rganizacji N arodow ej, udostępnianie
sw ego m ieszkania dla tajnych zebrań oraz przechow yw anie pieczęci, którą celow o znisz35

czyły przed aresztow aniem "; z kolei dw udziestosześcioletnią E lżbietę M ystkow ską, zam ie
szkałą w Paryżu, zatrzym ano, gdy usiłow ała przew ieźć zakazane druki, i na m ocy decyzji
nam iestnika w ysłano na zam ieszkanie pod dozór policyjny; po roku uzyskała jed n ak zgodę
M SW na pow rót do kraju

36

.

Tylko część zesłanych w róciła do stron rodzinnych bezpośrednio z A rchangielska (wyłączając sporą grupę

37

, która niemal od razu w 1865 roku otrzym ała zgodę na pow rót).

Przew ażnie po zakończeniu term inu kary w cielonych do kom panii aresztanckich i "przyrotnych" w ysyłano na osiedlenie, bardzo często - ja k K onstantego B orow skiego - na S yberię

38

.

Z kolei skazanych na ciężkie roboty i osiedlenie na Syberii przenoszono do guberni europej
skich, w tym także do archangielskiej (znalazło się tutaj m .in kilku księży z T unki, ja k np.
B enedykt Bogień v. B ugień i jeg o w spółtow arzysz ksiądz N arcyz W ilew ski, kanonik hono
rowy, dziekan i proboszcz z W yszkow a pod Pułtuskiem , zam ieszkały od czerw ca 1874 roku
w Pinedze, a następnie w A rchangielsku, skąd usiłow ał bezskutecznie zbiec w 1877 roku,
ale "przytrzym any w W ołogdzie odesłany został etapem do A rchangielska i oddany na nowo pod dozór policji"

