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liańcuch epok składających się na dzieje narodów i ludzkości ma nieskończoną 
ilość ogniw, odpowiadających nieskończonej ilości owych epok.

Każde ogniwo odmiennej jest barwy i z odmiennego utworzone kruszcu.
Jak różne przemiany przechodzi człowiek, naród i człowieczeństwo w ciągu 

wieków w swem bezustannem dążeniu do rozwoju, najspieszniej i najtrafniej 
zauważa zawsze artysta. A więc przedewszystkiem malarz, rzeźbiarz, poeta i literat. 
Artyści zostawiają ślad minionych a nawet zaginionych w pomroce dziejów epok. 
Z tych śladów więcej niż z annałów historycznych dowiadujemy się o kulturze, 
zwyczajach, charakterze i przeżyciach narodów. O naszej przeszłości dowiadujemy 
się z płyt grobowych, obrazów cechowych, wizerunków malowanych i rzeźbio
nych, ilustracji w pontyfikałach, później z ilustracji w tygodnikach, z obrazów 
obyczajowych lub też z obrazów mających za temat zdarzenia historyczne dzie- 
jące się współcześnie z żywotem autora. To co artysta na własne oczy widział, 
wyrażone w sztuce nabiera cech najcenniejszego dokumentu. Oczywiście o ile 
twórcą jest prawdziwy artysta.

Zdzisław Czermański jest tym prawdziwym artystą o niefałszowanej próbie. 
Sztuka jego będąca przednią mieszaniną złożoną z odczucia, intuicji, ironji, smaku 
i soli attyckiej, umie dziwnie subtelnie ominąć nieszczery patos jak i tani humor.

Czermański do swych groteskowych rysunków umie również dziwną sztuką 
wprowadzić melancliolję i poezję. Melancholja i poezja nie kłócą się u niego ze 
śmiesznością i naturalizmem zauważeń, tworzą łącznie „coś” bardzo prostego* za
bawnego i jednocześnie poważnego.

Niniejsza serja rysunków pod tytułem Józef Piłsudski na Syberji zawiera 
w sobie wszystkie wymienione cechy talentu Czermańskiego. Proszę zauważyć 
charakterystykę rzeczy, figur i zwierząt. Renifer, koń i pies; więzień i żandarm, 
budynki i drzewa, ulica i tajga, stacje i etapy. Czermański odrzucając wszystkie 
zbędne, zasłaniające, drugorzędne szczegóły, daje syntetyczne, jakże trafne, do- 
kumentarne wyobrażenie o tych wszystkich rzeczach.



Sylweta kozaka na śniegu, ruch konia strzygącego uszami na widok budynku 
i bud’ k szyldwachów, trafne w każdym ruchu ubogiego ołówka.

„ ason”, głupota i dostojność żandarmów strzegących Marszałka na peronie 
z lat: nią i kolejarzem pod napisem. Żałosne kryte blachą budynki miast sy- 
bery’ kich, więzienne podwórze, rozpaczliwe, strzeżone zda się przez ludzi rów
nie prawie nieszczęśliwych jak więźniowie. Uliczka beznadziejna z samotnem 
drzewem, lepianka w lesie zawiana śniegiem, nasuwająca wzruszające refleksje 
o doli żyjącycli w takich lepiankach Robinsonów północy. Renifer z dzieckiem 
na śniegu, prawdziwa wysoka sztuka, bardzo odczuta i bardzo wzruszająca. Całe 
tło ciężkiego okresu życia Marszałka. Wreszcie kartony w których Czermański 
z całą dyskrecją, szacunkiem i czcią wprowadza Marszałka na pierwszy plan. 
Młodzieniec z niesfornemi włosami, z groźną szczęką, zasępionym wzrokiem, uczy 
cudze bachory rzeczy straszliwie prymitywnych, przy świetle lampki naftowej, 
czuwa wśród śpiących współwięźniów na etapie, lub oczekuje na pociąg w towa
rzystwie rękawa żandarma, mankiet tego rękawa służy za tekę na dokumenty. 
Ile charakteru w tym zestawieniu figur i rzeczy. Siła prawdy płynie z tych rysun
ków pozbawionych pretensjonalności. Odczuć tę prawdę musi każdy, nawet ten 
co Rosję zna tylko ze słyszenia. I jeszcze jedno. O zgrozo! Nareszcie Bohater 
główny nie dobywa szabli w tanecznej pozie, nie krzyczy wyrzucając przed sie
bie ręce jak tenor w operze, nie depcze pokonanego wroga, nie wytrzeszcza oczu 
w sposób „wizyjny” i „uduchowiony”. Poprostu żyje, autor obdarzył Marszałka 
wewnętrzną dostojnością. Odpowiada to prawdzie, zwykłej prawdzie o Marszałku, 
który nie znosił pozy i komedjanckiego bohaterstwa. Czermański zna Marszałka 
doskonale, jak mało kto.

Był we Francji malarz Ilonore Daumier. Zapomocą malarstwa i rysunku za
łatwiał sprawy ogromnej doniosłości społecznej. Dramatyczna satyra i komicz
na chłosta głupoty ludzkiej, zarówno służyły mu do wykonania posłannictwa. 
Miał do dyspozycji najgłębsze akcenty i najśmieszniejsze karykatury. Ani razu 
bodaj nie odstąpił od wysokiego gatunku sztuki. Linja I)aumier’a dla jego epoki 
stała się główną charakterystyką tej epoki Francji.

Czermański rozwija się konsekwentnie i stale. Wierzę że może odegrać rolę 
analogiczną w Polsce.

T. Pruszkowski.



M I E C Z Y S Ł A W B. L E P E C K I

JÓZEF PIŁSUDSKI
NA SYBERJI

WARSZAWA — MCMXXXVI

GŁÓWNA KSIĘGARNIA WOJSKOWA W WARSZAWIE



JÓZEF PIŁSUDSKI W OKRESIE ZESŁANIA NA SYBERJĘ





JÓZEF PIŁSUDSKI NA SYBERJI



Układ graficzny książki, ilustracje, ozdob 
NIKI, WYKLEJKĘ, PROJEKT OPRAWY I OBWOLUTĘ 
W DRZEWORYCIE WYKONAŁ ST. O.-CHROSTOWSKI 

Dwanaście ilustracyj barwnych wykonał 
ZDZISŁAW CZERMANSKI

Skład i druk książki oraz druk drzewo 
RYTÓW WYKONAŁA DRUKARNIA ZAKŁADÓW 
W YDAWNICZYCH M. ARCT, S. A. W WARSZAWIE 

Plansze siedmiobarwne według projektu 
ZDZISŁAWA CZERMANSKIEGO, KLISZE SIATKOWE, 
WYKLEJKI I OBWOLUTĘ WYKONAŁY ZAKŁADY 
GRAFICZNE B. WIERZBICKI I SPÓŁKA W WARSZAWIE 

FaCSIMILIA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO WYKONAŁA DRUKARNIA NARODO 
WA W KRAKOWIE

Oprawę wykonały zakłady intrologator
SKIE B. ZJAWINSKIEGO W WARSZAWIE

Drukowano na papierze bezdrzewnym
MIRKOWSKIEJ FABRYKI PAPIERU W JEZIORNIE



P R Z E D M 0 W A



DY SIĘ POMYŚLI,
jaka przepaść dzieli zmaltretowanego, zagłodzonego, brudnego, gnębionego przez 
wszy ... więźnia, przygnanego do głębi Azji z Europy Środkowej, od człowieka 
sprawującego władzę nad trzydziestotrzymiljonowem państwem, kwitnącemna gru
zach olbrzymiej wówczas potęgi carów rosyjskich—uczuwa się zawrót głowy”.

Tak pisze kapitan Lepecki w swej książce: „Józef Piłsudski na Syberji” pisze 
w czasie, gdy żył jeszcze Komendant, gdy widywał Go codziennie, jako adjutant 
przyboczny, gdy obserwował ogrom Jego pracy, wpływów i potęgi w Polsce.

Aby widzieć lepiej postać Piłsudskiego, by nie utonąć w szczegółach, które 
widzimy zbliska, by móc podziwiać Wielkość Jego, kapitan Lepecki opuszcza 
Adjutanturę Generalnego Inspektoratu i odbywa pielgrzymkę do miejsc zesłania 
Komendanta, aż w głąb Sybiru.



Odległość olbrzymia, ale nie nazbyt wielka, jeżeli przebywamy ją w tym celn, 
by wreszcie uwolnić się od ciążenia postaci Piłsudskiego, by wreszcie mówić o Nim 
z miejscowymi ludźmi jako o zwykłym młodym skazańcu rządów carskich, jako 
o jednym z wielu, którzy zesłani byli do Kireńska i Tunki.

Tak, chcąc ocenić i podziwiać harmonję i wielkość dzieła architektury, musimy 
oddalić się na odległość, przekraczającą jego wymiary.

Jechał Lepecki do Sybiru również w celu opowiedzenia Komendantowi, jak 
wyglądają, jak zmieniły się te zapadłe, z tamtego świata, miejsca, w których 
jednak spędził Marszałek kilka lat swego życia.

Otóż, „przepaść” między „więźniem”, a „człowiekiem sprawującym władzę” 
zaczęła zanikać już w opowieści tej samej książki: „Józef Piłsudski na Syberji”.

Jakże to być może?
Gdy w pełni chwały Swego władania w Polsce, Komendant postanowił uczcić 

sławę zwycięstw Jana Iii-go i złożyć mu hołd w krypcie na Wawelu, zrobił przed
tem szczegółowy „wywiad terenu”, szczegółowy do tego stopnia, że mógł przed 
wprowadzeniem oficerów do krypty, powiedzieć do nich: „Tam będą schodki, otóż 
uważajcie, że trzynasty schodek jest z prawej strony węższy, gdyż schodki zakrę
cają w tern miejscu. Żeby nie upaść!!”

Jeżeli więc szukać symboli w życiu Piłsudskiego, to droga Jego przez Sybir, 
opisana w rozdziale książki, noszącym tytuł: „Tysiąc wiorst pieszo i w teledze”, 
była drogą, wskazującą na przyszłość świetny szlak bojowy, wiodący do Wolnej 
Ojczyzny Dywizją Syberyjską.

Uderzenia kolby, otrzymane podczas buntu w więzieniu Irkuckiem, były jed
nym z czynników, formujących duszę przyszłego Wodza miljonowej armji w woj
nie o niepodległość.

Sam Piłsudski mówi: „Przez pewien czas nie mogłem obojętnie patrzeć na 
żołnierza, na mundur, czułem, że mi się pięści zaciskają”.

Dlatego zasługą Lepeckiego jest przedstawienie nam barwnie i żywo tego 
wyjątkowego okresu życia Komendanta.

Wolno oczekiwać od autora książki: „Józef Piłsudski na Syberji” — opisania 
nam w przyszłości z tą samą żywością wielkiej i długiej pracy i krótkich wy
poczynków Pierwszego Marszałka Polski.

S. SKŁADKOWSKI
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F PIŁSUDSKI
uzyskał maturę w gimnazjum wileńskiem w roku 1885, mając lat siedemnaście. 
Z zachowanego dotychczas świadectwa wynika, że najulubieńszemi jego przed
miotami były: historja, geograf ja i matematyka.

Nieomal bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum napisał Piłsudski podanie 
do rektora uniwersytetu charkowskiego, prosząc o przyjęcie go na wydział le
karski. Podanie to nosi datę 23 czerwca 1885 roku, decyzja o przyjęciu — 
10 sierpnia tegoż roku.

Ojciec ’) Józefa Piłsudskiego mieszkał wówczas w Wilnie, przy ulicy Bakszta 
w domu Gausztejna. Tam też młody maturzysta spędził swoje ostatnie wakacje 
gimnazjalne, razem z licznem rodzeństwem, którego, jak wiadomo, posiadał 
dziewięcioro.



ZUŁÓ W, STAW

Jesienią udał się do Charkowa, gdzie przez pierwsze kilka miesięcy uczył 
się pilnie. Jednak ówczesna atmosfera wyższych uczelni rosyjskich, przepojona 
nastrojami rewolucyjnemi, płynącemi ze społeczeństwa, w którem pracowała 
usilnie Narodnaja Wola, partja, będąca matką późniejszego socjalizmu ro
syjskiego, nie bardzo sprzyjała spokojnemu zagłębianiu się w naukę. Najmniej 
zaś sprzyjał temu bujny, żywy temperament Piłsudskiego, który mu kazał rwać



się do czynów i wylatywać „nad poziomy”. Nic też dziwnego, że już w początku 
roku 1886 młody student był czynny w różnych kółkach, uczęszczał na zebra
nia, słuchał, przemawiał.

Młodzież łatwo przechodzi od słów do czynów. To też na uniwersytecie 
charkowskim rozpoczęło się wrzenie, które w dniach 18 i 19 lutego 1886 roku 
doprowadziło do rozruchów. Oczywiście, Józef Piłsudski był wszędzie pierwszy.

Policja jednak przy pomocy władz uniwersyteckich uśmierzyła te rozruchy 
prędko. Na studentów posypały się areszty, wydalenia i wilcze bilety. Józef 
Piłsudski został skazany przez senat uniwersytecki na 6 dni aresztu (karceru) 
i ostrzeżenie.

ZUŁÓ W



ZUŁÓW, OFICYNA

Wrzenie umysłów powoli ustało, nastąpiły znowu miesiące nauki. Nie wszystko 
jednak w postępowaniu Józefa Piłsudskiego musiało odpowiadać życzeniom 
władz, gdyż „poradziły” mu one, aby na rok następny przeniósł się do innej 
uczelni. Rada taka równała się, rzecz prosta, rozkazowi. Złożył więc podanie 
o zaliczenie mu dwóch semestrów medycyny, i, uzyskawszy na to zgodę rektora, 
postanowił kształcić się dalej w Dorpacie. Niewątpliwie już wówczas budził 
podejrzenia, gdyż władze tego znanego w Polsce uniwersytetu zwróciły się 
o opinję o nim zarówno do Charkowa, jak i do departamentu policji. W rezul
tacie nie przyjęto go i na jesień roku 1886 pozostał w Wilnie.



ZUŁÓW, WĘDZARNIA

Uniemożliwienie synowi wyższych studjów było dla ojca i całej rodziny przy
szłego Marszałka wielkim ciosem. Wyrok senatu uniwersyteckiego obrócił wni- 
wecz ich marzenia o stworzeniu tak potrzebnej na ziemiach dawnej Litwy pla
cówki polskiej, jaką stanowił wówczas gabinet lekarski. W okresie pracy orga
nicznej, gdy hasła ideologji „realnej” panowały w społeczeństwie polskiem nie
podzielnie, był to cios nawet podwójnie dotkliwy. Były komisarz rządu naro
dowego na Żmudź ’) przyjął go jednak spokojnie. Osłodą było mu przeświad
czenie, że syn wstąpił w ślady ojców i że cierpi przez wrogów, od których cier
piało wiele pokoleń ich rodu.
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Wydalony student, znalazłszy w domu atmosferę zrozumienia, tembardziej 
począł łączyć się z kółkami młodzieży, rojącej o nowem urządzeniu świata, przy 
którem nie byłoby miejsca na ucisk jednych narodów przez drugie. W kołach 
tych znajdowali się również ci ze światłej szych Rosjan, którzy rozumieli krzywdę 
wyrządzoną Polsce przez odebranie jej bytu niepodległego.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na ziemiach rosyjsko-carskich 
nie było mowy jeszcze o liberalizmie, wolności przekonań, czy nawet tolerancji 
religijnej. Knut świstał po staremu, a kibitki po staremu woziły zesłańców ku 
mrocznym krainom dalekiego wschodu. Należenie do jakiejś organizacji, nieko
niecznie głoszącej nawet hasła wywrotowe w znaczeniu, w jakiem my je dzisiaj 
rozumiemy, narażało na więzienie, zesłanie, katorgę. Ludzi typu mocnego nie 
odstraszają jednak kary i represje. To też Piłsudski, lekceważąc niebezpieczeń
stwo, utrzymywał kontakt z pracą konspiracyjną. Był wtedy jeszcze zbyt młody, 
by móc odgrywać jakąkolwiek rolę znaczniejszą, niemniej jednak zaprawiał się 
już do przyszłego, pełnego burz życia. Pomagał mu w tern temperament, odwaga
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i lekceważenie niebezpieczeństwa. Jego ukochana siostra Żula (p. Zofja 
Kadenacowa), która jak mało kto znała swego brata, opowiadała mi 
pewnego razu, jakim podziwem napełniał ją, już jako nielegalny dzia
łacz, podczas przyjazdów do Wilna.

Proszę pana — mówiła — on sobie nigdy nic z niczego nie robił. Myśmy
wszyscy drżeli o niego, a on spokojnie siadał, zakładał nogę na nogę i palił
papierosa, jakgdyby był zupełnie bezpieczny i jakgdyby nie mógł w każdej
chwili wejść do mieszkania żandarm i zawlec go do więzienia.

Sam Józef Piłsudski, wspominając pewnego razu swe dzieciństwo, mówił:

/ 
y



— Mając lat dziewięć albo dziesięć, postanowiłem sobie, że gdy tylko skoń
czę lat piętnaście, a więc osiągnę według mego ówczesnego mniemania szczyt 
dojrzałości, to zrobię powstanie i wyrzucę Moskali z Podbrzezia.

Rzecz oczywista, że młodzieniec tak myślący w wieku już tak wczesnym, 
a w późniejszym wykazujący tyle energji niespożytej, nieugiętości i odwagi, nie 
mógł siedzieć bezczynnie. Wprawdzie Wilno z tamtych lat było różne od Wilna 
z czasów filareckich, niemniej jednak i wówczas tętniło w niem mocno serce 
polskie. Ucisk, stokroć silniejszy, niż w Warszawie, wywoływał stokroć silniej
szą zawziętość. Tradycyjny upór litewski znalazł wówczas piękne i pożyteczne 
pole do popisu.

Na pobyt Piłsudskiego w Wilnie w okresie pocharkowskim przypadł czas 
organizowania wielkiego spisku, którego celem było zamordowanie cara.

Ze względu na rolę, jaką niedoszły zamach odegrał w późniejszem życiu 
Józefa Piłsudskiego, należy omówić go nieco obszerniej.

W końcu roku 1886 wśród studentów wyższych uczelni petersburskich po
wstała w łonie Narodnej Woli terorystyczna komórka organizacyjna. Inicja
torem jej był Piotr Jakubowicz Szewyrew, student obdarzony wielkiemi zdol
nościami organizacyjnemi, lecz pozbawiony głębszych podstaw ideologicznych. 
Czując w sobie ten brak, zbliżył się do innego studenta, Aleksandra Iljicza 
Uljanowa, człowieka nietylko nieprzeciętnie uzdolnionego i opanowanego, lecz 
również dysponującego zdecydowanym, przemyślanym poglądem na świat. Ulja- 
now niewątpliwie nosił w sobie te same zadatki, które w kilkadziesiąt lat później 
zaprowadziły jego młodszego brata, Włodzimierza Iljicza Uljanowa-Lenina, na 
stolec dyktatorski w Kremlu. Uzupełnieniem tych dwu ludzi był Wasyl Stepa- 
nowicz Osipanow, również student, obdarzony twardym charakterem i twór
czym uporem.

Ci trzej młodzi ludzie, z których najstarszy zaledwie przekroczył dwudziesty 
rok życia, stanowili jądro komórki terorystycznej. Pomnożywszy swoje szeregi 
do liczby kilkunastu osób, postanowili przystąpić do dzieła.