39

). W okół księży znajdujących się tu przym usow o, a także osób p rzy

byłych dobrow olnie (jak np. w spom niany wyżej ksiądz K ow alew ski, który nota bene, jak
utrzym uje B. Lim anow ski, "był kapelanem w jednej z partii pow stańczych na L itw ie"40, co
uszło jakoś uwagi w ładz carskich), skupiała się spora kolonia polska. W 1881 roku nadal
pozostaw ał tutaj o. Juw enalis, kapucyn z Łom ży, w 1861 roku aresztow any w Suw ałkach,
więziony w Dyneburgu, następnie "wywieziony do guberni archangielskiej, w której przebyw a od
34 Wysłana została 8 XII 1863 r. w 12 partii "na zamieszkanie z użyciem do robót publicznych", AGAD, ZGP,
vol. V II/i808. B. Limanowski wspomina, że trzymał z nią do chrztu córkę Bazylego Bakszy z Litwy; oprócz
Steckiej wymienia też zesłankę Olszewską, obie, jak pisze, "z klasy rzemieślniczej" (op.cit.).
35 Obie wysłano 10 XI 1863 r. na zamieszkanie pod dozorem policji, tamże, VII/109I i 1092.
36 Tamże. vol. IX/5842.
37 Spośród tych, których nazwiska są nam znane, wróciło w 1865 r. co najmniej 50 osób.
38 Np. Franciszek Babecki z Płockiego i Adam Bajkowski z pow. białostockiego po odbyciu kary w archangiel
skiej rocie aresztanckiej wysłani zostali do gub. tobolskiej "na osadzenie", skąd Babeckiemu w 1871 r. udało
się uzyskać zgodę na powrót do Warszawy (RGIA, zesp. 1286, inw. 32, vol. 1222, k. 1-2; tamże, inw. 25, vol.
1092, k. 399; J.I S.).
39 Zob. Wiadomości o kapłanach polskich pozostających na wygnaniu w Rosyi i w Syberyi, "Warta", 1881, s.
3192, 3529. Następnie zezwolono mu na zamieszkanie pod Petersburgiem, a w 1880 był już wikariuszem w ro
dzinnym Pułtusku.
40 B. Limanowski, Pamiętniki, op.cit., s. 381.
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przeszło lat dwudziestu będąc przerzucany z miejsca na miejsce po wszystkich niemal pow ia
tach", by w końcu osiąść w Chołmogorach razem z księdzem Stanisławem D ąbrowskim i księ
dzem Edwardem Gajewskim, od roku zaś 1875 - w Archangielsku, "gdzie jest m aleńki kośció
łek katolicki przed 20 laty poświęcony, a przed dwom a laty ze składek zbieranych u mieszkań
ców Archangielska odrestaurowany"41. Lim anow ski, który poznał o. Juw enalisa tuż po jeg o
przybyciu do A rchangielska tak go zapam iętał: "...był mniej w ięcej w tym sam ym w ieku co
ja. M łody, przystojny, układny, w esoły, przyjacielski, byłby jed n y m z najm ilszych uczestni
ków życia towarzyskiego, gdyby nie jeg o habit...". Zdarzało się przecież, iż "rozweseliwszy się
podpinał swój habit i puszczał się w mazura"42. Częściej jednak był wzywany do posług religij
nych, w tym nie raz do pogrzebów (pochował m. in. bliskiego mu księdza Hilarego Koziorowskiego /1833-1876/), bernardyna z Radomia, który na zesłaniu w Archangielsku wpadł w obłęd43.
Ilu spośród zesłańców postyczniow ych pozostaw iło tutaj sw e kości, a ilu pozostało d o 
brow olnie zakładając rodziny i przystosow ując do m iejcow ych w arunków - ja k dotąd nie
potrafim y pow iedzieć.
O bok w spom nianych wyżej B orow skiego i L im anow skiego w latach 1864-1867 w
Szenkursku w gubernii archangielskiej znalazł się pod dozorem policyjnym podlasiak Jo 
achim Szyc (1824-1896), który dopiero co, w 1858 roku, w rócił z Sybiru (w ydany przez
w ładze pruskie w 1852 roku za udział w rew olucji 1849 na W ęgrzech skazany został na
ciężkie roboty; karę odbyw ał w gorzelni Jekatierińskiej pod T arą w guberni tobolskiej). W
1864 roku stosunkow o łagodny w yrok Szyc zaw dzięczał zapew ne tem u, iż w ładze nie d o 
w iedziały się o tym, że nie tylko współpracował z tajną "Strażnicą", ale był przez pewien czas
kasjerem, a następnie członkiem Rządu Narodowego. Sentencja wyroku głosiła, iż "kontaktował
się z osobami należącymi do organizacji rewolucyjnej, uczestniczył w ich naradach i czytaniu
gazet rewolucyjnych"44. Po powrocie do kraju zajął się pracą literacką i naukową z zakresu hi
storii i geografii. W spomnień o swym pobycie na zesłaniu nie spisał: jedynie do "Kłosów" je sz
cze z Archangielska przesłał swoje Wyjątki z dziennika podróży45. Powstaniu ich towarzyszyła
niechybnie myśl o ołówku cenzora, utrzymane zostały zatem w tonie relacji podróżniczej i w
trakcie lektury doprawdy trudno się domyśleć, iż "wycieczka" ta miała charakter przymusowy...
O dalszych losach dw óch zesłańców postyczniow ych - "archangielczyków " znajdujem y
inform acje w aktach w eteranów w K rakow ie: Stefan Piech, kraw iec, służył w kaw alerii pod
K rukow ieckim , ranny dostał się do niew oli pod G lanow em ; po odbyciu czteroletniego w y
roku w A rchangielsku w rócił do G alicji, pracow ał jak o w oźny w służbie m iejskiej w K rako
w ie i w 1897 roku zw olniony został z posady ze w zględu na stan zdrow ia. B ył cały czas
członkiem czynnym tam tejszego T ow arzystw a P rzytuliska dla W eteranów 1863 roku46. Z
kolei Edward Prątnicki z W ileńszczyzny w alczył pod Z ygm untem S ierak o w sk im , w zięty do
41
42
43
44