Pierwszym czynem, któryby wstrząsnął sumieniem narodu rosyjskiego i rzu
cił postrach na klasę rządzącą, miał być zamach na życie cara. Panował wów
czas Aleksander III, monarcha zupełnie pozbawiony poglądów liberalnych, które 
bądź co bądź kiełkowały w umyśle jego poprzednika, Aleksandra Ii-go. Dzisiaj, 
z odległości kilkudziesięciu lat, wiemy już, że był to ostatni car Wszechrosji, 
który zostawił dziedzictwo swemu następcy. Otaczała go nienaruszona aureola



całkowitego samodzierżcy, którego autorytetu nie zachwiały jeszcze, jak za cza
sów Mikołaja Ii-go, groźne podmuchy rewolucji z roku 1905, a opromieniało 
go przy tern w oczach ciemnych mas chłopstwa rosyjskiego niedawno przepro
wadzone jego uwłaszczenie. Zgładzenie go musiałoby zwrócić oczy wszystkich 
na sprawy i hasła, w imię których grupa zuchwalców ideowych na to „święto
kradztwo” się ważyła.

Efekt carobójstwa byłby, oczywiście, olbrzymi, ale też trudności, spiętrzone 
na drodze do jego realizacji, były równie wielkie. Na przełamanie ich mogli się 
ważyć jedynie ludzie niezwykle oddani sprawie i najzupełniej zdecydowani na 
złożenie życia w ofierze swym ideałom. Grupa terorystyczna Narodnej Woli 
cechy te posiadała, a więc posiadała i szanse przeprowadzenia planu, pozornie 
niemożliwego do wykonania.

MIESZKANIE RODZICÓW J. PIŁSUDSKIEGO W WILNIE PRZY UL. NADBRZEŻNEJ
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Gdy się zważy nierówność sił, któremi rozporządzali w tej walce przeciwnicy, 
pomysł terorystów wydaje się szaleństwem. Z jednej bowiem strony stał wódz 
olbrzymiego imperjum, rozciągającego się od serca Europy do najdalszych 
krańców Azji, z drugiej zaś — kilkunastu gołowąsych młokosów. Z jednej — cały 
olbrzymi aparat policyjny z doprowadzonym do perfekcji systemem szpiegow
skim i tysiącem ludzi straży przybocznej, z drugiej — kilkanaście par bezbron
nych rąk. To zestawienie wydaje się tak nieprawdopodobne, że aż śmieszne. 
Niemniej jednak, gdyby nie drobna nieostrożność jednego ze spiskowców, ciało 
wielkiego imperatora rozszarpałaby bomba, mozolnie spreparowana przez tych 
właśnie paru zuchwalców.

I)o Józefa Piłsudskiego spisek dotarł za pośrednictwem jego starszego brata 
Bronisława Piłsudskiego, studjującego w owym czasie w Petersburgu i będącego

B. WILEŃSKIE l-SZE GIMNAZJUM. WIDOK ZEWNĘTRZNY



B. WILEŃSKIE l-SZE GIMNAZJUM (DZIEDZINIEC)

kolegą Uljanowa. Bronisław nie był członkiem spisku, lecz tylko wiedział o nim, 
gdyż w jego mieszkaniu odbywały się wielokrotnie zebrania sprzysiężonych. 
Podczas rozprawy sądowej Bronisław Piłsudski stanowczo zaprzeczył, jakoby 
miał należeć do organizacji carobójczej, aczkolwiek nie zaprzeczał utrzymywania 
z jej członkami stosunków. To jego stanowcze oświadczenie musiało widocznie 
do pewnego stopnia znaleźć wiarę, gdyż został skazany „tylko” na 15 lat ka
torgi i dożywotnie osiedlenie na Sybirze, a nie na śmierć, jak pięciu innych.

Udział Józefa w spisku był jeszcze mniejszy i, nawet według aktu oskarże
nia, ograniczał się jedynie do zaprowadzenia jednego z przybyłych z Petersburga



spiskowców do aptekarza, Tytusa Paszkowskiego, mającego dostarczyć materia
łów, potrzebnych do zrobienia bomby.

Obaj bracia stali na tern stanowisku, że zabicie cara i nawet zmiana rządu 
w Rosji może zupełnie nie wpłynąć dodatnio na sprawę polską. Młodzi ci ludzie 
już wówczas rozumieli, że każda Rosja będzie wyciągała ręce po nasz kraj, i zde
cydowanie odmówili współpracy w zamachu. Ponadto, uważali oni formę rządu 
w Rosji za sprawę wewnętrzną tego kraju i wyraźnie oświadczyli, że Polacy do 
jej przekształcenia nie powinni się mieszać.

JÓZEF PIŁSUDSKI 
W 16 ROKU ŻYCIA
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KORYTARZ B. WILEŃSKIEGO
I-GO GIMNAZJUM

Plan zamachu, uknuty przez Uljanowa, Szewyrewa i Osipanowa, polegał na 
wyśledzeniu, któremi ulicami car jeździ, i wychodzeniu na jego spotkanie, do-

*

póki nie nadejdzie chwila sposobna do rzucenia bomby.
Roli carobójców podjęli się: Osipow, Andrejuszkin i Gienierałow. Wszy

scy trzej spotkali się dnia 22 lutego 1887 roku w polskiej kawiarni przy ulicy 
Michajłowskiej, gdzie omówili plan działania i postanowili dokonać zamachu

ló 



niezwłocznie. W trzy dni później odbyło się w mieszkaniu Kanczera i Horkuna 
ostatnie zebranie, w którem oprócz „mietalszczykow” (ludzi, mających rzucać 
bomby) wzięli udział: Horkun, Wołochow i Uljanow. Postanowiono, że zama
chowcy i obserwatorzy-sygnaliści (Kanczer, Horkun i Wołochow) wyjdą następ
nego dnia o 11 rano na Newski prospekt i będą tam chodzili od placu Admi
ralicji do gmachu Bibljoteki Publicznej, oczekując cesarskiego pojazdu. Na 
temże zebraniu Uljanow zademonstrował trzy bomby, z których dwie miały 
postać cylindrów, a jedna—książki. Wewnątrz, jak w szrapnelu, znajdowały się 
kulki, które, aby działanie ich było tern pewniejsze, zostały zatrute strychniną.

Chcąc, by efekt carobójstwa był zupełny, trzeba było powiadomić lud o tern, 
w imię czego zostało dokonane. Do tego wyjaśnienia miała służyć proklamacja, 
której drukiem zajął się w dniu 28 lutego Uljanow w mieszkaniu Bronisława 
Piłsudskiego.

„Mietalszczycy” wyszli pierwszy raz na Newski prospekt 26 lutego, drugi 
raz — 28 lutego, trzeci i ostatni—1 marca 1887 roku.

Jak często bywa, policja wpadła na ślad spisku przypadkowo, wskutek nie
ostrożności Andrejuszkina, który w liście ze stycznia do przyjaciela w Charko
wie napomykał o swojej tajnej działalności. List ten przeczytano w „czarnym 
gabinecie” pocztowym i oddano policji.

Rozpoczęło się śledztwo. Władzom nie przeszło jednak nawet przez myśl, 
aby miały przed sobą spisek na życie cara. Były one pewne, że są na śladach 
jakiejś studenckiej organizacji samokształceniowej lub oświatowej. Nawet wów
czas, gdy w dniu 1 marca aresztowano na Newskim prospekcie Osipanowa 
i odprowadzano go do ochrany, nie wiedziano jeszcze, kogo zatrzymano, acz
kolwiek „mietalszczyk” niósł z sobą bombę w postaci książki. Oczy policji otwo
rzyły się dopiero wówczas, gdy bohaterski Osipanow, chcąc zaalarmować i uprze
dzić swoich towarzyszy o wykryciu spisku, postanowił spowodować wybuch 
bomby. Najpierw pociągnął za sznurek zapalniczy, który jednak urwał się i wy
buchu nie spowodował. Zrozpaczony, wzniósł wówczas pocisk w górę i rzucił 
z całej siły o ziemię. Bomba jednak i teraz nie wybuchła, zapewne wskutek 
wadliwej konstrukcji, bądź też złego spreparowania materjałów wybuchowych.

Dopiero ten rozpaczliwy czyn Osipanowa postawił cały policyjny Petersburg 
na nogi.

Oprócz Osipanowa, który milczał jak grób, aresztowano „sygnalszczyków”: 
Kanczera i Horkuna. Ci dwaj poczęli „sypać”. Na skutek ich zeznań zostali



aresztowani: Uljanow, Szewyrew, Noworusskij, Łukaszewicz, Piłsudski Bronisław, 
Paszkowski i Szmidowa.

Z Petersburga nici spisku prowadziły do Wilna, do aptekarza Tytusa Pasz
kowskiego, który dostarczał ingrediencyj potrzebnych, aby spreparować mate- 
rjały wybuchowe; do Józefa Piłsudskiego, który pośredniczył w nawiązaniu 
kontaktu między spiskowcami petersburskimi a wileńskimi, i do szeregu innych.

Aresztowania nastąpiły bezpośrednio po wykryciu sprzysiężenia. Józef Pił
sudski został aresztowany 10 marca, a w dziesięć dni później, dnia 20 marca, 
naczelnik urzędu żandarmskiego pokwitował jego odbiór w Petersburgu.

Pewnego razu zapytałem Marszałka Piłsudskiego, w jakich okolicznościach 
nastąpiło to aresztowanie. Usłyszałem taką odpowiedź:

Było to w dzień. Przyszedłem właśnie do Tytusa Paszkowskiego, aby go 
ostrzec przed aresztowaniem, gdy nagle otoczyli mnie żandarmi, gospodarujący 
już w jego mieszkaniu. Odprowadzony natychmiast do więzienia, zobaczyłem 
się następny raz z rodziną i bliskimi dopiero w pięć i pół lat później.

1 Matka, Marja z Billewiczów, zmarła w roku 1884.
2 Ojciec Marszałka, również Józef, był wyznaczony w roku 1863 przez powstańczy Rząd Narodowy w Warszawie ko
misarzem na Żmudź.
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OZPRAWA SĄDOWA
została wyznaczona na pierwsze dni kwietnia w stolicy państwa carów.

Ustęp sprawozdania, dotyczący zeznań Piłsudskiego, brzmi jak następuje1): 
„Wprowadzają świadka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
Prezes Sądu: Co pan wie o wyjeździe do Wilna Kanczera? Czy go pan zna? 
Świadek Piłsudski: Usłyszałem to nazwisko dopiero w zarządzie 2).
Pytanie: Czy pan mieszkał w Wilnie? Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Czy pan go tam widział?
Odpowiedź: Widziałem go u siebie. Było to w końcu stycznia, 31 stycznia3); 

około godz. 3-ej przyszedłem do domu na obiad i wówczas spostrzegłem brata, 
rozmawiającego z nim. Później, nazajutrz brat mój wyjechał do Petersburga 
i powiedział mi o nim, że pozostanie u mnie kilka nocy. Nazajutrz po odjeź-



cizie mego brata przyszedł do mnie Izaak Dembo z prośbą o zaprowadzenie go 
na plac Św.-Jerski w Wilnie około goclz. 9-ej wieczór; że tam będzie nań czekał 
Antoni Gnatowski. Przyprowadziłem go w tym czasie i poszedłem do domu. 
Wieczorem zjawił się u mnie i powiedział, że tego samego dnia wyjeżdża. 
I rzeczywiście, około godz. 11-ej wyszedł i więcej nie wrócił.

Pytanie: Czy po jego odjeździe nie komunikował się pan z Petersburgiem? 
Czy pan nie pisał czegoś do kogoś w Petersburgu z powodu jego pobytu?

Odpowiedź: Nie.
Pytanie: Pieniędzy jakichś pan nie wysyłał?
Odpowiedź: Przynajmniej nie pamiętam.
Wiceprokurator: Mieszkał pan w Wilnie u krewnych?
Świadek Piłsudski: Tak, u mojej ciotki.
Pytanie: Czy w tern samem mieszkaniu zatrzymywał się i brat pański, kiedy 

przyjeżdżał?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Czy pan miał duże mieszkanie?
Odpowiedź: Nie, jeden pokój.
Pytanie: A więc w tym właśnie pokoju zatrzymywał się i brat pański? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Kiedy ta osobistość przyjechała, czy pan nie spytał brata, jak jej 

nazwisko i poco przyjechała?
Odpowiedź: Nie, nie pytałem. Brat mu powiedział: oto mój brat, i nic więcej. 
Pytanie: A panu nie mówił, kto to? Odpowiedź: Nie.
Pytanie: Brat pański wyjechał nazajutrz? Czy powiedział on, że osobistość 

ta zostanie u pana?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: A więc nocowała ona u pana w pokoju?
Odpowiedź: Tak, dwie noce.
Pytanie: Jadła obiad, piła herbatę u pana?
Odpowiedź: Razem.
Pytanie: Czy ciotka pańska wiedziała o tern?
Odpowiedź: Wiedziała.
Pytanie: Jakżeż wytłumaczono ciotce, na jakiej podstawie osobistość ta mie

szka? Tak sobie, wprost po koleżeńsku?
Odpowiedź: Tak, rozumie się, jako kolega.
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Pytanie: Spędziła u pana dwie noce? /
Odpowiedź: Tak, 31 stycznia przyjechał, 2 lutego wyjechał.
Pytanie: A więc Dembo przyszedł do pana 2-go?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: I powiedział, abyś pan tę osobistość przyprowadził do niego?
Odpowiedź: Nie, na plac Św.-Jerski.
Pytanie: Czy w tym czasie Kanczer nie był u pana? Czy nie mógł jemu 

powiedzieć?
Odpowiedź: Zapewne dlatego, że Kanczer nie znał m. Wilna.
Pytanie: 1 potem osobistość ta powróciła i pojechała na kolej? Czy miała 

ona ze sobą jakieś rzeczy, kiedy przyszła do pana?
Odpowiedź: Nie pamiętam, może i miała.
Pytanie: Qzy wprost z mieszkania pojechał na kolej?
Odpowiedź: Odemnie poszedł wprost... Nie pamiętam.
Pytanie: Czy miał coś przy sobie, kiedy poszedł?
Odpowiedź: Zdaje się, że nic nie miał przy sobie.
Pytanie: Czy po pewnym czasie nikt się do pana nie zgłosił w imieniu pań

skiego brata z prośbą o skomunikowanie z Gnatowskim?
Odpowiedź: Tak, tak było. Jego nazwiska nie znałem. W zarządzie wymie

niono mi jego nazwisko, ale zapomniałem.
Pytanie: Wymieniano je panu jako Goworuchin?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Ale go pan nie pytał?
Odpowiedź: Nie, zgłosił się u mnie również około godziny 3-ej i powiedział, 

że brat przysłał go z prośbą o skomunikowanie go z Gnatowskim.
Pytanie: Żadnej kartki (zapiski) nie pokazywał?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie: Pan mu uwierzył na słowo?
Odpowiedź: Tak. Mieszkania Gnatowskiego nie znałem i z tego powodu za

prowadziłem do wspólnego znajomego, Paszkowskiego, pozostawiwszy u Pasz
kowskiego z prośbą, aby go ten skomunikował z Antonim. Wieczorem wy
szedłem na przechadzkę i, przechodząc koło ogrodu Botanicznego, spotkałem 
Antoniego Gnatowskiego z tym Goworuchinem, czy jak, i wtedy Antoni prosił 
mię, abym mu pozwolił przenocować u mnie. Początkowo nie zgodziłem się na 
to, ale później zgodziłem się i odprowadziłem go do mieszkania mego ojca.
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Pytanie: Nie ciotki?
Odpowiedź: Nie, u ciotki wówczas nocowała babka.
Pytanie: Czy pański ojciec mieszkał wówczas w Wilnie?
Odpowiedź: Nie, w majątku.
Pytanie: To znaczy, że mieszkanie było puste?
Odpowiedź: Nie, tam moi bracia mieszkali.
Pytanie: I on tam nocował? Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Kiedy poszedł? Nazajutrz?
Odpowiedź: Kiedy przychodził do mnie, miał ze sobą rzeczy i zostawił je 

u mnie. Nazajutrz rano, w niedzielę, jeden z mych młodszych braci przyprowa
dził go do mnie. On wziął te rzeczy i poszedł.

Pytanie: Qzy później Gnatowski nie prosił pana o wysłanie telegramu?
Odpowiedź: Tak, prosił mnie o wysłanie telegramu tegoż wieczora.
Pytanie: To znaczy kiedy?
Odpowiedź: Kiedym go widział z Gnatowskim.
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Pytanie: A więc jeszcze przed jego odjazdem?
Odpowiedź: Tak, przed jego odjazdem, wysłać telegram nazajutrz.
Pytanie: Czy powiedział panu treść telegramu?
Odpowiedź: Tak: „siostra wyjechała, wyjdź na jej spotkanie”.
Pytanie: Czy pan nie żądał wyjaśnienia tego?
Odpowiedź: Nie chciałem początkowo telegrafować, ale powiedział mi, że to 

w jakiejś sprawie z bratem.
Pytanie: Kiedy pan go wysłał?
Odpowiedź: Zapomniałem go wysłać, ale później znalazłem tę notatkę w kie

szeni.
Pytanie: Jaką notatkę? Wszak powiedział panu słownie?
Odpowiedź: Przyszedłszy do domu, zapisałem. 25 lutego przypomniałem so

bie i wysłałem telegram.
Pytanie: Czy z powodu tego telegramu komunikował się pan z bratem?
Odpowiedź: Tak, napisałem mu list o tym Goworuchinie, że mi przysyła 

nieznajome osobistości, on zaś odpowiedział, że nie przysyłał do mnie.
Pytanie: To znaczy, że osobistość ta miała wstąpić do kogoś innego, nie 

zastała go i dlatego wstąpiła do pana?
Odpowiedź: Tak jest.
Pytanie: Kanczer mieszkał u pana przez dwa dni i pan oczywiście musiał 

zwracać się do niego. Jak go pan nazywał?
Odpowiedź: Poprostu „pan”.
Pytanie: Nawet imię jego było panu nieznane?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Czy pan tern nie zainteresował się i nie spytał, jak to się zwykle czyni? 
Odpowiedź: Kiedy Rosjanie mówią ze sobą i zwracają się po imieniu ojca 

(otczestwo), wówczas pytają, ale ja nigdy nie zwracałem się po imieniu i imie
niu ojca.

Pytanie: Przecież Kanczer mówił z panem po rosyjsku?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Czy wiedział, że pan nazywa się Józef?
Odpowiedź: Tego nie wiem.
Pytanie: Czy pana zatrzymano w mieszkaniu Paszkowskiego?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: Czy pan znajdował się z nim w stosunkach bliższej znajomości?



Odpowiedź: Zapoznałem się z nim w tym roku na jakimś wieczorku.
Pytanie: Czy wcześniej od brata? Jeśli pan zapoznał się z nim w tym roku, 

to zapewne w styczniu?
Odpowiedź: W styczniu.
Pytanie: Czy wtedy, kiedy brat był w Wilnie?
Odpowiedź: Nie wiem, czy w Wilnie brat znał go, czy nie.
Pytanie: Czy on bywał u pana?
Odpowiedź: Nie, ja byłem kilka razy.
Pytanie: Gdzie mieszkał? Odpowiedź: Przy ulicy Trockiej.
Pytanie: Czy pan zna jego żonę? Odpowiedź: Nie.
Pytanie: Czy pan wie, że jest żonaty? Odpowiedź: Nie, nie wiedziałem. 
Pytanie: Czy pan nie spotykał jego żony?
Odpowiedź: Widziałem kobietę, ale nie wiem, czy to żona, czy nie.
Pytanie: Przy panu znaleziono rozmaite rękopisy. Czy to pańskie, czy pań

skiego brata?
Odpowiedź: Brata.
Pytanie: Czy pan zawsze nosił je przy sobie? Dlaczego były u pana? Dla

czego pan trafił do Paszkowskiego?
Odpowiedź: Nie wiedziałem, co to za papiery, i cli ciałem odnieść je ojcu, 

który miał jechać do Petersburga, aby je odwiózł do brata.
Pytanie: Czy do Paszkowskiego trafił pan po drodze?
Odpowiedź: Tak, po drodze.
Pytanie: Czy te rękopisy zostawił pański brat, kiedy odjeżdżał do Peters

burga?
Odpowiedź: Nie wiem, znalazłem je u siebie na stole. Zobaczyłem, że je pisał 

brat, i przypuszczałem, że to papiery brata.
Pytanie: A nie tak, że brat, wyjeżdżając, powiedział: „Przechowaj je” i po

zostawił panu?
Odpowiedź: Nie.
Oskarżony Uljanow: Pod jakim adresem kazał panu Gnatowski wysłać te

legram?
Świadek Piłsudski: Pod adresem brata.
Pytanie: Tak panu powiedział? Czy to było w obecności Goworuchina? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie: I prosił wysłać natychmiast? Odpowiedź: Prosił wysłać nazajutrz.
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Na rozprawę sądową udał się nieszczęśliwy Piłsudski-ojciec, łudząc się, że 
znajdzie dla swoich synów sprawiedliwość. Nie pomogli jednak adwokaci ani 
zapewnienia o niewinności. Sędziowie byli bez litości. Po krótkim przewodzie są
dowym ogłoszono wyrok: Osipanow, Gienierałow, Andrejuszkin, Szewyrew i Ulja
now — na śmierć; Łukaszewicz i Noworusskij do Szlisselburga na dożywotnią 
katorgę; M. A. Ananjina — na dwadzieścia lat katorgi w Sybirze; Bronisław Pił
sudski1)— piętnaście lat katorgi na Sachalinie, pozbawienie praw i dożywotnie 
osiedlenie na Syberji; Paszkowski, Kanczer, Horkun i Wołochow — po dziesięć 
lat katorgi; Szmidowa — osiedlenie na Sybirze; Sierdiukowa — dwa lata więzienia.

Skazani na śmierć zachowali się mężnie. Umierali z okrzykiem: „niech żyje 
Narodnaja Wola" i żaden nie okazał słabości.

Ciekawy jest dalszy los uczestników spisku, nie skazanych na śmierć. Bol
szewiccy historycy pozbierali o nich starannie wiadomości i opublikowali w jed
nym z wydawnictw Związku Politkatorżan, czyli więźniów ideowych.
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I tak, Łukaszewicz został zwolniony z więzienia szlisselburskiego w roku 1905, 
pracował najpierw w Petersburgu, potem przeniósł się do Wilna, gdzie umarł 
20 października 1928 roku, jako profesor uniwersytetu.

Noworusskij, oswobodzony również w roku 1905, mieszkał w Petersburgu, 
zajmując się działalnością naukowo-popularyzatorską, gdzie umarł w roku 1925.

Ananjina umarła w katordze w r. 1898.
O Bronisławie Piłsudskim piszę obszerniej w przypiskach.
Tytus Paszkowski odebrał sobie życie w Jakucku w r. 1895.
Kanczer, nie mogąc znieść wyrzutów sumienia, popełnił w czasie odbywania 

katorgi samobójstwo przez zażycie trucizny i zastrzelenie się.
Horkun i Wołochow zmarli na Sybirze.
Szmidowa wyszła na zesłaniu zamąż za politycznego zesłańca Kluggego i po 

odbyciu kary osiedliła się w Charkowie, gdzie żyła jeszcze w roku 1934.
O losie Sierdiukowej nic nie wiadomo.
Jak widać z powyższego, z piętnastu osób, skazanych za udział w spisku 

na życie Aleksandra III w roku 1887, żyje dotychczas napewno tylko Szmi
dowa - Klugge.

Co do osoby późniejszego Pierwszego Marszałka Polski, to po starannem 
śledztwie władze rosyjskie doszły do wniosku, że nie mają dowodu, aby brał on 
udział w próbie zamachu na cara. Został więc z oskarżenia wyłączony i przed 
sądem stanął jedynie jako świadek. Brak dowodów nie powstrzymał jednak 
ochrany od potępienia młodego człowieka. Skorzystano z istniejącego ustawo
dawstwa, które pozwalało skazać na Sybir każdego obywatela, a właściwie „pod
danego”, bez wyroku sądowego. Na mocy tego prawa Józef Piłsudski został 
skazany dekretem ministra sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1887 r. „w drodze 
administracyjnej” na pięć lat pobytu we wschodnim Sybirze.

Ustęp z odpowiedniego aktu, mający być usprawiedliwieniem ministerjal- 
nego wyroku, brzmi, jak następuje:

„Niemniej jednak charakter współdziałania, okazany przez Józefa Piłsud
skiego obwinionym: Kanczerowi i Goworuchinowi dla zorganizowania im w m. 
Wilnie spotkania z obwinionym Gnatowskim, wysłanie przez niego depeszy, 
mówiącej w słowach umówionych o wyjeźdźie z Wilna Goworuchina, który na
stępnie uciekł zagranicę, a następnie znalezienie u niego rękopisów treści rewo
lucyjnej—daje świadectwo przestępczego nastawienia, nie pozostawiając wątpli
wości, że Józef Piłsudski działał świadomie w interesach rewolucyjnego spisku”.
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Wyrok przyjął Józef Piłsudski spokojnie. Aby zrozumieć, ile ten spokój 
musiał go kosztować, trzeba nasamprzód uświadomić sobie, czem było w epoce 
popowstaniowej we dworze litewskim słowo „Sybir” i z jaką odrazą, wstrętem 
i łękiem było wypowiadane. Trzeba pamiętać, że w owym czasie podróż z Wilna 
do Irkucka trwała nie tak jak dzisiaj 7 — 8 dni, lecz od 8-u'miesięcy do roku, a więc 
czas, który w podróżach współczesnych nie istnieje, gdyż nawet powolnie odby
wana wycieczka naokoło świata trwa nie dłużej, niż 3 miesiące. Był to dla 
Ziuka cios podwójnie dotkliwy, gdyż nietylko wyrywał mu z życia pięć lat, 
ale do tego wyrywał lata najsposobniejsze do ustalenia przyszłości. Tę jego 
przyszłość wyrok złamałby zupełnie, gdyby nie trafił na duszę mocną, która 
nietylko oparła się ciosowi, ale przekuła go na trwałe wartości dla siebie.

Mówiąc, że Piłsudski spokojnie przyjął wyrok, dodać jednak należy, iż o jego 
rodzinie tego nie można powiedzieć. Ojca wyrok ten na synów napełnił rozpa-
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czą, której nie dane mu już było pozbyć się aż do śmierci. Zesłanie dwóch synów 
na znienawidzony Sybir, co równało się zupełnemu wyeliminowaniu z życia, 
było ciosem naprawdę oszałamiającym. W całej rodzinie zapanowała żałoba 
i smutek. Dwaj młodsi synowie: Jan i Adam, byli jeszcze zbyt młodzi, aby nie
szczęście przeżywać głęboko, niemniej i dla nich wspomnienia tych czasów są 
koszmarem. Najmocniej z rodzeństwa odczuła wyrok petersburski niewątpliwie 
siostra zesłańców, Zofja, która Ziukowi i młodszemu rodzeństwu zastępowała 
nieżyjącą już matkę. Tkliwy stosunek do późniejszego Marszałka, który zacho
wała z niezmienioną świeżością aż do samej śmierci, podwajał jej cierpienia. 
Gdy pewnego razu opowiadała na moją prośbę o tych czasach, dostrzegłem 
w jej jasnych, dobrych oczach — łzy. Ona to utrzymywała z Ziukiem korespon
dencję, podtrzymywała go na duchu i pocieszała, do niej też najczęściej nad
chodziły listy z Kireńska i Tunki.

1 Według: „Pierwoje Marta 1887 g.” Dielo P. Szewyriewa, Al. Uljanowa, P. Andrejuszkina, W. Gienierałowa, W. Osi- 
panowa i dr. s predisłowjem A. I. Jelizarowoj. Tekst podgotowlen k pieczati A. A. Sziłowym. Moskowskij Raboczyj 
Centrarchiw, Moskwa-Leningrad 1927. Zaczerpnięte z czasopisma „Niepodległość”, tom XI — zeszyt I (27) r. 1935.
2 Żandarmerji.
3 Daty wszędzie według starego stylu.
4 Bronisław Piłsudski nigdy już do Wilna nie wrócił. Jego życie ułożyło się w jedno pasmo tragedji i niepowodzeń. 
Jego los był przeciwstawieniem losu Józefa. O ile temu ostatniemu w życiu wszystko się udawało, o tyle jemu 
wszystko szło jak po grudzie. Zesłany niewinnie na Sachalin za udział w spisku, do którego nie należał, miał 
jeszcze potem cierpieć niewinnie z innej okazji. Zdarzyła się ona podczas pobytu w Japonji, do której pozwolono 
mu udać się wespół z Sieroszewskim, w uznaniu jego wielkich zasług, położonych nad zbadaniem niektórych szczepów 
tubylczych Sachalinu, a w szczególności Ainosów. Otóż w Japonji doszła go wieść, że jego przyjaciel, lekarz 
z Władywostoku, został aresztowany i osadzony w więzieniu za przechowywanie nielegalnych książek. Jednocześnie 
fatalny zbieg okoliczności sprawił, że wysłał on do tego lekarza list, w którym zapewniał go, że „dalszy transport 
książek wkrótce wyśle”. Oczywiście, miał na myśli zwykłe książki naukowe, posiadające debit, niemniej jednak 
otrzymał ostrzeżenie, że mogą go aresztować, gdyby powrócił do Rosji. Bronisław Piłsudski miał zbyt smutne 
doświadczenia ze sprawiedliwością carską, aby ryzykować raz jeszcze rolę podsądnego, to też do Rosji postanowił 
nie wracać. Postanowienie to podszepnął mu jego pech, gdyż później okazało się, że policja o nic go nie podejrzewała 
i bynajmniej nie miała zamiaru go aresztować.
Opuszczając Japonję — z przyczyn powyżej wyłuszczonych oraz niektórych innych, w które tu nie wchodzimy — 
i udając się bez pozwolenia do Galicji, zamykał sobie drogę do legalności, u której progu już był stał. Na nowem 
miejscu pobytu (mieszkał w Krakowie, potem w Zakopanem, utrzymując żywy kontakt z Józefem) wszczął usilne sta
rania o amnestję i pozwolenie na powrót do stron rodzinnych, do których tęsknił, podlegając stałej, męczącej 
nostalgji. Wreszcie, po kilku latach, uzyskał legalny paszport rosyjski i prawo powrotu do Wilna. Nieszczęśliwego 
tułacza, wygnanego z ojczyzny przed dwudziestu siedmiu laty, ogarnął szał radości. Napisał entuzjastyczny list do 
siostry, pani Zofji Kadenacowej, zapewniając, że likwiduje w Galicji wszystkie swoje interesy i że lada dzień zawita 
do nich, do kochanych. I wtedy właśnie wybuchła wielka wojna światowa, odgradzając go od wszystkich jego 
nadziei nieprzeniknionym kordonem frontów...
Bronisław Piłsudski zmarł na obczyźnie, w Paryżu, w roku 1917, nie doczekawszy się wspaniałej chwili wolności 
ojczyzny, dla której tyle wycierpiał.
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wyrok zapadł, i potem, w czasie dokonywania formalności, ¡tułał się Józef Pił
sudski po różnych więzieniach. Wilno, Petersburg, Moskwa, a potem etapy. 
Komunikacja z Sybirem odbywała się w owym czasie częściowo drogą wodną, 
częściowo przy pomocy koni — wozami lub saniami. Zesłańcy nie korzystali ni
gdy z innej lokomocji, niż statki rzeczne i własne nogi. Nie zważając na to, 
że podróż pieszo kosztowała drożej, rząd carski trzymał się uparcie zasady, aby 
nigdy nie dawać więźniom koni. Prawdopodobnie chciano w ten sposób ska
zańcom dokuczyć. Było to zgodne z tezą sprawiedliwości rosyjskiej, że więzie
nie ma być karą, a nie drogą do poprawy, ani też środkiem wyeliminowania 
ze społeczeństwa jednostki szkodliwej. I rzeczywiście, droga na Sybir była bo
daj cięższą karą od samego pobytu na posielenju.



Pierwszym „etapem” sybirskim, w którym wypadło Piłsudskiemu 
przebywać, było więzienie w Tiumeniu. Była to w owym czasie 
mieścina mała (19 tys. ludności), brudna, o ulicach niebrukowa

nych, o domach — z kilku wyjątkami — drewnianych. Stanowiła ona punkt wyjścio
wy dla komunikacji rzecznej w calem dorzeczu rzeki Ob. Położona nad rz. Turą, 
stanowiła przystań, skąd transportowano zesłańców drogą wodną aż do Tomska.

Więzienie tiumeńskie posiadało złą sławę. O ciasnocie w niem może dać 
pojęcie fakt, że przebywało tam miesiącami po 1.500 do 2 tysięcy skazańców, 
aczkolwiek przy oszczędnych obliczeniach rządowych mogło się w niem pomie
ścić najwyżej 800 osób.

Odcinek z Tiumenia do Tomska, wynoszący kilka tysięcy kilometrów, prze
była part ja zesłańców, do której włączono Piłsudskiego, na statku rzecznym, 
kursującym po rzekach Irtysz, Ob i Tom.

Jerzy Kennan, Amerykanin, który zwiedzał Syberję w roku 1885, a więc 
zaledwie na dwa lata przed zesłaniem Piłsudskiego, opisał w prasie swego kraju 
ładowanie skazańców w Tiumeniu na statek i wysyłkę ich do Tomska. Ponie
waż drogę tę odbył Piłsudski w tych samych warunkach, podaję opis tego „za
biegu” według słów autora amerykańskiego:

„W sobotę popołudniu — pisze Kennan — widzieliśmy na przystani ładowanie 
na statek 700 osób, które zesłane były do Tomska. Statek1) miał wygląd zwy
czajnego statku morskiego, tylko zanurzał się znacznie mniej i brakło na nim 
omasztowania. Długość jego wynosiła 75 metrów, a szerokość 10. Na pokładzie, 
na dziobie i rufie znajdowały się dwie wielkie kajuty, z których jedna przezna
czona była dla chorych i mieściła także aptekę; druga służyła dla oficerów, 
załogi i zesłańców z lepszego towarzystwa. Obie połączone były z sobą dachem, 
a dwie strony boczne — mocną kratą żelazną, tworząc pewnego rodzaju klatkę. 
W tern pomieszczeniu, mającem zaledwie 25 metrów długości i dziesięć metrów 
szerokości, mogli więźniowie spacerować i oddychać świeżem powietrzem. We
wnątrz klatka była podzielona kratą na dwie nierówne części, z których mniej
szą przeznaczono dla kobiet i dzieci, a większą dla mężczyzn. To oryginalne 
urządzenie pokładowe nazywali więźniowie „kojcem”. Z niego wiodły schody na 
dół do kabin sypialnych. Były te kabiny szerokie na dziesięć metrów, wysokie 
na dwa i pół metra, długie na dziesięć do dwudziestu. Jedna służyła dla kobiet, 
dwie albo trzy inne — dla mężczyzn. Wszędzie znajdowały się podwójne tap
czany, które mogły pomieścić cztery rzędy śpiących; również i przy bocznych
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ścianach statku stały prycze. Statek był, przed wprowadzeniem nań ludzi, grun
townie oczyszczony, zdezynfekowany, tak że powietrze było na nim czyste 
i świeże. Stał on przy pływającym pomoście; wiodły doń schody z wysokiego 
brzegu, w odległości kilku metrów od nich stał podoficer, a stojących na brzegu 
więźniów otaczali, jak zwykle, żołnierze. Inspektor transportów pozwolił nam 
odfotografowaó statek i zesłańców; gdy to nastąpiło, rozkazano ludziom zejść 
na pokład. Więźniowie wzięli swe zawiniątka na ramiona i zeszli na dół po 
spadzistych schodach; większość zakuta była w kajdany, których brzęk słychać 
było przez cały czas ładowania więźniów na statek, co trwało godzinę. Odzienie 
stanowiły jednostajne, szare kostjumy skazańcze, ale same ich postacie, pocho
dzące ze wszystkich miejscowości obszernego państwa, przedstawiały wielką roz
maitość; tu kroczył Rosjanin, tam dziki góral z Dagestanu lub Kaukazu, który 
prawdopodobnie dostał się tutaj za dokonanie jakiejś krwawej zemsty, brunat- 
nawi Tatarzy z okolic nadwołżańskich, Turcy z Krymu w swych czerwonych 
fezach, które stanowiły jaskrawy kontrast z szarem ubraniem aresztanckiem, 
chytrze zpodełba patrzący Żydzi z Podola, zapewne ujęci na przemytnictwie. 
Wy raz twarzy większości z nich był dobroduszny, raczej głupkowaty i zmy
słowy, niż surowy i złośliwy.

„Wszystkich władowano na statek.
„Zamknięto zasuwę klatki żelaznej, opatrzoną wielkiemi kłódkami; wtedy 

przedstawił się oczom naszym różnobarwny obraz, przypominający jarmark ro
syjski. Tu ledwie odrosła od ziemi dziewczynka podaje przez kratę kupującym 
więźniom jaja gotowane. Tam jeden z nich każę sobie napełnić naczynie swe 
mlekiem, które stara kobieta leje mu przez kratę przy pomocy rurki. Wszędzie 
sprzedają chleb, ogórki kwaszone, grzyby suszone. Handlujący mają zupełne do 
więźniów zaufanie, gdyż podają im swe towary przed otrzymaniem za nie pie
niędzy. Stojący na straży żołnierze, przystojni, tędzy chłopcy, ułatwiają często 
ten handel, pośrednicząc przy wręczaniu środków żywności lub pieniędzy za 
nie, nieraz nawet, gdy naprzykład kawał chleba nie może przecisnąć się przez 
kratę, otwierają zasuwę.

„Tymczasem przybył pop, za którym sługa cerkiewny niósł księgę z ewan- 
gelją i ornat. Wszedł on do jednej z kajut, skąd wkrótce ukazał się napowrót 
w cerkiewnych szatach z dymiącą kadzielnicą. Udał się naprzód do oddziału 
kobiecego, gdzie monotonnym głosem odmówił modlitwę, kobiety słuchały jej 
nabożnie, żegnając się, ukląkłszy i pochyliwszy głowy.



„Mało zainteresowania obudził zato duchowny w oddziale męskim, dokąd 
się udał następnie. Zdjęli, prawda, wszyscy czapki, ale niektórzy tylko poczęli 
się modlić i handel szedł nieprzerwanie.

„Duchowny rozebrał się z ornatu, wyraził kapitanowi życzenie pomyślnej 
drogi i wrócił do miasta”.

Tak, według opisu Jerzego Kennana, przedstawiał się odjazd skazańców 
z Tiumenia.

Statki z zesłańcami kursowały tylko od maja do października, to znaczy 
w okresie, gdy wody nie były pokryte lodem. Na przebycie przestrzeni, dzie
lącej Tiumeń od Tomska, zużywały od 7 do 10 dni. Należały one do dwóch 
kupców: Kurbatowa i Ignatowa, którzy w kontrakcie zobowiązali się do prze
wożenia do 10.800 skazańców. W latach 1880—1887 liczba ta wahała się mię
dzy 10 i 11 tysiącami, nie spadając ani razu poniżej 10 tysięcy. Kontrakt ten 
wymagał ponadto uruchomienia trzech statków, z których każdy mógłby po
mieścić do 600 osób i był w stanie zrobić w czasie sezonu sześć przejazdów. 
Przeciętna liczba „pasażerów” w latach, w których Józef Piłsudski przebywał 
na Sybirze, wynosiła na statek i przejazd około 580 ludzi, a więc tyle, ile wy
magał kontrakt. W rzeczywistości jednak było zupełnie inaczej, a to dlatego, 
że niedołężna administracja raz dostarczała zamałą liczbę więźniów i wówczas 
statek szedł napół pusty, to znowu dawała tylu, że nieomal tonął wskutek 
przeładowania. W wypadku, opisanym przez Jerzego Kennana, statek-więzienie 
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zabrał z Tiumenia 700 zesłańców, a więc sto osób więcej, aniżeli przewidywał 
niezbyt hojny w wyznaczaniu miejsca i wygód rząd carski.