"Warta", 1881, nr 348, s. 3192.
B. Limanowski, Pamiętniki, op.,cit.
"Warta", op.cit.
AGAD, ZGP, vol. VIII 4799, 4800, 4801; wysiany został 31 III 1864 r. w 27 partii na mocy decyzji namiestni
ka.
45 J. Szyc, Wyjątki z dzienniku podróży, "Kłosy”, 1866, t. II, s. 135, 150, 165, 176, 185.
4 6 Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 1042/10, poszyt 165; zob. także J. Białynia Chołodecki, op. cit., s. 328.
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niewoli skazany został na "w ygnanie bezpow rotne" do guberni archangielskiej, skąd po
ośm iu latach zbiegł do K rólew ca, a stam tąd w Poznańskie. W 1885 roku w ydalony został do
G alicji, gdzie zatrudnił się "w kopalni wosku i nafty w B orysław iu". 2 m aja 1902 przyjęto
go do krakow skiego P rzytuliska na Zw ierzyńcu, gdzie je d n ak nie zagrzał długo m iejsca

.

N astępne pokolenia zesłańców polskich rekrutow ały się przew ażnie spośród uczestni
ków ruchu robotniczego (now e kontyngenty dostarczyła rew olucja 1905 r.). Ci ostatni je sz 
cze rzadziej sięgali po pióro, by spisać swe przeżycia na w ygnaniu.
Po przewrocie październikowym 1917 roku w guberni archangielskiej, przemianowanej w
owym czasie na północną, utworzono w 1919 roku pierwsze sowieckie obozy koncentracyjne
(pierwotnie używano tej właśnie nazwy) w Chołmogorach na północnej Dźwinie, 75 km na pół
nocny wschód od Archangielska i obok - w Piertamińsku. N a M orzu Białym, na W yspach Sołowieckich, powstał najgorszej sławy kompleks łagrów - słynne Sołowki. W żadnym okresie władzy radzieckiej - do likw idacji w 1939 roku - nie brakło w nim P olaków

48

.

K olejny etap "zaludniania" b. guberni - obecnie obw odu (obłasti) - archangielskiej przez
w ielotysięczne rzesze zesłańców polskich przypada na lata czterdzieste naszego stulecia. Z
udostępnionych obecnie danych N K W D w ynika, iż w czterech kolejnych falach deportacyj
nych, poczynając od najcięższej, bo pierw szej i przypadającej na surow e m iesiące zim ow e 10 lutego 1940 roku - w ciągu 21 m iesięcy w yw ieziono do K azachstanu, na Syberię, D aleką
Północ i odległe rejony Rosji europejskiej 315-320 tysięcy obyw ateli R P

49

, z czego na ob

wód archangielski przypadło co najmniej 35 tysięcy P olaków (w edług stanu na 1 kw ietnia
1941 roku). W edle szacunków G rzegorza H ryciuka liczba ta w ynosiła ponad 41 tys. osób. Z
tegoż obw odu, gdzie w arunki życia należały do najcięższych (podobnie ja k z Jakucji i Komi
SSR) jesienią 1941 roku, po ogłoszeniu tzw. am nestii, w yjechało na południe najw ięcej ze
słańców. W św ietle danych A m basady Polskiej na dzień 1 grudnia 1942 roku w obw odzie
archangielskim pozostaw ało nadal praw ie 8 tys. osób, a więc mniej więcej je d n a piąta. W e
dług źródeł radzieckich w pierw szym kw artale 1943 roku w obw odzie archangielskim prze
bywało w ciąż 6620 Polaków . Trudno jednak orzec, ilu zdołało w yjechać, a ilu zm arło... K o
lejna fala w yjazdów nastąpiła w 1945 roku. K ierunkiem była tym razem U kraina ja k o etap
przejściow y przed pow rotem do Polski. W edług danych Z w iązku Patriotów Polskich w
grudniu 1945 roku w ob w odzie archangielskim p o zo stało ju ż ty lk o 145 o b y w ateli RP - 78
4 7 Archiwum Państwowe w Krakowie, op.cit., poszyt 175.
4 8 Zob. W. W oronowicz, Przypadki XX wieku. 20 lat na Wyspach Sotowieckich i Kołymie 1935-1955, opr. W.
Sliw ow skai M. Giżejewska, W arszawa 1994.
4 9 Por. S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej,