Oprócz statków-więzień, kursowało na tym samym szlaku wiele innych stat
ków towarowych i pasażerskich. Były to bowiem czasy, gdy wielka kolej sybe
ryjska jeszcze nie istniała. Dzisiaj rzeki te opustoszały. Kursują po nich jedynie 
rzadko wysyłane stateczki rządowe, zaopatrujące mieszkańców przybrzeżnych 
w przedmioty wytwarzane w miastach i zabierające od nich plony tajgi i pól. 
Dzisiaj kolej ścięła żelaznemi szynami wielki łuk, utworzony przez Toboł z Ir
tyszem i Obią, łącząc Tiuineń przez stację Tajgę z Tomskiem drogą krótszą, 
pewniejszą, tańszą i wygodniejszą.

Wprawdzie statek, którym transportowano Józefa Piłsudskiego i jego towa
rzyszy, był mały, brudny i zapluskwiony, ale gdy się zważy, że przecież można 
było przyglądać się z niego bajecznym krajobrazom nadbrzeżnym, że dalej, 
można było spokojnie rozmawiać, spać tudzież grać w szachy, to ta część po
dróży nie będzie jeszcze tą ponurą tragedją, którą stanie się późniejsza droga 
piesza z Tomska do Irkucka. Trzeba bowiem pamiętać, że rzeki sybirskie, 
a w szczególności tak potężne i szerokie, jak Toboł, Irtysz i Ob, posiadają nie
opisany urok dziewiczości i wdzięku. Ich czyste wody toczą się przez kraj 
rzadko zaludniony, a ich brzegi porasta oryginalna, pełna zwierza dżungla. 
Wspaniałe modrzewie, jodły, świerki i brzozy osiągają tutaj rozmiary niespoty
kane w staruszce Europie, gdzie drzewostan skarlał, zmalał i zwyrodniał. Las 
syberyjski to nie cherlawy zagajnik europejski, lecz jego wspaniały pradziad, 
o którym my wiemy już tylko ze starych książek i legend. Na Sybirze zacho
wał się on dotychczas w całej pełni swego dziewiczego uroku.

Dla człowieka mało na piękno wrażliwego najładniejszy krajobraz jest ni- 
czem. Mijając najpiękniejsze nawet widoki, człowiek taki będzie spał, albo roz
mawiał z kimś nastrojonym jak on, nie zwracając na nie najmniejszej uwagi. 
Inaczej jednak napewno reagował na nie Józef Piłsudski, obdarzony, jak wszyst
kim wiadomo, duszą wrażliwą i romantyczną. W nim obrazy wielkich rzek sy- 
birskich i ich niezrównanie pięknych brzegów ryły ślady głębokie, nie do za
tarcia.

W czasie tego przejazdu z Tiumenia do Tomska statkiem-więzieniem pano
wało właśnie lato w całej pełni. Brzegi rzek pokrywała wspaniała roślinność — 
tern cudniej zielona, że jakgdyby pragnąca wynagrodzić sobie krótkość okresu 
swojej wegetacji. Przed zesłańcami przesuwały się, jak w nieznanym jeszcze
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wówczas kinematografie, cudowne obrazy bujnej przyrody dziewiczej: gęste lasy 
nie tknięte siekierą, stepy nie znające pługa, góry nie znające młotka geolo
gicznego, wsie „zabite deskami” od świata, a nadewszystko barwna mozajka 
napół dzikich plemion tubylczych, spoglądających z melancholją na sapiącego 
potwora, mącącego spokój zwierzynie, rybom i im, panom tych rozległych krain. 
Wszystko to stwarzało całość porywającą. Gdyby nie fakt, że do podróży po 
tych pięknych stronach zmuszała Piłsudskiego twarda i głupia pięść zaborcy, 
wydałaby mu się ona napewno cudownym darem opatrzności.

Do Tomska przybył Józef Piłsudski w lipcu. Niewiele miał sposobności 
przyjrzeć się miastu, gdyż niezwłocznie zamknięto go w więzieniu.

Tomsk nie rokował wówczas takich nadziei, któreby usprawiedliwiały jego 
późniejszy rozrost, związany zresztą ściśle z powstaniem kolei transsyberyjskiej. 
W roku 1887 było to miasto, liczące trzydzieści jeden tysięcy ludności2), zbu
dowane regularnie, posiadające 8 tysięcy domów, w czem jednak tylko 250 mu-



rowanych, jeden kościół katolicki (polski), jeden meczet, trzy synagogi, trzy- /
dzieści trzy cerkwie i... dwadzieścia sześć szkół. Istniał już wówczas gmach 
uniwersytetu, jednak władze nie wydały jeszcze pozwolenia na jego uruchomie
nie z obawy, aby nie stał się ośrodkiem „szkodliwych tendencyj” ). Leży to 
miasto na brzegu rzeki Tom, opływającej je z trzech stron, przy ujściu małej 
rzeczki Uszajki, przebiegającej przez śródmieście. Zbudowano je na dwóch 
pagórkach: Woskresieńskim i Jurtowym. Ulice nie były jeszcze wówczas 
brukowane, nie było też chodników betonowych ani żadnych urządzeń higie
nicznych.

Tomsk został założony w roku 1604 na miejscu, zajmowanem przez kilka 
plemion tatarskich, nazywających siebie Ejsztyńcami. Ich chan, nazwiskiem Tajak, 
poddał się bez oporu nadchodzącej nawale rosyjskiej i nawet namówił nieprzy
jaciół do zbudowania na swojej ziemi forteczki. Dzieła tego dokonali przysłani 
z Moskwy specjaliści: kozak Hawryło Pisemskij i „syn bojarski”, Wasyl Tyrtow. 
Jeszcze na początku w. XIX istniały ruiny zameczku drewnianego, wybudowa
nego przez tych konkwistadorów na górze Woskresieńskiej.

Po Ejsztyńcach ginie już ślad. Istnieje tylko jedna wieś podmiejska, Jusz- 
tach, której mieszkańcy zachowali pamięć swego pochodzenia. Reszta po części 
wyginęła, po części rozpłynęła się w masie przybyszów europejskich. Skośne 
oczy i wystające kości policzkowe ludności przedmieść Tomska świadczą do
tychczas dowodnie o wielkiej ilości małżeństw mieszanych, zawieranych w czasach 
podbojowych, gdy kobieta biała była w tych stronach rzadkością.

Piłsudski nie miał sposobności zwiedzać miasta ani przyglądać się ludziom, 
nie mógł nawet nawiązać łączności z liczną tam kolon ją polską, która np. w r. 
1897 liczyła tysiąc pięćset głów. Aż nadto natomiast miał okazji przyjrzeć się 
więzieniu etapowemu, do którego zamknięto go w dniu przybycia.

Nie clicę w tej pracy przytaczać słów Marszałka, dotyczących okropności 
więzień rosyjskich. Wolę podać słowa człowieka obojętnego, podróżnika. Mam 
tu na myśli wspomnianego już Amerykanina, Jerzego Kennana, którego arty
kuły, a jak my byśmy je dzisiaj nazwali — reportaże z katowni sybirskiej, 
wstrząsnęły w owym czasie sumieniem całego cywilizowanego świata. Otóż Je
rzy Kennan tak pisze o więzieniu etapowem w Tomsku:

„Zobaczyliśmy przed sobą coś, co wyglądało na mały obwarowany obóz lub 
wioskę na prerjach, otoczoną dla ochrony przed napadami Indjan wysoką pa
lisadą z zaostrzonych na końcach pali. Z wyjątkiem pasiastych domków straż-



niczych i wartowników, którzy z bronią na ramieniu przechadzali się powoli 
tam i napowrót, nie zauważyliśmy niczego, coby przypominało więzienie. Była 
to po prostu na pustem polu przed miastem leżąca, okolona palisadami prze
strzeń, mająca około trzech morgów, nad którą wznosiła się spiczasta wieża 
cerkiewna i dachy 15-u do 20-u baraków. Gdybyśmy jednak mieli wątpliwość 
jaką co do przeznaczenia tego miejsca, to dźwięk kajdan, jaki dochodził do 
naszych uszu, usunąłby ją natychmiast.

„Wewnątrz ujrzeliśmy tu szereg jednopiętrowych baraków, ugrupowanych 
dość nieregularnie naokoło cerkwi drewnianej. Prawie u wszystkich drzwi tych 
domów stały warty, a na dróżkach niebrukowanych, lub na wolnych między 
domami placach — setki zakutych w kajdany więźniów odbywały swój spacer 
codzienny, lub też siedziały na gołej ziemi. Właściwe więzienie stanowiły długie 
jednopiętrowe baraki drewniane z gęsto zakratowanemi oknami i masywnemi 
drzwiami drewnianemi, zaopatrzonemi w żelazne okucia. Każdy oddzielny bu
dynek obejmował „kazarmę”, oddział więzienia, który poprzeczny korytarz dzielił 
na dwie komory. Więzienie etapowe zawierało osiem takich kazarm, i każda 
przeznaczona była dla 197 więźniów, co daje ledwie 4 i pół stóp kubicznych 
przestrzeni wolnej na osobę. Wielkość wszystkich była jednaka, oceniłem ją na 
25 metrów długości, 14 metrów szerokości i przeszło cztery metry wysokości.

„Pierwsza izba, którą zwiedziliśmy, zawierała około 150 więźniów. Była ona 
dostatecznie oświetlona, ale powietrze było, wskutek wyziewów, zupełnie zepsute 
i temperatura była wyższa od zewnętrznej, mniej więcej o 20 stopni. Dwa rzędy 
tapczanów ciągnęły się wzdłuż, ale wystarczały one zaledwie dla połowy więź
niów, większa część zmuszona była spać pod tapczanami, albo gdziekolwiek na 
gołej ziemi, bez poduszek, kołder i pościeli. Z powodu naszej wizyty podłoga 
była oczyszczona, dyrektor jednak opowiadał mi, że podłoga jest, zwłaszcza przy 
dżdżystej pogodzie, zawsze pokryta błotem, które przynoszą na nogach więźnio
wie ze dworu i wielu z nich musi w tych kałużach kłaść się na odpoczynek nocny.

„Godzinę całą chodziliśmy od „kazarmy” do „kazarmy”, od izby do izby, 
i wszędzie znajdowaliśmy takie samo zapierające oddech powietrze, takie same 
wstrętne i pełne zarodków chorób wyziewy, takie samo skłębione mrowisko 
szaro odzianych więźniów”.

Jedną z największych plag więzienia tomskiego było jego przepełnienie. Za
gadnięty w tej sprawie przez Jerzego Kennana zastępca gubernatora tomskiego, 
radca Pietruchów, tak ją oświetlił:
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„Więzienie etapowe w Tomsku przeznaczone było dla 1.400 więźniów, obec
nie znajduje się w niem nieco mniej aniżeli 3.000. Z Tiumenia przybywa ty
godniowo 500 do 800 skazańców, którzy pomnażają liczbę naszych, gdyż nie 
jesteśmy w możności transportować na wschód więcej, aniżeli 400. Im dalej 
posuwa się lato, tern gorzej jest u nas. Cele są strasznie przepełnione, niemoż
liwe jest utrzymać je w czystości. Zepsute powietrze wywołuje mnóstwo chorób, 
szpital również przepełniają ciężko chorzy”.

Gdy takie świadectwo o stanie więzienia wydaj e osoba urzędowa, wicegu- 
bernator, to możemy sobie wyobrazić, jakiem piekłem musiało ono być w rze
czywistości.

Co do warunków zdrowotnych w tern prawdziwem „dnie nędzy”, to posia
damy cenne świadectwo lekarza szpitala więziennego, doktora Orzeszki, Polaka, 
który tak o nich mówił (w roku 1885):

„Mieliśmy w ciągu roku 2.400 wypadków zachorowania, z nich 450 jedno
cześnie, i przy tern 150 łóżek. Trzysta osób śmiertelnie chorych, mężczyzn i ko
biet, leżało rzędem na ziemi. Musiałem ich kazać ułożyć tak gęsto obok siebie, 
że nie było dla mnie przejścia między nimi. Chorzy nie mogli spluwać lub 
wymiotować, by nie zanieczyścić przytem sąsiada. Powietrze było tak zepsute, 
że często przy odwiedzinach wpadałem w omdlenie; aby powietrze choć cokol
wiek polepszyć, musieliśmy otwierać okna, a było to w zimie. Nigdy nie mo
gliśmy doprowadzić temperatury nad podłogą, na której leżeli chorzy, wyżej 
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ponad pięć do sześciu stopni ciepła Reaumura. Więcej niż czwarta część więź
niów była chora i więcej niż dziesięć procent tych chorych umarło...”

Kennan zapytał jeszcze, jak dawno trwa ten okropny stan, na co dr. Orzeszko 
odpowiedział szczerze:

„Jestem tutaj piętnaście lat i w ciągu tego czasu stan ten jest prawie bez 
zmiany”.

Do tego to więzienia, w którem, nawiasem mówiąc, nigdy nie wygasał tyfus, 
przywieziono dziewiętnastoletniego Józefa Piłsudskiego i osadzono razem ze 
zbrodniarzami.

Gdy się pomyśli, jaka przepaść dzieli zmaltretowanego, zagłodzonego, brud
nego, gnębionego przez wszy i pchły więźnia, przygnanego do głębi Azji z Eu
ropy Środkowej, od człowieka sprawującego doniedawna władzę nad trzydziesto- 
trzymiljonowem państwem, kwitnącem na gruzach olbrzymiej wówczas potęgi 
carów rosyjskich uczuwa się zawrót głowy. „Coś” jednak musiało być w tym 
człowieku, skoro wysiłkiem swoim zapełnił tę przepaść.

Oprócz stacyj etapowych, rozmieszczonych w odległości czterdziestu do pięć
dziesięciu wiorst jedna od drugiej, istniały na połowie drogi między niemi stacje 
półetapowe. Marsz odbywał się w ten sposób, że po wyjściu np. z Tomska osią
gało się w pierwszym dniu pierwszą stację półetapową, gdzie partja nocowała 
i następnego dnia przybywała do stacji etapowej. Na etapie odpoczywano przez 
dzień następny, poczem wyruszano znowu w drogę do następnego półetapu i t. d. 
W ten sposób zesłańcy dwa dni byli w drodze, trzeci zaś odpoczywali.

Wszyscy więźniowie odbywali drogę pieszo. Jedyny wyjątek stanowili więź
niowie-szlachta, którzy nie utracili wskutek wyroku przywilejów swego stanu. 
Mieli oni prawo odbycia drogi na telegach, których pewna ilość jechała zawsze 
za partja, wioząc, oprócz przedstawicieli klas uprzywilejowanych, również cho
rych, niedołężnych starców i malutkie dzieci. Józef Piłsudski, jako zesłany ad
ministracyjnie i szlachcic, mógł był jechać wozem. Zwykle jednak teleg brakowało, 
a nawet gdy były, mężczyźni ustępowali na nich miejsca kobietom i szli pieszo.

1 Były to właściwie barki, ciągnięte przez małe parowce.
2 Spis w roku 1897 podaje jego ludność na 52 tysiące, kalkulacje urzędowe na rok 1907 - około 70 tysięcy.
Obecnie liczy kolo 90 tysięcy mieszkańców.
3 Otwarcie nastąpiło dopiero w roku 1888.
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nie trzymano skazańców długo, gdyż nadchodzące wciąż transporty zmusza
ły władze do robienia miejsca nowym przybyszom. A ponadto śpieszono się, 
aby zima nie zastała transportów w drodze, gdyż nie było to na rękę konwo
jującym.

Podróż z Tomska do Irkucka odbywali zesłańcy polityczni razem ze zło
dziejami i mordercami. Władze nie rozróżniały charakteru przestępstwa, płci, 
ani wieku. Na olbrzymiej tej drodze, mierzącej około 1040 wiorst, a więc dłuż
szej znacznie od przestrzeni, dzielącej Warszawę od Berlina, rząd rosyjski pobu
dował szereg tak zwanych etapów, w których partje spędzały noc w zamknięciu. 
Etapy były rozmieszczone z takiem wyliczeniem, że skazańcy musieli prze
być w ciągu miesiąca pięćset wiorst. Gdy się zważy, że znaczna część zesłań-
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ców odbywała drogę z kajdanami na rękach i nogach, okaże się, że dystanse 
były duże.

Sieć etapowa, o której piszę, powstała w latach 1824—1830 i trwała nie
zmieniona do czasów, gdy Józefa Piłsudskiego skazano na zesłanie.

Przy znanem łapownictwie urzędników rosyjskich etapy przedstawiały w roku 
1887 prawdziwy obraz nędzy i rozpaczy. Zbudowane licho, z kredytów, których 
znaczną część ukradły różne instancje, odnawiane zaś w ten sposób, że zama
lowywano stare dziury nową farbą, były piekłem niekiedy jeszcze sroższem od 
samej drogi. Maksimów, który zwiedzał szczegółowo etapy sybirskie, pisze w swo
jej książce p. t. „Syberja i ciężkie roboty” o tych manipulacjach:

„W tydzień po naprawie i oględzinach komisji widziałem 10 takich etapów 
(w zimie), gdzie po kątach leżą kupy śniegu i wiszą sople lodu. W jednem 
miejscu widziałem nawet śnieg, leżący przez całą długość koszar, wpędzony 
wiatrem pod nary”.

Etapy sybirskie zbudowane były według jednolitego, koszarowego schematu. 
„Nigdzie niema takiej jednostajności i stałości urządzeń — pisze o nich Maksi
mów— jak na etapach. Opisać jeden, to znaczy opisać wszystkie. Składają się 
zwykle z dwóch domów. Jeden z oknami od ulicy — dla oficera i straży; drugi, 
na podwórzu — dla aresztantów. W parkanie dwoje szerokich wrót: prawe wiodą 
na podwórze aresztanckie, lewe—-na stajenne, oddzielone od pierwszego także 
ostrokołem. Wszedłszy po schodkach przez sień i korytarz koszar zewnętrznych, 
już wiemy zgóry, że na prawo są dwie izby, z których bliższa, przesiąknięta 
dymem tytoniowym, należy do żołnierzy etapowych, dalszą zaś zajmują kozacy 
konwojowi. W lewej połowie—dwie izby dla oficera etapowego, zarządzającego 
dwoma najbliższemi przystankami etapowemi. Tam także mieści się przedpokój 
i kuchnia. Na etapie, oprócz oficera, mieszka jeszcze stróż i nikt już więcej.

„Wyszedłszy korytarzem na podwórze, ujrzymy przed sobą koszary are
sztanckie, tej samej długości i z takim samym rozkładem, jak i konwojowe, to 
znaczy także rozdzielone na dwie połowy, a każda połowa na dwie izby. Przed
nie przeznaczone są dla skazanych na osiedlenie, tylne zaś, rozdzielone ścianą 
poprzeczną na cztery izby mniejsze, mieszczą kobiety, spóźnionych osiedleńców 
i kajdaniarzy, t. j. skazanych do ciężkich robót. Ażeby dojść do tych ostatnich, 
trzeba budynek okrążyć i trafić do drzwi zewnętrznych. Tam się dowiemy, że 
podwórze, położone na prawo od koszar aresztanckich, nazywa się źeńskiem, 
a domek za niem — łaźnią.
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Oprócz udręczeń, wynikających z wadliwości urządzeń etapowych, skazańcy, 
a z nimi i Józef Piłsudski, musieli znosić okrutne, niekiedy zwierzęce obcho
dzenie się z nimi żołnierzy i oficerów konwojowych oraz etapowych. Wspom
niany już autor rosyjski podaje następujący fakt, ilustrujący dosadnie stosunek 
„władzy” do więźniów:

który wszedł

„W dzień bardzo mroźny — pisze — zaszedłem do pewnego 
etapu za Tomskiem w godzinę po zapełnieniu go przez partję 
i spostrzegłem taki obraz: aresztanci rozlokowani, jak stado owiec; 
większa część skupiła się koło pieca; jeden dostał się na jego 
wierzch i zwiesił nogi w kajdanach.

Precz stamtąd! — gniewnie i surowo zawołał na niego oficer, 
razem ze nma.o

Zdumiony jego krzykiem i gniewem, nieśmiało rzekłem:
— Niech się ogrzeje!