Wrocław 1994, wyd. II zmienione i rozszerzone. Dotychczasowe szacunki mówiące o 880-1200 tys. deporto
wanych w latach 1940-1941 nie odpowiadają, zdaniem G. Hryciuka, rzeczywistości; autor uważa - nie bez ra
cji - iż dane przeznaczone dla najwęższego kręgu rządzących ZSRR, opatrzone klauzulą ścisłej tajności, mogą
zawierać niewielkie odchylenia, ale w zasadzie musiały odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy. Podając
niniejsze cyfry opierałam się na zestawieniach sporządzonych przez tegoż autora na s. 46 i 55 (tab. 1 i 3 - w
oparciu o rozprawy W. N. Ziemskowa, Spiecposielency «po dokumientam NKWD-MWD SSSR», "Socjologiczeskije issledowanija", 1990, nr 11), na s. 47 (tab. 2 - w oparciu o pracę I. Bilasa, Represiwno-karalna sistema
w Ukraini 1917-1953, t. II Kyiw 1994) oraz na s. 74-75 (tab. 6 - na podstawie materiałów z Instytutu Hoovera
znajdujących się w zbiorach Archiwum Wschodniego, a także własne kwerendy archiwalne (tab. 7, s. 77 i 8, s. 79).
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P olaków i 67 Żydów . W szystkie te dane liczbow e m ające charakter przybliżony, pozw alają
w szelako na uśw iadom ienie sobie skali zjawiska.
Pam iętnik A leksandra A leksandrow icza - drukow any w dalszej części - stanow i jed n o z
licznych św iadectw osadnika deportow anego w raz z rodziną 10 lutego 1940 roku z N ow ogródczyzny do m iejscow ości Rosochy w szenkurskim rejonie50 obw odu archangielskiego,
który w łaśnie przez U krainę w rócił do ojczyzny w 1946 roku. R elacji takich grom adzonych
z pieczołow itością w różnych ośrodkach w kraju, a także spisanych bezpośrednio po opusz
czeniu granic Z SR R przez A rm ię A ndersa i znajdujących się w Instytucie H oovera m ożna
by w yliczyć wiele. Z aledw ie kilka z nich ogłoszono dru k iem 51.
K rótka opow ieść A leksandra A leksandrow icza nadesłana w 1992 roku na konkurs K resy
p o d okupacjam i (w yróżniona indyw idualną nagrodą członków ju ry ) zw raca uw agę zarów no
talentem narratorskim , ja k i niecodziennym ujęciem dram atycznych przeżyć. A utor - w ieś
niak z kolonii Pietrew icze w pow iecie sejneńskim - m iał za sobą udział w w alkach o nie
podległość w I Suw alskim Pułku Strzelców w 1918 roku, a także kam panię 1920 roku, je d 
nakże opow iada o tym epizodzie sw ego życia bez przechw ałek i w yolbrzym iania sw ych za
sług. Jako ochotnik-w eteran otrzym ał dw anaście hektarów ziem i na N ow ogródczyźnie. Ten
okres życia opisał na kilku pierw szych stronach z w łaściw ym sobie hum orem i skłonnością
do rym ow ania.
Jednakże w łaściw e je g o w spom nienia dotyczą pobytu na zesłaniu: najpierw w Rosochach w obw odzie archangielskim , a potem na U krainie. Z aiste, niezw ykła to relacja. N ie
dlatego, by dotyczyła jak ich ś nieznanych nam dziś zupełnie faktów , lecz ze w zględu na nie
pow tarzalny sposób ich relacjonow ania, pozbaw iony zupełnie ow ej nieznośnej lam entacji
patriotyczno-m artyrologicznej tak charakterystycznej dla w ielu tego rodzaju opow ieści, a
także niezw ykle konkretny i okraszony autentycznym , w rodzonym poczuciem hum oru opis