Ależ, panie! — krzyknął oficer —kajdanami tynk obija, cegły kruszy, piec 
psuje. Ledwie się zdąży wybielić i znowu trzeba smarować”.

Do swoistych sposobów należał również sposób żywienia więźniów. Tym 
elementarnym obowiązkiem rząd rosyjski nie zaprzątał sobie zbytnio głowy. 
Poprostu wyznaczał po 10 kopiejek na osobę dziennie i więcej tą kwest ją się 
nie zajmował. Dzisiaj wydaje się takie postępowanie wprost nieprawdopodobne, 
niemniej jednak wówczas tak było i więźniowie musieli przystosować się do 
tego niezwykłego traktowania. W praktyce wyglądało to w ten sposób, że żyw
ności dostarczali, oczywiście za pieniądze, wieśniacy, mieszkający w pobliżu szlaku 
skazańców, bądź też przemyślniejsi żołnierze konwojów. Więźniowie nie marli 
z głodu przy tym systemie jedynie dzięki dobroduszności Sybiraków, którzy, za
rabiając na nich, nie wyzyskiwali ich tak dalece, aby doprowadzić do stanu 
wycieńczenia.

Widok partji skazańców, zdążającej z Tomska do Irkucka, budził zawsze 
w przypadkowych świadkach wrażenie wstrząsające. Bo też rzeczywiście, mu- 
siało to być widowisko makabryczne. Tłum w szarych, zniszczo
nych, aresztanckich siermięgach, częściowo w kajdanach, z tło- 
mokami i workami na plecach; kobiety wynędzniałe, niekiedy 
z dziećmi na rękach, mężczyźni — zarośnięci, o włosach skołtu
nionych, wszyscy brudni, przygnębieni i smutni, przypominali raczej starożyt
nych niewolników, prowadzonych na targ, aniżeli ludzi wieku XIX, ery rozkwitu



cywilizacji i kultury. Mijając wsie, nędzarze ci zawodzili ponurą pieśń więzienną, 
której słowa składają się na prośbę o litość i jałmużnę. Pieśń ta nazywa się „Mi
łosierna”. Rząd carski zakazał jej śpiewać, ale skazańcy tak ją kochali, że zgadzali 
się raczej płacić konwojowi haracz ze swoich nędznych diet, aby patrzał na prze
kroczenie tego zakazu przez palce, aniżeli zdecydować się na pozbawienie tej po
ciechy. Słowa „Miłosiernej” są proste, niewymyślne. Oto one:

Litościwi nasi ojcowie, 
Pamiętajcie o nas, niewolnikach, 
Zamkniętych — na miłość Chrystusa!
Dajcie nam jeść, ojcowie, 
Nakarmcie nas biednych, uwięzionych!
Ulitujcie się, nasi ojcowie,
Ulitujcie się, nasze matki, 
Nad uwięzionymi, na miłość Chrystusa!
Siedzimy w niewoli, w więzieniach murowanych, 
Za kratami, za żelaznemi,
Za drzwiami, za dębowemi, 
Za kłódkami, za wiszącemi.
Rozstaliśmy się z ojcem i matką, 
Z całą rodziną, ze swoimi.

Drogę do Irkucka odbyła part ja Józefa Piłsudskiego mniej więcej w pół- 
trzecia miesiąca. Dochodząc do rzeki Angary, na której przeciwległym brzegu 
leży stołeczne miasto gubernji irkuckiej, zesłańcy stanowili prawdziwy obraz 
nędzy. Ubranie wisiało na nich w strzępach, z obuwia nie pozostał nawet ślad, 
a zapadłe policzki i wychudzone ciało świadczyły aż nazbyt wymownie o ogro
mie wyczerpania i znużenia. Na szczęście, podróż tę odbyli podczas lata, a więc 
najgorszy wróg wygnańców — mróz nie dał im się we znaki.

Natomiast drugi wróg, mało lepszy od pierwszego — kurz, dręczył ich przez 
całą drogę. Tumany miałkiego pyłu unosiły się stale nad maszerującą partją. 
Nie było dokąd przed nim uciec ani skryć się. Wciskał się w uszy, nos, usta 
i oczy. Powodował swędzenie całego ciała, ułatwiał plenienie się wszelkiego ro
dzaju robactwa i powodował zapalenie oczu, na które zawsze cierpiała duża 
część nieszczęśliwych skazańców. Przewód oddechowy i płuca wystawione były
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podczas tej podróży na ciężką próbę. Człowiek skłonny do chorób piersiowych 
nie wychodził nigdy z tej opresji cało. Pozostawało mu już na resztę dobrze 
skróconego życia nieuleczalne niedomaganie.

Opisując udręczenie zesłańców w czasie pieszej drogi z Tomska do Irkucka, 
niesposób pominąć milczeniem plagi robactwa. Pomieszczenia na etapach roiły 
się od karaluchów, prusaków, pcheł, a nadewszystko pluskiew i wszy. Kto był 
na wojnie, wie, ile utrapienia sprawiają te maleńkie stworzonka, z któremi walka 
w niesprzyjających warunkach jest zawsze bezskuteczna. Otóż robactwo żarło 
żywcem nieszczęśliwych skazańców, a brak łaźni i idjotyczny zakaz odbywania 
kąpieli w napotykanych po drodze rzekach czy jeziorach klęskę tę potęgował 
do granic, nieznanych nawet podczas najdłuższych walk pozycyjnych w okopach.

Józef Piłsudski maszerował i jechał w tych katorżnych warunkach przeszło 
dziesięć tygodni. Tylko swojej wielkiej wytrwałości, silnej kompleksji i ożywia
jącej go idei zawdzięczał, że, mimo młodego wieku i niedoświadczenia, nie za
łamał się ani na ciele, ani na duchu.



R O Z D Z I A Ł V



Józef Piłsudski o swoim pobycie 
w więzieniu irkuckiem





WRZEŚNIU
1887 roku, a więc mniej więcej w pół roku po aresztowaniu, przybył Piłsudski 
do Irkucka. Leży to miasto na prawym brzegu rzeki Angary, w odległości 
65 kilometrów od Bajkału1). Liczyło ono wówczas około 36 tysięcy mieszkańców, 
a więc trzy razy mniej, aniżeli obecnie2). Pomimo swojej „małości”, Irkuck był 
w czasie zesłania Piłsudskiego największem miastem na Syberji. Obecnie zdy
stansowały go już: Omsk, liczący 161 tysięcy mieszkańców, Władywostok — 
120 tysięcy i Nowo-Sybirsk— 220 tysięcy. Na krótko, bo na osiem lat przed 
przybyciem Piłsudskiego (w roku 1879), Irkuck uległ wielkiemu pożarowi. Było 
to wprawdzie ogromne nieszczęście, które wielu ludzi zrujnowało, niemniej jednak 
pozwoliło ono odbudować się miastu według wzorów bardziej nowoczesnych, 
więcej odpowiadających epoce. W r. 1887 Irkuck nie był jeszcze odbudowany
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kompletnie i w niektórych częściach sprawiał wrażenie osiedla świeżo powstającego. 
Z miasta starego, założonego w roku 1662, nie pozostało nic godnego uwagi. 
Jerzy Kennan, który odwiedzał Irkuck zarówno przed pożarem, jak i po nim, 
twierdzi, że miasto utraciło wskutek niego cały swój egzotyczny urok.

Jak już wspominałem wyżej, Irkuck leży nad rzeką Angara, wspaniałą arterją 
wodną, której zawdzięcza swe powstanie i rozwój. Wielka ta rzeka, która pod 
Irkuckiem mierzy 580 metrów, a pod Bratskiem około 2 kilometrów szerokości, 
posiada 1880 km długości, a więc jest dwukrotnie dłuższa od Wisły (940 km). 
Odznacza się pięknemi, przezroczystemi wodami, mnóstwem wysp, których liczba 
wynosi 460, a nadewszystko spławnością.

Irkuck nie był jeszcze kresem wędrówki Józefa Piłsudskiego, był tylko eta
pem do dalszej drogi, do miejsca, które miał mu wyznaczyć gubernator. Wkra
czając na niebrukowane ulice stolicy wschodniej Syberji, Piłsudski nie wiedział 
jeszcze, dokąd ślepy los skieruje go na dalszy ciąg kary. Podobnie jak w po
przednich miastach, tak i tutaj zamknęły się za partją skazańców wrota miej
scowego więzienia, które, jakby na ironję, pożar z r. 1879 zostawił nietknięte.

W więzieniu irkuckiem przeżył młody Ziuk Piłsudski jedną z największych 
tragedyj swego życia. Nie dlatego nazywam ją największą, aby mogła wytrzy
mać porównanie z wielu zdarzeniami w późniejszem jego życiu, ale dlatego, że 
przypadła na okres, podczas którego wrażliwość ludzka osiąga swój szczyt. Mam 
tu na myśli bunt w więzieniu i jego skutki. Trzeba jednak dojść do tego w ko
lejności zdarzeń.

W Irkucku miała nastąpić segregacja więźniów i w zależności od decyzji 
gubernatora wysyłka w różne strony Sybiru. Więźniowie wyczekiwali tej chwili 
z wielką niecierpliwością, gdyż kładła ona kres pobytowi w więzieniu i obda
rzała względną wprawdzie, ale w każdym razie wolnością. Z wyjątkiem bowiem 
skazanych na ciężkie roboty, wszyscy inni mieli wyznaczoną na pobyt określoną 
miejscowość, w obrębie której posiadali zupełną swobodę ruchów. Nic dziwnego 
tedy, że partja osiedleńców, do której należał Piłsudski, denerwowała się prze
dłużającym się nadmiernie pobytem w więzieniu irkuckiem. Pewne uspokojenie 
wniosło zapewnienie władzy, że nie wysyłają ich dlatego, ponieważ są przezna
czeni do miejscowości odległej, dokąd można jechać dopiero wówczas, gdy spadną 
śniegi i czołdoni3) przetrą nieco swemi saniami drogi. Ponieważ jednak mijały 
dni i tygodnie, a obietnica władzy nie spełniała się, przeto wśród więźniów 
poczęły wznawiać się nastroje zdenerwowania. W takiej atmosferze wybuchł
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OGÓLNY WIDOK IRKUCKA
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bunt, a raczej został dokonany akt rozpaczy, który Józef Piłsudski sam opisał 
barwnie i wydrukował w „Kalendarzu Robotniczym” na rok 1911. Poniżej po
daj ę dosłowny, całkowity tekst tego opisu:

„Niewielka grupa wygnańców, złożona z dwudziestu kilku ludzi, za którymi 
w końcu września 1887 r. zamknęła się brama więzienia irkuckiego, nie cieszyła 
się dobrą opinją u władzy. Buntujuszczaja part ja — tak mówiono o niej z po
wodu ogona protokółów, który wlókł się za nami w nudnej, trzymiesięcznej
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STACJA KOLEJOWA W IRKUCKU NAD RZEKĄ ANGARA

podróży po etapach sybirskich. Protokóły były skutkiem różnych starć z ofi
cerami — komendantami etapów i władzą więzienną w paru miejscach. Jeden 
z oficerów gdzieś w guberni jenisiejskiej, po awanturze z nami napisał na nas 
donos, żeśmy wyłamali w etapie dach w celu ucieczki, co było wierutnem 
kłamstwem. Wyższa władza, przestraszona tą rzekomą próbą ucieczki, oraz obu
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rzona na naszą bezczelność w stosunku do swego oficera, dała depeszę do wszyst
kich oficerów, z którymi w drodze mieliśmy się spotkać — depeszę, nakazującą 
w obejściu z nami być „grzecznym, ale srogim”, a w razie jakiegokolwiek oporu 
zakuwać nas wszystkich w łańcuchy ręczne i nożne. Ten dziwaczny okólnik sta
wiał prawie każdego oficera, napotkanego w drodze, na stopie wojennej wzglę
dem nas — oto główny powód protokółów o różnych 'zajściach pomiędzy nami 
a oficerami etapowymi.

„Muszę jednak przyznać, że w wielu wypadkach my sami byliśmy winni przy 
tern lub owem zajściu. Wymagaliśmy nieraz od oficerów lub władzy więziennej 
rzeczy nielegalnych, takich, które stoją w sprzeczności wyraźnej z ustawą wię
zienną. Wymagania nasze, przed któremi niejeden z oficerów ustępował dobro
wolnie, bez żadnego nacisku, wywoływały nieraz awantury, gdy się miało do 
czynienia z oficerem, który za nić przewodnią w stosunku z nami obrał sobie 
nie pierwszą, lecz drugą połowę Jnakazu wyższej władzy i postanowił być nietyle 
„grzecznym”, co „srogim”. Wszystkie jednak awantury kończyły się zwykle pro
tokółem, spisanym z powodu zajścia w asystencji władz miejscowych.

„Tak dowlekliśmy się wreszcie do Irkucka, skąd połowa naszej grupy miała 
się rozjechać, a raczej być rozwieziona pojedyńczo do pobliższych punktów, wy
znaczonych im jako miejsce wygnania. Reszta musiała czekać na ustalenie się 
drogi zimowej na rzece Lenie, po której droga prowadzi w dalsze, północne 
strony Syberji. Ja należałem do tej reszty, byłem bowiem naznaczony przez 
gubernatora irkuckiego do Kireńska, miasteczka powiatowego, leżącego o 1000 
wiorst od Irkucka na północ.

„Po tygodniu niewoli irkuckiej zostało nas trzynastu, przeznaczonych na Le
nę. Czekać mieliśmy dość długo, bo droga w południowej części Leny ustanawia 
się na stałe dopiero w listopadzie i władza chciała doczekać następnych trans
portów wygnańców, by eskortować na Lenę odrazu większą ilość ludzi. W oczeki
waniu wyjazdu rozgościliśmy się w więzieniu. Ośmiu z nas mieszkało w „sekretnym 
korytarzu” — w sześciu celach. Reszta’—pięciu, i ja pomiędzy nimi—w osobnej, 
dużej celi na parterze więzienia. Cela ta była naszym klubem i jadalnym po
kojem, konstytucja bowiem więzienna pozwalała nam na włóczęgę po więzieniu 
w przeciągu dnia całego bez przeszkody. Zamykano nas w celach tylko na noc- 
od szóstej wieczorem do szóstej rano.

„Oprócz nas — trzynastu mężczyzn, w skrzydle więziennem, przeznaczonem 
dla kobiet, były trzy towarzyszki, mające również w przyszłości jechać razem
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z nami na Lenę. Miały one w swem rozporządzeniu aż sześć cel w „sekret
nym” korytarzu oddziału kobiecego.
„Czas upływał w rozhoworach o przeszłości, o warunkach wygnania, na sza
chach, czytaniu książek. Od czasu do czasu wpadało do więzienia wyższe 
jakie naczalstwo — pułkownik żandarmerji, prokurator, policmajster, nawet 
sam jenerał-gubernator Wschodniej Syberji, hrabia Ignatjew. Każda niele- 
dwie z tych wizyt była dla nas przykrością, każdy bowiem z tych panów 

uważał nasze położenie za zbyt dobre i zwracał uwagę dyrektorowi więzienia 
poczciwemu, lecz słabemu człowiekowi — na konieczność rygoru więziennego. 
Nie brakło też i pretensyj z naszej strony.

„Tak więc prokurator oberwał od nas za przetrzymywanie naszych listów 
przez czas dłuższy. Spostrzegliśmy, że listy od naszych krewnych i bliskich, 
których z takiem upragnieniem oczekiwał każdy z nas, leżały u pana prokura
tora tygodniami całemi, dopóki wreszcie raczono je przejrzeć i odesłać do wię
zienia. Oburzeni posłaliśmy wszyscy jednobrzmiące, nieco obraźliwe komunikaty 
swoje do prokuratora, zwracając mu uwagę na niestosowność takiego postępo
wania. Prokurator okropnie się obraził na nas i zaczął nastawać, by zmniejszono 
nasze przywileje więzienne.

„Zdarzył się jednak wkrótce wypadek, który przyśpieszył katastrofę, wiszącą 
i tak nad głową „buntowników”. Jeden z naszych kolegów, niejaki Cejtlin, miał 
narzeczoną, jedną z towarzyszek. Pozwolono im widywać się codzień w kancelarji 
więziennej w przeciągu godziny. Otóż razu pewnego, w czasie takiego widzenia, 
wszedł do biura więziennego policmajster. Kolega Cejtlin nie zauważył go i nie 
powitał ani ukłonem, ani słowem. Policmajster wpadł na niego, wymyślając mu 
po grubjańsku. Kolega Cejtlin nie został mu dłużny w odpowiedziach. Polic
majster rozwścieczony kazał go wsadzić na trzy dni do karceru, lecz, nim wyrok 
został wykonany, Cejtlin wyskoczył z biura i wpadł do naszej celi, opowiadając 
nam o tern, co zaszło.

„W jednej chwili byliśmy już zebrani w naszej celi i postanowiliśmy nie 
pozwolić na wykonanie wyroku. Wnet przyszedł pomocnik zawiadowcy więzie
nia, wołając Cejtlina do karceru. Oświadczyliśmy, że nic z tego nie będzie, że 
nie pozwoli my na tę krzywdę. Pomocnik zawiadowcy odszedł, po chwili jednak 
wrócił w asystencji oficera, dowodzącego strażą wojskową w więzieniu, i pięt
nastu żołnierzami. Raz jeszcze zaproponowano nam wydać Cejtlina władzy wię
ziennej i po odmowie przypuszczono szturm do nas. Oficer, dowodzący żołnie-
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rzami, widocznie jakiś porządny człowiek, nie pozwolił tym razem na użycie 
zwykłej w takich wypadkach broni — okutej żelazem kolby karabinowej — i raz 
po raz krzyczał:

— Ostrożnie, chłopcy, karabinami nie ruszać, brać rękami!
„Po chwili, jak oficer, tak pomocnik zawiadowcy, którym najwidoczniej się 

chciało uniknąć grubszej awantury, zaprzestali ataku i jeszcze raz spisano wobec 
nas protokół o niegrzecznem naszem zachowaniu się. Po spisaniu protokółu
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oficer ukłonił się nam i wyszedł razem z żołnierzami z celi. Usunął się też i po
mocnik zawiadowcy.

„Dzień ten skończył się bez żadnych przygód. Widocznie i policmajster nie 
odważył się robić większej awantury bez wyraźnego pozwolenia na to wyższej 
władzy. Prawdopodobnie więc tego wieczoru udał się po pełnomocnictwa i wska
zówki do Ignatjewa.

„Nazajutrz rano — było to 20 października starego stylu według zwyczaju 
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otworzono nam drzwi we wszystkich celach, przez nas zajmowanych. O tej rannej 
porze spaliśmy wszyscy, z wyjątkiem jednego tylko kolegi w naszej dużej celi, 
Daniłowa, człowieka starszego od nas, młokosów, który zwykł był wstawać 
o szóstej rano. Nie minęło jednak godziny, gdy przyszedł od policmajstra roz
kaz zastosowania względem nas w całej surowości ustawy więziennej, która 
wymaga, by więźniowie cały czas byli zamknięci w celach i wypuszczani jedynie 
na określony, zwykle półgodzinny, spacer.

„Zgodnie z rozkazem policmajstra, dozorca więzienny zamknął wszystkie cele 
w korytarzu „sekretnym”. W naszej jednak dużej celi przeszkodził mu w tern 
kolega Daniłow, któremu zresztą dozorca nie stawiał oporu, bo sam nie rozu
miał powodu tej nagłej zmiany i przypuszczał, że zaszła jakaś omyłka. Wszystko
było w porządku, nim nareszcie nie obudzili się koledzy w „sekretnym” kory
tarzu, o których my w dużej celi nie wiedzieliśmy. Krzyki kolegów z „sekret
nego” korytarza wywołały nas na podwórze.

Zamknięto nas! — krzyczeli nam przez okno — wołamy na dozorcę, 
by otworzył, nie chce!

„Zaczęła się narada. Ogólne mniemanie było takie, że prawdopodobnie 
w ten sposób chciano nas rozdzielić, by łatwiej można było wykonać 
wyrok karceru na Cejtlinie.

„Teraz, gdy sobie uprzytamniam ową chwilę, gdy doświadczenie i wiek wy
tworzyły w mych żyłach sporą dozę chłodnej krwi, rozumiem, że przedewszyst- 
kiem należało porozumieć się z zawiadowcą więzienia, z którym paktowanie 
było możliwe i prawdopodobnie doprowadziłoby do jakiegoś kompromisu. Lecz 
wówczas nie chcieliśmy rozumować. Rozzuchwaleni teraz utarczkami z władzą, 
postanowiliśmy wyłamać drzwi w celach naszych kolegów i oswobodzić ich 
z zamknięcia siłą.

„Uzbrojeni w drągi i pałki, wpadliśmy na korytarz „sekretny”. Dozorca z pa
łaszem i rewolwerem flegmatycznie przechadzał się po korytarzu, paląc fajkę.

Otwórz! zawołaliśmy na niego — będziemy łamać drzwi!
Kazano — odparł — zamknąłem. A mnie co, drzwi — rzecz skarbowa, nie 

moja. Łamcie, sami za to odpowiecie.
„I najspokojniej w świecie kontynuował przechadzkę po korytarzu, uśmie

chając się ironicznie na naszą pracę koło pierwszych z brzegu drzwi „sekret
nych”. Jednak praca nasza trwała dosyć krótko. Zamek, wiszący u drzwi i utrzy
mujący żelazną sztabę, stanowiący główną zaporę, nie wytrzymał nacisku pięciu



par silnych rąk, pękł i drzwi się otworzyły. Następne cztery cele zostały w jednej 
chwili otwarte tym samym sposobem. Zatrzymaliśmy się dopiero przy szóstej 
celi, która miała zamek wewnętrzny — wszystkie nasze usiłowania były nada
remne: drzwi nie poddawały się naszemu naciskowi.

„Otoczyliśmy znowu dozorcę, by drzwi otworzył. Wahał się, lecz, gdy za
groziliśmy mu, że przemocą odbierzemy od niego klucze, ustąpił i ostatnie 
drzwi nie zostały uszkodzone. Zabawny był to widok! Przedstawiciel władzy, 
dozorca z fajką w gębie, oglądał zakłopotany niezwykłe spustoszenie: wygięte 
sztaby, złamane zaniki. My staliśmy spoceni, triumfujący, rozradowani i roz
śmieszeni zarazem tak łatwem i oryginalnem zwycięstwem. Wreszcie nie było 
tu co robić, wyszliśmy na podwórze w podskokach, gwarni i weseli.

„Dzień cały minął i nikt nas nie zaczepił. Zdawaćby się mogło, że o nas 
zapomniano. Władza więzienna do nas nie zgłaszała się wcale, a gdy przyszła 
szósta godzina wieczorem, nikt nas do cel nie zapędzał. Zostawiono nas w spo
koju. To nas zastanowiło — czy nie jest to cisza przed burzą? Zebraliśmy się 
wszyscy w naszej dużej celi — w naszym klubie —- na naradę. Ogólne zdanie 
było takie, że władza będzie zmuszona coś przedsięwziąć, że zaś nic dobrego 
wróżyć nie można było z dotychczasowej bezczynności władzy więziennej, po
stanowiliśmy na wszelki wypadek nie rozchodzić się do cel i czekać tu w kupie 
dalszego losu. Gdyśmy obradowali, usłyszeliśmy za sobą trzask zamykanych 
drzwi: któryś z dozorców podkradł się i zamknął nas w klubie.

„Niepokój nasz zaczął wzrastać. Przez zakratowane okno nic nie było widać. 
Słyszeliśmy tylko jakieś szybkie, lecz ciężkie kroki na podwórzu. Po pewnym 
czasie do uszu naszych doleciał krzyk niewieści. Poznaliśmy głos jednej z na
szych towarzyszek. Co ona krzyczała, o czem zawiadamiała nas, nie mogliśmy 
zrozumieć. Widocznem jednak było, że nasze koleżanki gdzieś były przenoszone, 
gdyż krzyk i odgłos kroków wskazywał na kierunek ruchu — od skrzydła ko
biecego do bramy więziennej.

„Rzuciliśmy się wszyscy do drzwi, chcąc je wyłamać, lecz usłyszeliśmy liczne 
kroki, zbliżające się do naszej celi. Drzwi z trzaskiem się otworzyły. Na progu 
błysły bagnety i lufy karabinów. Na środek pokoju pędem wpadło z dziesięciu 
żołnierzy z nastawionemi w naszym kierunku bagnetami. Za nimi wszedł polic
majster w otoczeniu oficera, dowodzącego żołnierzami, i władzy więziennej.

— Panowie! — zwrócił się do nas policmajster —- musi ci e państwo być prze
niesieni do innej części więzienia; ta cela jest nam potrzebna.
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Zgoda! — odpowiedział na to nasz starosta, wybierany zwykle w partjach 
skazańców dla prowadzenia wspólnej gospodarki i pertraktacyj z władzami 
zgoda! Nam wszystko jedno, tu, czy gdzieindziej. Żądamy tylko, by nam pan 
przyrzekł, że nasze warunki życiowe nie będą pogorszone, że będziemy korzy
stali z tych samych swobód, jakieśmy mieli dotąd.

Nie mogę wchodzić w żadne umowy z panami — odparł policmajster, 
podnosząc głos — jesteście więźniami, my jesteśmy władzą. Waszą rzeczą jest 
słuchać i być posłusznymi rozkazom władzy.

„Rozpoczęła się krótka kłótnia. Żądaliśmy stanowczo określenia warunków 
naszej przyszłej niewoli. Policmajster widocznie się wściekał.

Nie chcecie panowie mnie słuchać, — zawołał —posłuchacie czego innego. 
Panie poruczniku! — zwrócił się do oficera — rób pan, co panu kazano!

„Porucznik wyjął pałasz i huknął na żołnierzy:
— Biej ich, riebiata! cztob dołgo pomnili! ')
„Żołnierze, jak wściekłe wilki, rzucili się ku nam z podniesionemi 

karabinami. Byliśmy skupieni w kącie między piecem a ścianą, ja 
stałem w pierwszych szeregach. Podniosłem oczy, nade mną była kol
ba karabinowa. Odsunąłem ją ręką, kolba ześlizgnęła się po czole, lecz 
w tej chwili otrzymałem kolejne uderzenie kolbą po drugiej stronie 
głowy, potem drugie, trzecie... Krew zalała mi oczy, zachwiałem się 
na nogach, w głowie mi się zakręciło... Upadłem.W chwili, gdym się 
przewracał, żołnierze odskoczyli od nas—był to efekt rzuconej z tyl
nych naszych szeregów poduszki, która upadła tuż przy mnie. Po ch 
zemdlałem, słysząc jeszcze narazie jakiś jęk, nie wiem już, czy z mc 
nego kolegi ust wydarty.

„Co dalej było, nie widziałem. Jak mi opowiadał potem jeden z kolegów, 
z pomiędzy nas trzynastu trzech tylko pozostało na nogach do końca, reszta 
pomdlała pod uderzeniami kolb żołdackich. Wyciągano nas pokolei z celi na 
podwórze. Co do mnie, ocknąłem się w objęciach dwóch żołnierzy, którzy już 
na podwórzu próbowali stawić mnie na nogi. Przyszedłem do przytomności, 
lecz nie bardzo rozumiałem, co wokoło mnie się dzieje. Instynktownym ruchem 
wyrwałem się z rąk żołnierzy i pobiegłem przed siebie. Wpadłem pod bramę 
więzienną, gdzie ujrzałem cały szereg żołnierzy z karabinami w ręku. Podofi
cer, który stał przed szeregiem, otworzył ramiona i chwycił mnie. Nogi podemną 
się uginały i osunąłem się na ręce tęgiego chłopa, który mnie złapał. W tej



chwili dopadł mnie jeden z żołnierzy, od których przed chwilą 
się wyrwałem, i uderzył mnie kolbą w twarz. Krew z nosa i ust 

buchnęła mi na twarz i odzienie. Oburzyło to widocznie podoficera, 
r — Durak!—usłyszałem za sobą—nie widzisz, że chłopak na nogach nie stoi?

„Żołnierz widocznie się zażenował. Szorstkim rękawem szynela starał się 
otrzeć mi twarz, naturalnie rozmazując krew jeszcze bardziej. Wreszcie na roz
kaz podoficera wziął mnie pod ramię i poprowadził za innymi. Prowadzono nas 
na kobiecy oddział, skąd świeżo wywieziono nasze koleżanki. W głowie mi hu
czało, szedłem krokiem niepewnym, napół omdlały; dusiła mię bezsilna złość, 
a gorycz grubjańsko zdeptanej godności osobistej dławiła mi gardło. Słyszałem 
wokoło brutalne słowa żołdaków, popędzających mych kolegów, słyszałem głuche 
dźwięki uderzeń. Mój żołnierz po naganie podoficera zachowywał się grzecznie. 
Silnem ramieniem podtrzymywał moje niepewne kroki i raz po raz powtarzał:

— Nu, warnaczok ") idi! Wisz! Nie buntuj! Osłab, biednyj!
„Wepchnięto mnie wreszcie do celi, gdzie już zastałem kolegę, leżącego na 

podłodze. Drzwi za mną zaniknęły się natychmiast. Byłem ostatnim, wprowa
dzonym do kobiecego oddziału, i zaraz po zamknięciu drzwi zaległa w naszym 
korytarzu cisza. Kroki oddalających się żołnierzy milkły w podwórzu.

„W celi było ciemno, słyszałem tylko ciężki oddech leżącego na podłodze kolegi. 
Który to z was? — zapytałem.
Ach! to wy, pan! — z jękiem odpowiedział mi kolega, który mię poznał 

po głosie i tytułował zwykłem dla Polaków przezwiskiem „pan”. — Jeden z tych 
djabłów na pożegnanie poczęstował mnie w bok kolbą, ledwie dysze. A z wami 
co? Widziałem, że upadliście przy początku awantury.

— Gnatów mi nie połamali, —mówiłem — ale okrwawili, jak nieboskie stwo
rzenie; dotąd mi z gęby krew cieknie. Musimy ładnie wyglądać! Cholera! — za
cząłem już łajać po polsku — żeby to choć siekiera lub bodaj porządna pałka 
w garści była. A to poduszka!

„Po chwili przyszedł drżący, jak liść osinowy, zawiadowca i doktór. Przyszli 
obejrzeć, czy niema poważniejszych uszkodzeń, wymagających opatrunku.

Co panu? — zawołał doktór, świecąc mi latarką w oczy. — Pan cały we krwi! 
Idźcie do djabła! — zawołał nagle kolega, wyprostowując się groźnie, a był 

to potężny mężczyzna — jeszcze patrzeć przyszli, czy dobrze swe barbarzyństwo 
wykonali!

— Precz! precz! — zawołałem i ja, zaciskając kułaki.



ULICA W IRKUCKU

„Doktór wyszedł, słyszeliśmy, że obchodził resztę kolegów; dochodziły nas 
podniesione, zirytowane ich głosy. I znowu cisza. A nagle krzyk:

— Panowie! Czy wszyscy są tutaj?-—rozległo się z którejś celi.
„Obliczyliśmy, że wszystkie sześć cel są zajęte, lecz jest nas nas tylko dzie

sięciu — trzech brakowało. Nie było Daniłowa, nie było Cejtlina i jeszcze jed-



nego. Gdzie oni mogą byó? Może ich zatłukli, może wsadzono ich zbitych do 
karceru. Minęła noc na naradach, co wobec tego robić wypada. Posta

nowiliśmy ogłosić bunt głodowy, dopóki nam nie przyprowadzą kolegów.
„Gdy nazajutrz rano przyniesiono nam rzeczy z dawnych cel, gdy nas wy

puszczono na korytarz i mogliśmy się obejrzeć wzajemnie, spostrzegliśmy, jak 
strasznie byliśmy zmaltretowani. Okrwawieni, opuchnięci, potłuczeni, z palącemi 
się od gorączki oczami wyglądaliśmy jak świeżo przytransportowani z placu 
boju żołnierze. Wszyscy drżeli z oburzenia i zaciskaliśmy zęby z wściekłości, 
co nas dusiła, lecz nadewszystko górowała kwestja, gdzie są ci, których pomię
dzy nami nie było?

„Zażądaliśmy zaraz papieru i atramentu. Napisaliśmy do władzy komunikat, 
ogłaszając, że od dzisiaj rozpoczynamy się głodzić i nie będziemy przyjmowali 
pokarmu dopóty, dopóki nam nie przyprowadzą naszych kolegów, lub nie przy
niosą własnoręcznie przez nich napisanych listów do nas. Pomocnik zawiadowcy 
biegał od jednego do drugiego, upraszając nas, byśmy tego nie robili. Mówił 
nam, że owych trzech kolegów zaprowadzili do cyrkułów policyjnych, że im się 
nic złego nie stało — byliśmy niewzruszeni.

„Pamiętnem mi jest to głodzenie. Pierwszego dnia kurczyło w żołądku 
okropnie i głód pod wieczór doskwierał nieznośnie. Nazajutrz jednak i trzeciego 
dnia żołądek przypominał o swych prawach jedynie w porach, gdy przy nor
malnym biegu rzeczy otrzymywał należną mu daninę. Zresztą opanowała mię 
na trzeci dzień słabość i pewne znieczulenie, byłem ciągle drzemiący. Pod wie
czór tego trzeciego dnia przyprowadzono nam dwóch kolegów, którzy zarazem 
przynieśli nam wiadomość, że trzeciego, mianowicie Daniłowa, widzieli na własne 
oczy i że wywieziono go na miejsce wygnania. Ogłosiliśmy więc, że przestajemy 
głodzić się i poczciwy zawiadowca wbrew ustawie więziennej pozwolił nam po 
szóstej wieczorem zgotować obiad i herbatę. A nazajutrz, gdyśmy już wpadli 
w doskonały humor i z apetytem zajadali obiad, przyniesiono nam papier od 
pana prokuratora, który nam groził sztucznem karmieniem, gdybyśmy się ośmie
lili nadal wyrażać swój protest głodzeniem się.

„Tak się zakończył nasz bunt irkucki. Po tym buncie mieliśmy święte ży
cie. Żadne naczalstwo nam nie dokuczało — bało się zaglądać na nasze podwórko. 
Natomiast mieliśmy swobodę zupełną na naszem terytorjum, w dawnem kobie- 
cem skrzydle więzienia. Nie zamykano nas nawet na noc. A gdy przyszły świeże 
partje wygnańców, pomieszczono je w dawnych naszych kwaterach — rozbitych
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przez nas celach „sekretnych”. Lecz nie przeszkadzano nam odgrywać roli goś
cinnych gospodarzy i zapraszać nowych kolegów na obiady i kolacje „buntow
ników”.

„Swoją drogą za awanturę 20 października pociągnięto nas do odpowie
dzialności sądowej. Prokurator oskarżył nas ni mniej ni więcej, jak o „zbrojny 
opór władzy więziennej” — to jest o przestępstwo, za które prawo wysyła ludzi 
na katorgę.



„Nie wiem, jak prokurator udowadniał na sądzie „zbrojność” naszego oporu, 
bośmy wszyscy stanowczo odmówili udziału w komedji sądowej i zrzekli się 
wszelkiej obrony. Sąd jednak nie zgodził się z żądaniem prokuratora i zasto
sował do nas możliwie łagodną karę; skazał wszystkich na pół roku, a mnie 
i dwóch jeszcze kolegów, jako niepełnoletnich, na trzy miesiące więzienia. Pro
kurator, niezadowolony z wyroku, apelował do senatu.

„W tydzień po sądzie — 1 grudnia — wyruszyliśmy na Lenę i dopiero w rok 
potem otrzymałem wyrok senatu, który w swej łaskawości podwoił nam karę, 
skazując mnie na półroczne więzienie. Odbyłem je w Kireńsku na miejscu mego 
wygnania ').

„Ten bunt irkucki, o którym teraz wspominam, jako o drobnostce, długo 
był mi pamiętnym. Przez pewien czas nie mogłem obojętnie patrzeć na żoł
nierza, na mundur, —czułem, że mi się pięści zaciskają, a nieraz, gdym zamykał 
oczy, widziałem przed sobą pełen grozy obraz dzikiego ataku uzbrojonego 
tłumu żołdaków na bezbronną garstkę ludzi, skupioną w kąciku”.

Bunt ten utkwił głęboko w duszy nietylko Józefa Piłsudskiego. Przerzucając 
pewnego razu jakieś wieści z Rosji, przeczytałem, że sekretarzem znanego ko
munisty Bucharina jest niejaki Cejtlin. Nie wiem, czy jest to ten sam człowiek, 
o którego wybuchł pół wieku temu bunt w więzieniu irkuckiem, ale gdyby nim 
był, co jest prawdopodobne, to grunt do nienawiści do caratu utwierdził się 
w nim niewątpliwie właśnie wówczas.

1 Angora wypływa z tego jeziora.
2 Spis nie tak dawny wykazał w Irkucku 99 tysięcy mieszkańców.
3 Tak nazywano Rosjan-Sybiraków.
4 Bijcie ich, chłopcy! Żeby długo popamiętali!
5 Ludność sybirska dla zesłańców wszelkiej kategorji miała nazwę pogardliwą warnak. Natomiast przybysze zwali 
Sybiraków — czołdonami.
6 Patrz str. 43.
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Pobyt w Kir eń sku





MIEJSCE
zesłania wyznaczono Piłsudskiemu miejscowość Kireńsk, położoną nad rzeką Leną 
i odległą o tysiąc wiorst w kierunku północnym od Irkucka. Już pisząc tę pracę, 
zapytałem Marszałka Piłsudskiego, ile dni trwała droga.

Marszałek zamyślił się, poczem odrzekł:
Wleczono nas dziesięć dni. Nie była to podróż wesoła. Odbywaliśmy ją 

saniami.
Na drogach sybirskich istniały wówczas stacje pocztowe z końmi, jak to miało 

miejsce w Europie dawniej. Partję zesłańców pod eskortą odstawiano od stacji 
do stacji, zatrzymując się jedynie na wypoczynek nocny.

Przebycie przestrzeni tysiącwiorstowej saniami wyclaje się nam dzisiaj czemś 
zupełnie fantastycznem, ale przebycie jej podczas czterdziesto-stopniowycli mro-
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POWÓDŹ WIOSENNA W KIREŃSKU

zów, w licliem odzieniu, wydawało się nawet w latach osiemdziesiątych ubie
głego wieku sprawą bardzo ciężką. Gdybyż to jeszcze droga ta prowadziła do 
wolności. Wydałaby się napewno krótka i wygodna, ale przecież u jej kresu 
oczekiwała zesłańca nędzna wegetacja człowieka, skazanego na zupełną izolację
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POWÓDŹ WIOSENNA W KIREŃSKU

od cywilizacji i całego „świata”. To też trzeba było duszy tak hartownej i ciała 
tak wytrzymałego, jakiemi obdarzony był Józef Piłsudski, aby odbyć tę okrutną 
wędrówkę bez skargi i bez upadku ducha.

Do Kireńska przybył Piłsudski 11 grudnia 1887 r., mając za sobą dokład-
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PRZYGOTOWANE TRATWY DO SPŁAWU RZEKĄ LENĄ

nie dziewięciomiesięczny ’) pobyt w więzieniach i na etapach. Była to w owym 
czasie miejscowość mała, gdzie, oprócz urzędu powiatowego, izby skarbowej 
i szpitala, nie było żadnych innych instytucyj i urządzeń, któreby mogły uspra
wiedliwiać jej miano miasta, za jakie uchodziła. W rzeczywistości nie było to
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nawet miasteczko, lecz wioska na wyspie, leżącej na rzece Lenie, nawprost 
ujścia rzeki Kirengi. Zamieszkiwali ją czołdoni, czyli Sybiracy, oraz zesłańcy. 
Ludność ta trudniła się rybołówstwem, myśliwstwem, hodowlą i nieco rolnictwem. 
Stosunek czołdonów do wygnańców był obojętny, ale raczej przychylny. Szcze
gólnie Polacy cieszyli się wielkiem poszanowaniem, gdyż uważano ich za takich, 
którzy wszystko umieją i wszystko potrafią zrobić.