w ydarzeń, pełen prostoty i sw oistego wdzięku. Jest to opow ieść człow ieka naw ykłego do
ciężkiej pracy, teraz zaś nieustannie zdum ionego koniecznością jej pozorow ania i partacze
nia, a jednocześnie um iejącego się, z jednej strony, do now ych w arunków przystosow ać (co
nie znaczy - zaakceptow ać), z drugiej zaś, przyjść - gdy tylko m ożna - innym z pom ocą. N ic
przeto dziw nego, że A leksandrow icz okazuje się w szędzie osobą łubianą i w ręcz p oszuki
w aną, czem u sprzyja z pew nością to, iż je st człow iekiem pozbaw ionym jakichkolw iek
50 O deportowanych do rejonu Szenkursk ukazała się na tamach "Prawa i Życia" (1993, nr 4) publikacja Tatiany
Szunin zatrudnionej w Szenkurskim Muzeum Krajoznawczym pt. Zapomnijcie o swojej Ojczyźnie; sprostowa
nia i uzupełnienia w związku z tym artykułem nadesłał prof. Sławoj Kucharski z Poznania, wywieziony 10 lu
tego 1940 r. z rodzicami z nadleśnictwa Zdzięcioł w Nowogródzkiem do posiołka Uksora w tymże szenkur
skim rejonie, a więc "sąsiad-zesłaniec" A. Aleksandrowicza; zob. "Prawo i Zycie", 1993, nr 13.
51 Zob. np. Wspomnienia Sybiraków, t. I-VII, pod red. J. Przewłockiego, Warszawa 1990-1993. Okruchy relacji z
tych terenów ze zbiorów Instytutu Hoovera weszły do tomu W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali. Pol
ska a Rosja 1939-40, opr. J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, I wyd. krajowe 1989, s. 118, 188-190; Wspomnienia
z Archangielska L. Słodkiego znalazły się w tomie Polacy w Rosji mówią o sobie, wybór i wstęp ks. E. Walewandera, Lublin 1993; również w książce D. Boćkowskiego Jak pisklęta z gniazd. Dzieci polskie w ZSRR w
okresie II wojny światowej (Biblioteka Zesłańca, Warszawa-Wrocław 1995) nie brak wzmianek o sierotach po
zatrudnionych przy wyrębie lasów archangielskich Polakach; w zbiorach Archiwum Naukowego Polskiego
Towarzystwa Ludowego tego terenu dotyczą m.in. Wspomnienia Z. Urbańskiej oraz Wspomnienia z Syberii T.
Sitarek. Analogiczne relacje znaleźć można w archiwum Związku Sybiraków w Warszawie i zapewne nie tyl
ko tam.
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uprzedzeń, ow ego tak irytującego poczucia niczym nie upraw nionej w yższości nad bliźnim
niższej kondycji, bądź innej narodow ości.
Jest to rozbrajająca szczerością historia Polaka zaradnego, nie poddającego się przeciw 
nościom losu, o jakich X IX -w iecznym w ygnańcom się nie śniło, ale nie m ającego w sobie
nic z cw aniaka, który to typ - nie w iedzieć czem u - zyskał sobie tak w ielką aprobatę w św ia
dom ości społecznej, przenikając także do piśm iennictw a, zarów no publicystyki, ja k i litera
tury pięknej.
K iedy piszem y o X IX -w iecznych zesłańcach polskich, przytaczam y z satysfakcją słow a
o ich zasługach dla krainy w ygnania i dobrym w spom nieniu, ja k ie po sobie pozostaw ili,
czem u niejednokrotnie daw ano w yraz na piśm ie, zw łaszcza w gazetach syberyjskich. A le
ksander A leksandrow icz - instynktow nie, z natury, głęboko przekonany, iż trzeba po sobie
zostaw ić w łaśnie to dobre w spom nienie - tradycję tę bezsprzecznie kontynuuje, choć za
pew ne o sw oich w ybitnych poprzednikach nigdy nie słyszał...