W- Kireńsku Piłsudski zastał już kilku zesłańców z roku 1863. Byli to tak 
zwani przez Moskali wieszatiele, czyli żandarmi powstańczy. Aż do owego czasu 
nie objęła ich żadna amnestja, więc też wegetowali nad wielką rzeką Leną, 
tęskniąc i ginąc z nostalgji. Mieszkali przeważnie poza miasteczkiem, po wsiach 
i zaimkach, w dużem od siebie oddaleniu i bez żadnego ze sobą kontaktu. Trud
nili się rzemiosłem i rolnictwem. Z niektórymi z nich Piłsudski się stykał. 
O przypadkowem poznaniu jednego opowiedział mi pewnego razu, co następuje:

„Było to”, mówił Marszałek Piłsudski, „może w maju, a może w czerwcu 
roku 1888. Pojechałem łodzią na drugą stronę rzeki Leny i udałem się wprost 
przed siebie. Ciągnęły się tam rozległe łąki2), zakończone na horyzoncie ciemną 
wstęgą tajgi. Szedłem sobie bez celu, depcąc trawy i kwiaty i ciesząc się nie- 
wiedzieć z czego. Ot, był człowiek młody... W pewnej chwili dostrzegłem słup 
dymu, unoszący się ku niebu. Zachciało mi się zobaczyć, kto to pali ogień. 
Poszedłem prosto na ten dym. Po kilkunastu minutach drogi znalazłem nie
wielkie ognisko, a 'przy niem 
wiłem go i przysiadłem przy 
że człowiek, gotujący herbatę, nie jest Rosjaninem. Na chybił-trafił zagad
nąłem go po polsku”.

W tern miejscu Marszałek Piłsudski przerwał na chwilę.

jakiegoś człowieka, gotującego herbatę. Pozdro- 
ogniu. Już po krótkiej rozmowie poznałem,



„Nie wyobrazicie sobie nigdy”, ciągnął dalej, „co się z tym człowiekiem 
poczęło dziać na dźwięk słów polskich. Zerwał się na równe nogi, zaczął machać 
rękami, otwierał kilka razy szeroko usta, jakgdyby łapał powietrze, którego mu 
nagle zabrakło, i wreszcie rozpłakał się. Był to właśnie jeden z wieszatieli. Minęło 
wówczas dwadzieścia cztery lata jego pobytu w kraju leńskim. Nieszczęsny po
wstaniec zapomniał już częściowo mowy polskiej, ale, nie do wiary, nie nauczył 
się po rosyjsku. Używał jakiegoś dziwacznego języka, w którym słowa polskie 
miały końcówki rosyjskie, a udareńje rosyjskie kłóciło się z polskim akcentem”.

Odmienne warunki bytu na Syberji, odmienny krajobraz, inni 
ludzie i inne obyczaje wyryły w duszy przyszłego Marszałka 
wspomnienia niezatarte. W czterdzieści siedem lat po ujrzeniu 
pierwszy raz Kireńska były one w nim tak żywe, jakby wrócił

z zesłania przed paru miesiącami. Słuchając opowieści Marszałka o tych czasach, 
byłem pełen zdumienia dla ich szczegółowości i plastyczności. Gdy się jednak 
zważy, jakiego wstrząśnienia musiała doświadczyć dusza młodego chłopca (Józef 
Piłsudski liczył w chwili aresztowania lat 19), zdumienie opada. Niezależnie bo
wiem od zgrozy, zesłanie posiadało i swój urok, a posiadało go zwłaszcza dla ro
mantycznej i wrażliwej duszy. Wspaniała przyroda, olbrzymie odwieczne puszcze, 
tundry, dzikie zwierzęta, a nadewszystko potężna, groźna Lena. Szum jej fal i ło
skot pękających na wiosnę lodów dźwięczał do końca życia w uszach Marszałka 
Piłsudskiego. Ten ogrom kraju i olbrzymia skala wszystkiego musiała zachwy
cić każdego, nawet skazanego na przymusowy tu pobyt. Odległości gdzieniegdzie 
olbrzymie, tutaj wydawały się bliskie i nieznaczne. Gdy się udawano w odwie
dziny do sąsiada, to trzeba było przebyć wiorst sto; gdy się szło na polowanie 
to na niedźwiedzie; gdy się mówiło: rzeka, to miało się na myśli koryto dzie
sięć razy szersze od Wisły; gdy ktoś rzekł: morze—oznaczało to ocean bez kre
su, a las-tajga równał się nieomal całej części świata.

Bez względu na szarość i beznadziejność, życie w Kireńsku nie było pozba
wione oryginalności i ponurego wdzięku. Włóczęga po tajdze i po Lenie, po
lowanie, współżycie z napółcywilizowanymi czołdonami i dzikiemi szczepami 
autochtonów, poczucie spełnionego obowiązku — wszystko to stwarzało całość 
w zetknięciu z nią trudną i ciężką, ale we wspomnieniu i opisie — pełną poezji.
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Władze mało troszczyły się o zesłańców. Kontentowały się przeświadczeniem 
o ich odosobnieniu, obaw zaś co do ucieczki nie miały zupełnie, gdyż wprawdzie 
oddalić się z Kireńska było łatwo, lecz dostać się do stron cywilizowanych — 
prawie niemożliwe. Olbrzymia odległość od miaśta i wogóle od ludzi pozwalała 
pozostawiać skazańcom względną swobodę. Korzystali z niej jednak tylko nie
liczni. Większość ogarniała już rychło apatja i niechęć do życia. Poprostu nie 
chciało im się opuszczać chat i niekiedy woleli nawet marznąć, aniżeli iść do 
lasu po drzewo na opał.

Józef Piłsudski nie pozwolił jednak zapanować nad sobą depresji. Od pierw
szych dni starał się być czynny. Nie uległ też żadnym pokusom, czyhającym na 
zdesperowanych męczenników. Nie rozpił się, co było rzeczą mało zrozumiałą 
nawet dla władz; nie poddał się lenistwu, co znowu wprawiało w zdumienie 
skazańców. Słowem, zachował równowagę ducha i całkowite opanowanie ciała.

Przebywając w Kireńsku, myślał o rodzinie w Wilnie i o nieszczęśliwym 
bracie Bronisławie, znajdującym się wówczas w katordze na Sachalinie. W jego 
młodzieńczej głowie powstała też wtedy szlachetna myśl poświęcenia się dla 
brata. Dnia 23 października 1888 roku napisał wzruszające w swojej naiwności 
podanie do ministra spraw wewnętrznych, aby pozwolił mu odbyć resztę kary 
razem z Bronisławem. Obecnością swoją chciał osłodzić beznadziejny los „Bro- 
nisia”, którego tak lubił. Pismo to przeleżało do ostatnich czasów w archiwach 
departamentu policji w Leningradzie. Przetrwało dwie rewolucje i dwie wojny, 
aby w lecie 1933 roku dostać się znowu do rąk, które je skreśliły... Napisane 
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na papierze „prośbowym”, charakterem ładnym, zdecydowanym, brzmiało, jak 
następuje:

Do Jaśnie Wielmożnego Pana Ministra Spraw Wewnętrznych. 
Państwowego, administracyjnego zesłańca — prośba.

Byłem zesłany administracyjnie do m. Kireńska w 1887 r., w tym samym 
czasie brat mój Bronisław był zesłany do ciężkich robót na wyspę Sachalin. 
Wiedząc, że bratu memu, jak i mnie, ciężko żyć osobno, chciałbym pozostałe 
mi jeszcze do końca terminu zesłania trzy lata przebyć razem z nim. Z tego 
powodu proszę Jaśnie Wielmożnego Pana przenieść mnie na wyspę Sachalin, 
do wsi Rykowskoje, gdzie mój brat obecnie się znajduje. Jednocześnie proszę 
przenieść mnie na koszt skarbu, ponieważ na przejazd takiej wielkiej przestrzeni 
potrzeba dużo pieniędzy, a ja ich nie mam.

23 października 1888 roku. T „ . , , , .J. Pił su as ki.
m. Kireńsk Irkuckiej gub.

Administracja moskiewska działała sprawnie, gdy w grę wchodziła odmowa. 
To też odpowiedź nosi datę 9 stycznia 1889 roku. Oczywiście, była odmowna.

W zimie z roku 1888 na 1889 nadszedł wyrok sądowy za bunt w Irkucku. 
Nieszczęsnego młodzieńca zamknięto w więzieniu, przyczem, jak sam mi to 
wspominał, dostał początkowo taką celę, w której przez szczeliny widać było 
w nocy gwiazdy. Ponieważ była zima i termometr wskazywał około 40° niżej 
zera, przeto Józefowi Piłsudskiemu groziła wówczas śmierć. Dzięki antagoni
zmowi, panującemu między naczelnikiem więzienia a prystaweui, udało się jego 
kolegom, pozostałym na wolności, uzyskać przeniesienie go do szpitala więzien
nego, gdzie też, jako pisarz, całą karę odbył.



Z czasów pobytu w Kireńsku i później w Tunce datują się nieliczne w życiu 
Marszałka Piłsudskiego epizody myśliwskie. Głuche lasy sybirskie wprost zapra
szały go na polowanie. W czasie pobytu na Maderze usłyszałem z ust Marszałka 
opowieść myśliwską, którą zapamiętał z czasów pobytu nad Leną. Oto ona:

Pewnego razu — mówił Komendant — poszedł chłop rosyjski z synami do 
tajgi po drzewo. Innej broni, oprócz siekier, nie mieli. W czasie roboty natknęli 
się na niedźwiedzia, który uniósł się na tylne łapy i począł ku nim zbliżać. 
Synowie, jako młodsi, zdołali uciec. Ojciec pozostał, a widząc, że niema innej 
rady, schronił się za jedno z najbliższych drzew, mając nadzieję, że może zwierz 
go nie zauważy i pójdzie spokojnie dalej. Jednak niedźwiedź nie minął go, lecz 
podszedł pod drzewo i sięgał po chłopa łapą. Człowiek przesunął się. Niedźwiedź 
obchodził drzewo, starając się dosięgnąć ofiarę; człowiek przesuwał się znowu. 
Powstało coś w rodzaju gry „w chowanego”, aż wreszcie zniecierpliwiony niedź
wiedź objął niezbyt gruby pień łapami, chcąc w ten sposób chłopa schwycić. 
Wtedy chłop chwycił te łapy i przytrzymał. Niedźwiedź począł ryczeć, ale po
zbawiony możności skorzystania ze swej siły, stał w tej pozycji unieruchomiony. 
Chłop począł wówczas nawoływać synów. Po pewnej chwili nadszedł jeden z nich 
z siekierą w ręku. „Podejdź bliżej rzekł chłop — i zabij niedźwiedzia”. „Boję 
się” — odpowiedział syn. Napróżno ojciec namawiał go, aby podszedł do niedź
wiedzia i zadał mu cios. Syn bał się. „No, to choć — rzekł wreszcie chłop 
potrzymaj niedźwiedzia, a ja go zabiję”. I syn przytrzymał niedźwiedzia. Tym
czasem chłop, uwolniony z opresji, począł najspokojniej oddalać się od fatalnego 
miejsca. „Ojcze! — wrzasnął przerażony syn — czemu nie zabijasz niedźwi 
dzia?” „Mam czas! — odrzekł na to chłop — a ty poznaj, jak to przyjemn 
trzymać zdrowego niedźwiedzia za łapy...”
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RZEKA LENA

Życie w Kireńsku płynęło monotonnie. Zimą, to znaczy przez dziewięć mie
sięcy w roku, zapadał mrok tak wcześnie, że dzień trwał zaledwie kilka godzin, 
a brak jakiegokolwiek oświetlenia niepomiernie podnosił nieprzyjemność tego



stanu rzeczy. Przy migotliwem świetle łuczywa lub ogniska nie można było 
czytać ani pisać, nie można też było wykrzesać pogodnego nastroju, przycho
dzącego tak łatwo w jasnem świetle słońca lub żarówek. Dnie i noce wlokły
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się z rozpaczliwą powolnością, ale gdy zesłaniec po latach spojrzał w przeszłość, 
to wydawała mu się ona tak krótka, że nie cliciał wierzyć, aby czas, który biegł

CERKIEW W KIREŃSKU

Z



z dnia na dzień tak powolnie, w sumie upływał tak szybko. Powodowała to /
nijakość i bezwrażeniowość życia. W Kireńsku nic się nie działo, a w szczegól
ności nic się nie działo w życiu zesłańców. List z Polski, gazeta, echo jakiejś 
dalekiej, podziemnej roboty to były najważniejsze zdarzenia.

Niekiedy budziła się w duszy myśl o ucieczce. Apatja ulatywała wówczas 
i rozpoczynały się dysputy: —dokąd? Dokąd i którędy uciec?... Czy przez ocean 
Lodowaty do Alaski lub Kanady; czy przez pół Azji do niezależnych chanatów 
mongolskich, albo też przez niezmierzone przestrzenie Rosji?... Ucieczki jednak 
zdarzały się rzadko, a udawały jeszcze rzadziej.

Dnia 12 marca 1890 roku Józef Piłsudski wystosował do Ministra spraw 
wewnętrznych w Petersburgu nowe podanie, prosząc, aby pozostałe mu jeszcze 
dwa lata osiedlenia mógł odbyć w Wilnie, pod dozorem policji. Jako motyw 
podał konieczność dopomożenia ojcu w podżwignięciu zagrożonego nadmiernemi 
długami majątku ziemskiego, położonego w guberniach Wileńskiej (Zułów) i Ko
wieńskiej (Tenenie), obejmującego około 12 tysięcy dziesięcin obszaru. Zakończył 
podanie takim zwrotem:

„Ze względu na to, że położenie spraw wymaga ode mnie szybkich decyzyj, 
proszę Waszą Ekscelencję odpowiedzieć mi możliwie prędko i na ten cel załączam 
przy niniejszem na odpowiedź telegraficzną 2 ruble”.



No i teraz zaczęła się historja 2 rubli.
Z samem podaniem ministerstwo załatwiło się krótko: odmówiło. I to nawet 

telegraficznie. Jednak system biurokratyczny widocznie nie przewidział takiej 
sytuacji, aby składający podanie dołączał pieniądze na odpowiedź telegraficzną, 
stąd też depeszę do Kireńska wysłano jako „kredytowaną”, a dwu rubli nie ruszono.

Po pewnym czasie jakiś skrupulatny urzędnik departamentu ogólnego przy
pomniał sobie o nich i napisał do departamentu policji bumagę tej treści:

„Do depozytu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęły 2 ruble, przysłane 
na telegraficzną odpowiedź przez administracyjnego zesłańca, szlachcica Piłsud
skiego, przy podaniu o zezwolenie na pobyt w m. Wilnie.

„Komunikując o powyższem, departament ogólny ma honor pokornie prosić 
o powiadomienie, dokąd mają być skierowane wymienione pieniądze, pokwito
wane przez Główne Kaznaczejstwo kwitem Nr. 5222 z dn. 5 maja 1890 roku, 
który to kwit znajduje się w aktach departamentu”.

Bumaga wędrowała po różnych instancjach, od urzędnika do urzędnika. 
Widnieje na niej szereg notatek. I tak, u dołu można czytać napis: „Pan dyrektor 
kazał przedłożyć p. wiceministrowi...” U góry zaś, widocznie jako wyjaśnienie 
do tamtego: „Pan minister przykazał podanie odrzucić”. Wreszcie departament 
zdecydował się odpowiedzieć: „pieniądze zaliczyć do § 5 p. 2”.

Minęło parę tygodni w spokoju. Dwa ruble spoczywały na właściwem koncie, 
Józef Piłsudski był powiadomiony, a urzędnik departamentu ogólnego, prowa
dzący depozyty — uspokojony.

Ale teraz odezwał się inny urzędnik, ten z § 5 p. 2. Napisał długie pismo, 
w którem „najpokorniej prosi departament policji o powiadomienie, na jaki cel
mianowicie są przeznaczone pieniądze, przysłane przez szlachcica Piłsudskiego,
1 na jakiej podstawie przyjęte”.

Tymczasem w departamencie policji już zapomniano o sprawie i polecono komuś 
zrobić „sprawkę”. I oto mam przed sobą dwie bite strony drobnego pisma, objaśnia
jące historję podania, przysłanego z Kireńska. Na podstawie tego aktu policja zno
wu wystosowała pismo do departamentu ogólnego, w którem wyjaśniła, że pie
niądze przyjęto na podstawie zwrotu kosztów depeszy i że wskutek tego sumę
2 rubli należy zapisać na dobro departamentu policji, na rozchody „prośbowe”.

Sprawa jednak wcale się na tern wyjaśnieniu nie skończyła.
W jakiś czas później departament policji otrzymał nową bumagę, w której 

zapytują go, nawiązując do poprzedniego pisma, czy depesza została wysłana.
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Departament policji odpowiedział, że owszem, została wysłana, i że kosztowała 
1 rb. 55 kopiejek, którą to sumę należy z wiadomego depozytu zapisać na 
dobro departamentu policji.
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Teraz znowu departament ogólny powiadomił policję, że uczynił tak, jak mu 
polecono, ale pozostało jeszcze 45 kopiejek, co do których „najpokorniej prosi 
o powiadomienie, co należy z niemi uczynić”.

W dalszej konsekwencji policja zrobiła nową „sprawkę” nowe dwa arkusze 
pisma — poczem odpowiedziała, że sumę pozostałą z kwoty, nadesłanej przez 
Piłsudskiego, należy mu zwrócić. Skolei departament ogólny powiadomił policję, 
że zastosował się do udzielonej mu wskazówki i 45 kopiejek odesłał do guber
natora irkuckiego celem przekazania tej kwoty do Kireńska.

Ale teraz odezwał się jeszcze gubernator irkucki, powiadamiając o przesłaniu 
pieniędzy nad Lenę departament ogólny, a ten znowu podał o tern wiadomość 
departamentowi policji.
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Kto wie, czy departament policji nie napisał jeszcze do Irkucka, że już wie 
o załatwieniu sprawy, Irkuck do departamentu ogólnego, że policja została 
powiadomiona, a policja znowu do Irkucka, że i t. d., i t. d...

Kto wie, czy sprawa dwóch rubli Józefa Piłsudskiego wogóle mogłaby się 
skończyć, gdyby nie dwie wojny i dwie rewolucje, które później na Rosję spadły.

Rzecz zaś w tej całej sprawie najciekawsza, że „petent” owych należnych 
mu 45 kopiejek spowrotem nigdy nie otrzymał.

Pobyt w Kireńsku trwał przez rok 1888 i 1889. W początkach lata 1890 r. 
władze rosyjskie uległy prośbom i przeniosły Józefa Piłsudskiego „ze względu 
na słabe zdrowie” do miejscowości Tunka, położonej na południu Sybiru, a więc 
w klimacie nieco łagodniejszym.

Przeniesienie do Tunki, do kraju, gdzie lato było dłuższe, skąd do Irkucka 
jechało się nie dwa tygodnie, lecz tylko kilka dni, gdzie ponadto mieszkała 
pewna ilość ludzi inteligentnych, było awansem, o jakim znaczna większość 
skazańców nie mogła nawet marzyć. W naszem zrozumieniu byłby to awans 
wątpliwej natury, gdyż ten raj liczył co najwyżej kilkuset mieszkańców i nie 
posiadał żadnych urządzeń kulturalnych.

Aby dostać się z Kireńska do Tunki, trzeba było przejechać najpierw tysiąc 
wiorst drogi do Irkucka, a stamtąd dwieście wiorst na południowy zachód, 
w kierunku granicy Mongolji i gór Tunkińskich.

Więc znowu nastąpiła podróż etapami, wprawdzie lżejsza od poprzedniej, 
gdyż Piłsudski był już zaaklimatyzowany, a pozatem pomagała mu znajomość 
zachowania się w obcych poprzednio warunkach, niemniej jednak nie lekka.

1 Aresztowany był, jak wspominam poprzednio, dnia 10 marca 1887 roku.
2 Marszałek Piłsudski miał niewątpliwie na myśli łąki, ciągnące się za wioską Boczkariowo, która za jego czasów 
wcale nie istniała, a która podczas mojej tara bytności liczyła kilkanaście chat.
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O TUNKI PRZYBYŁ
Piłsudski 6 sierpnia 1890 roku. O przyjeździe na nowe miejsce przeznaczenia 
tak mówił mi w jednej z rozmów:

„Był to w tamtych stronach właśnie koniec lata. Miało się już na jesień, 
a trzeba wam wiedzieć, że w Tunce jesień jest bodaj najpiękniejszą porą roku. 
Jest słoneczna i sucha. Spodobała mi się ta miejscowość bardzo. W kilka dni 
później wrażenie to utrwaliło się we mnie jeszcze więcej, ponieważ tutaj mogłem 
nareszcie zdobyć się na własne mieszkanie, czego nie udało mi się nigdy osią
gnąć w Kireńsku. Mieszkanie to nie było wprawdzie luksusowe, ani zbyt obszerne, 
ale było własne. Składało się z jednego pokoju, odnajmowanego od pewnej starej 
Sybiraczki, kobiety prostej”.

Tunka była w owym czasie i jest dotychczas niewielką wsią, leżącą w powiecie
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DOMY W TUNCE

irkuckim. Stanowiła stolicę administracyjną dużego obszaru, rządzonego przez 
prystawa, który, wobec znacznej odległości jego siedziby od urzędu powiatowego, 
posiadał władzę, równającą się władzy starosty w Polsce. Wieś leży przy ujściu 
rzeki Tunki do rzeki Irkutu, która skolei wpada do Angary. Dzięki położeniu 
w rozległej dolinie, zasłoniętej od północy pasmem gór Tunkińskich, klimat jej
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ULICA W TUNCE

był znacznie łagodniejszy od klimatu Kireńska, bo zima nastawała tam dopiero 
na początku listopada, a więc wówczas, gdy w poprzedniem miejscu pobytu 
panowały już trzaskające mrozy. Również dzięki tym górom nie dawał się tu 
zbytnio we znaki wpływ wiatrów, których ogniskiem jest olbrzymie jezioro 
Bajkalskie (34.930 km2), leżące niedaleko. Mówiąc o tej łagodności, trzeba za-



znaczyć, że jednakże mrozy czterdziesto-stopniowe nie należały tam podczas 
zimy do rzadkości.

Na ludność Tunki i jej okolic składali się tubylcy-Burjaci, czołdoni i trochę 
kozaków, a ponadto, jak prawie wszędzie na Syberji, pewna liczba zesłańców.

Zmiany administracyjne, wprowadzone po rewolucji z roku 1917, sięgnęły 
również i do odległego Sybiru. Dzisiaj Tunka nie leży już w granicach Rosji 
właściwej, lecz na terytorjum autonomicznem republiki radzieckiej Burjacko- 
Mongolskiej, zwanej w języku potocznym Burrepubliką. Kraj ten obejmuje obszar 
prawie równy Polsce, wynoszący 368 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jego 
ludność, licząca zaledwie 491 tysięcy głów, świadczy o olbrzymich, pustych 
terenach, leżących w jego granicach.

W roku 1890 nad Irkutem nikomu się nie śniło o separatyzmie, dziś jednak 
rząd sowiecki, który z zaspokojenia naturalnych pragnień narodowych uczynił 
poważny atut swojej polityki socjalnej, postawił kwestję państwa burjacko-mon- 
golskiego bardzo mocno i organizację jego przeprowadził z całą konsekwencją, 
wbrew nawet opinji lokalnych czynników partyjnych. Nowy twór nie był na 
rękę kolonistom rosyjskim, ale niezadowolenie z jego powstania utonęło w morzu 
innych niezadowoleń, bardziej dotkliwych i bardziej bezpośrednio dotyczących 
poszczególnych obywateli. Obecnie tubylcze ludy mongolskie przekonały się 
już, że nadana im własna państwowość to nie żart i że naprawdę stali się znowu 
gospodarzami na swojej ziemi. Dzisiaj fakt ten zmienić byłoby już bardzo trudno.

Zarówno sama Tunka, jak i jej okolice wyglądają nieco monotonnie, niemniej 
jednak malowniczo. Otoczona rozległemi stepami i polami, położona na brzegu 
szumiącej rzeki, zielona w lecie, biała w zimie, zamieszkana przez ludność 
wprawdzie prostą, lecz szczerą, musiała pozostawić w duszy Józefa Piłsudskiego 
wspomnienia miłe. To też Marszałek Piłsudski mówił o niej ze znacznie mniejszą 
dozą goryczy, aniżeli o Kireńsku, gdzie, ponadto, był jeszcze nowicjuszem, nie 
zahartowanym dostatecznie do walki z twardym losem.



W Tunce Piłsudski zaprzyjaźnił się z Bronisławem Szwarce^ wybitnym dzia- /
łączem z epoki bezpośrednio poprzedzającej wybuch powstania styczniowego. 
Bronisław Szwarce stał swego czasu blisko tajnego rządu narodowego (w roku 
1862) i zapewne dlatego omijały go wszystkie amnestje carskie. W owym czasie 
dobiegał już dwudziesty pierwszy rok jego pobytu w mroźnej Syberji. Szwarce 
wprowadził Piłsudskiego do domu doktora Afanasja Michalewicza, Ukraińca, 
czyli jak tę narodowość wówczas określano — chacliła. Był to człowiek mądry 
i oryginalny, co w rezultacie zaprowadziło go z rodzinnego Podola do Tunki. 
Swój stosunek do Rosji określał kilku bardzo charakterystycznemi słowy:

— Podalsze od etogo słona1).
W jego zrozumieniu oznaczało to, że im luźniej Ukraina, a również i Polska, 

będą związane z Moskwą, tern dla tych obu krajów będzie lepiej. Słowa te 
powtarzał często i z lubością. Afanasij Michalewicz był ożeniony z niejaką Ka
tarzyną, prostą chłopką, która jednak — czy to dzięki wpływowi męża, czy też 
dzięki jakimś innym skojarzeniom -odznaczała się dużem zrozumieniem wartości 
nauki. Dawała temu wyraz troską o kształcenie swych dzieci, których miała 
czworo. Z nich w wieku szkolnym było dwóch chłopców: czternastoletni i dzie
więcioletni. Lekcyj przedmiotów ogólnych udzielał im polityczny zesłaniec, Po
lak, Stefan Juszczyński, a języków Bronisław Szwarce. Gdy jednak na hory
zoncie ukazał się Piłsudski, który przybył do Tunki nieomal z ławy szkolnej, 
Katarzyna postanowiła dla dobra dzieci, aby nauką zajął się on. Jednakże nie 
było rzeczą łatwą namówić Piłsudskiego na belferkę. Po długich molestacjach 
zgodził się uczestniczyć w egzaminie próbnym, który zaaranżowano, aby prze
konać się, czego dzieci dotychczas się nauczyły i jakiej klasie gimnazjalnej 
odpowiadają ich wiadomości. Wtedy to Piłsudski przypomniał sobie swego 
znienawidzonego profesora z gimnazjum wileńskiego, Iwanczewa, i powiedział, 
że będzie egzaminował jego sposobem. „Gdyby dzieci wyszły z tej próby zwy
cięsko, — mówił — oznaczałoby to nieomylnie, że są dobrze przygotowane do 
gimnazjum”. A musiał to być sposób osobliwy, skoro już po pierwszem pytaniu 
obaj chłopcy rozpłakali się rzewnie.

— Gdym zobaczył okropny skutek metody profesora wileńskiego Iwanczewa, 
zastosowanej w Tunce, — opowiadał mi Marszałek Piłsudski — zrobiło mi się 
niesłychanie przykro. Począłem biedactwa całować i tulić, aż wreszcie uspokoiły 
się, widząc, że nie jestem znowu taki straszny. Jaskrawo uświadomiłem sobie 
wówczas, jakie piekło musiałem wraz ze swoimi kolegami przechodzić w czasie



ośmioletniego pobytu w rosyjskiem gimnazjum wileńskiem, skoro słaby odblask 
tego wywołał u tych dzieci spazmy.

Najciekawiej i najosobliwiej na cały egzamin zareagowała Katarzyna, która

PLACYK Z ARESZTEM GMINNYM W TUNCE, PRZY KTÓRYM STAŁ NIEISTNIEJĄCY DZISIAJ DOM 

GDZIE MIESZKAŁ JÓZEF PIŁSUDSKI
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oświadczyła, że Poljaczok musi być świetnym profesorem, skoro chłopcy zaraz 
się rozpłakali. Dlaczego tak przypuszczała, nikomu nie wyjaśniała, podawała 
to poprostu jako pewnik.

Naskutek nalegań Katarzyny, która stanowczo oświadczyła mężowi, że gdy 
Poljaczok nie zgodzi się uczyć jej dzieci, to natychmiast pojedzie z niemi do 
Irkucka i niech się dzieje wola Boża, Miclialewicz wraz z Bronisławem Szwarce 
uprosili Piłsudskiego, aby zgodził się uczyć chłopców.

I tak Józef Piłsudski stał się w Tunce nauczycielem dwóch młodych Micha- 
lewiczów, z których starszy marzył o zdaniu do klasy trzeciej, młodszy zaś do 
pierwszej.

Dr. Afanasij Miclialewicz opuścił Tunkę w roku 1892 i osiedlił się w Eliza- 
wetgradzie, gdzie przebywał przed zesłaniem. W czterdzieści jeden lat później, 
w r. 1933, młody pisarz polski, Michał Choromański, opisał swoje dzieciństwo, 
spędzone właśnie w tern mieście. Dzięki niemu poznaliśmy dalsze losy Micha- 
lewicza i jego synów. Poniżej przytaczam odnośną część tekstu pracy Choro- 
mańskiego, ogłoszonej w „Gazecie Polskiej”.

OPOWIADANIE MICHAŁA CHOROMAŃSKIEGO O DR. A. MICIIALEWICZU2).

...zostałem sam i przeglądałem stare numery „Wiadomości Literackich”. 
Artykuł, który tam znalazłem, nasunął mi pewne wspomnienia. W całym gmachu 
była głucha, sanatoryjna cisza, przerywana tylko od czasu do czasu skrzypieniem



otwieranych i zamykanych drzwi. To robiący obchód lekarz przechodził z pokoju 
do pokoju. Czekając na niego i leżąc z nogami do góry, w przepisanej pozycji, 
my siałem o innym lekarzu, który leczył mnie jeszcze w dzieciństwie, był częstym 
gościem moich rodziców i którego nazwisko teraz nagle przeczytałem w „Wia
domościach Literackich”.

Pamiętani go od najwcześniejszych moich lat. Dość wysokiego wzrostu, 
z okularami na żółtym nosie, stał pochylony nademną i, patrząc poprzez te 
okulary niebieskiemi, dobrotliwemi oczami, zaglądał mi w gardło. Przyciskając 
język łyżeczką, mówił:

— Powiedz „a”!
Dotknięcie łyżeczki było nad wyraz przykre i cały ten zabieg bardzo mnie 

drażnił, pomimo to znosiłem go mężnie, gdyż krępowała mnie świadomość, że 
temu staruszkowi lekarzowi własna żona przekłuła rozżarzonym gwoździem wrzód 
w gardle. Wiedziałem o tern z opowiadań matki. Ilekroć chorowałem na anginę, 
przypominałem sobie tę historję i potem z podziwem patrzyłem na staruszka 
lekarza. „Ciekawy jestem, czy krzyczał?” myślałem sobie i wyobrażałem sobie jego 
żonę, ponurą, brudną chłopkę, gdy z czerwonym gwoździem w ręku grzebała się 
w jego gardle. Wiedziałem również, że to wszystko odbywało się gdzieś w Sy- 
berji, ponieważ lekarz był wówczas zesłańcem politycznym. Wiedziałem również, 
że miał czterech dorosłych synów, z których dwaj nie chodzili do szkoły, lecz 
właśnie na Syberji, w zapadłem małem miasteczku czy wsi, brali lekcje od 
jakiegoś prywatnego korepetytora. Matka opowiadała mi, że choć nie uczyli się 
w gimnazjum, lecz na tem nic nie stracili, i przeciwnie, otrzymali doskonałe 
wykształcenie, ponieważ ich korepetytor był człowiekiem zdolnym i dobrym 
pedagogiem. O tem, kto był tym pedagogiem, miałem dowiedzieć się dopiero 
później.

Lekarz zaś, o którym tu mowa, nazywał się Afanasij Iwanowicz Michalewicz.
Osiedlił się w Elizawetgradzie na Chersońszczyźnie w roku 1879, miał lat 27 

i dopiero co rozpoczął praktykę. Przyjechał razem z żoną, zwyczajną chłopką, 
którą wszyscy nazywali poprostu Katarzyną i która żyła z nim nieślubnie, bo 
gdzieś na wsi zostawiła swego poprzedniego, legalnego męża-chłopa. Ma się 
rozumieć, że Katarzynę pamiętani już jako staruszkę. Była to ponura, z podełba 
patrząca kobiecina, która, pomimo kulturalnego środowiska, ani rusz nie mogła 
przyswoić sobie ani dobrych manier, ani zwyczajów cywilizowanego człowieka. 
W mieszkaniu ich było ciemno, posępnie i brudno. Wszędzie był nieład, obrus
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BAJKAŁ

na stole był poplamiony i w dziurach. Naftowe lampy zawsze filowały. Praw
dopodobnie wskutek tego nieporządku zmarło im, mając dwa lata, pierwsze



dziecko — poprostu otruło się, połknąwszy trutkę na szczury. Jakąkolwiek jed
nakże była Katarzyna i jakkolwiek było z tem dzieckiem, doktór Michalewicz 
został jednym z najbardziej wziętych lekarzy i jednym z najpopularniejszych 
ludzi w mieście. Lubiany był zwłaszcza przez młodzież szkolną, wśród której 
rozpoczął swą działalność polityczną. Był rewolucjonistą, Ukraińcem i marzył 
o oderwaniu Ukrainy od Rosji. Tajne schadzki i zakonspirowane zebrania sze
snasto i siedemnastoletnich uczniaków i dziewcząt nie trwały długo, działalność 
„kółka” była wykryta i oto Afanasija Iwanowicza wraz z jego grupą aresztowano. 
Po dwóch latach prewencyjnego więzienia, wysłano wszystkich do różnych miej
scowości Syberji. Michalewicz zesłany był na lat siedem. W więzieniu nauczył 
się robić szydełkiem chustki, starannie czytał biblję i najwidoczniej uległ mi
stycyzmowi. Później wyjaśniło się, że przyczyną jego nawrócenia religijnego była 
przykra świadomość miakkotielawo inteligenta — takby orzekli bolszewicy — że 
zgubił niepotrzebnie kilkanaście młodych istnień. Katarzyna przez cały czas 
dzieliła z nim wygnanie, razem z czworgiem dzieci: Pietią, Miszą, Kolą i Panią. 
Jak już mówiłem, dwaj z tych chłopców uczyli się w domu, a nauczycielem ich 
był młody zesłaniec, Polak. Był to Józef Piłsudski.

W parędziesiąt lat później, już po rewolucji rosyjskiej, podczas rozpoczyna
jącego się głodu i w samym rozgwarze wojny polsko-bolszewickiej, poszedłem 
do lekarza Michalewicza w sprawie otrzymania potrzebriego mi świadectwa.

Michalewicz powrócił z wygnania jeszcze w końcu zeszłego stulecia i roz
począł w Elizawetgradzie praktykę. W dzieciństwie leczył mnie kilkakrotnie na 
anginę, i zawsze, patrząc na niego, przypominałem sobie liistorję o gwoździu 
i wrzodzie w gardle. Miał siwą brodę, okulary na żółtym nosie i dobrotliwe, 
niebieskie oczy, patrzące poprzez te okulary. Pozatem miał urok człowieka, 
który kilka lat spędził na wygnaniu. Sprawami politycznemi więcej się nie 
zajmował, był jednak w dalszym ciągu przyjacielem młodych i au courant 
ukraińskiego życia kulturalnego. Utkwiło mi w pamięci, że zachwycał się tłu
maczeniem Fausta na język ukraiński i często cytował piosenkę Mefista „Bło- 
sisztańci? chi-chi-chi!” W jego mieszkaniu w dalszym ciągu zbierała się młodzież, 
dyskutowało się i dysputowało, ale w dalszym ciągu w mieszkaniu tem był 
brud i nieład. Gdy kiedyś byłem u nich na podwieczorku, pamiętam, że nic 
mi nie smakowało: ani herbata, ani bułeczki, ani konfitury. Katarzyna siedziała 
przy stole, posępna i nieżyczliwa, i najwyraźniej w świecie robiła wszystko, 
abym czuł się jaknajgorzej. Miałem wtedy lat dwanaście - trzynaście. W parę



lat później dowiedziałem się, że rodzinę Michale więzów raz po raz spotkały 
dwa nieszczęścia: starszy syn, Piotr, umarł w Chersoniu, w zakładzie dla psy
chicznie chorych, drugi — Michał, jeszcze jako student pierwszego roku, zastrzelił 
się. Dwaj inni synowie: oficer Mikołaj i prawnik Afanasij, zniknęli gdzieś w za
wierusze walki domowej.
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MOST NA RZECE IRKUT POD ZAKTUJEM

7

Więc pewnego poranku szedłem do Michalewicza w sprawie świadectwa. 
Były to przedziwne, zupełnie teraz dla mnie niepojęte czasy, kiedy za żadną 
cenę nie chcąc odbyć przymusowego wojskowego wykształcenia — doszukiwałem 
się w swym organizmie jakiejś ukrytej choroby. Ale, jak na złość, nic mi nie 
brakowało.
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Parę tygodni przedtem, przez miasto, w dzień i w nocy, ciągnęły oddziały 
kawalerji Budiennego, które przerzucano z krymskiego frontu na zachód. Wie
czorem o zmierzchu przyjechał komandami Frumze i na placu z drewnianej 
trybuny krzyczał wobec defilujących oddziałów:

ZAKTUJ NAD IRKU-
TEM POD TUNKĄ



— Pokażemy, gdzie raki zimują, mar szału Piłsudskomu, kotoryj strelajet 
w lob polskim raboczim !...

A kiedy szedłem do Michalewicza, była godzina szósta wieczorem, błękitniało 
niebo i w powietrzu był zapach jakichś kwitnących drzew. Na ulicach były tłumy 
ludzi, gazeciarze, zrywając piersi, wrzeszczeli na każdym rogu: „Warszawa nasza! 
Warszawa nasza!” Muszę ze zdziwieniem, ale przedmiotowo stwierdzić, że wszyscy, 
nawet najbardziej antybolszewicko usposobieni Rosjanie, mieli wygląd odświętny 
i rozradowany. Pewien mój znajomy, o którym wiedziałem, że jest nad wyraz 
liberalnych poglądów politycznych, a zarazem zażartym wrogiem komunizmu, 
krzyknął mi, przechodząc obok, jakgdyby chciał mi tern sprawić przyjemność: 
„Słyszał pan? Warszawa wzięta! Rewkom w Belwederze!”...

Pukałem do drzwi lekarza Michalewicza. Pukałem jeszcze raz, bo dzwonek 
nie działał. Wreszcie drzwi się rozwarły i na progu ukazał się starzec. Był 
w czarnem, poplamionem ubraniu, twarz miał jeszcze bardziej żółtą i pomar
szczoną, na siwej, rozczochranej brodzie był popiół i kurz. Spojrzał na mnie 
łzawiącemi starczemi oczami, poprawił na nosie złamane i związane sznurkiem 
okulary, ale poznał mnie odrazu i uśmiechnął się z wysiłkiem.

Dzień dobry, Afanasij Iwanowiczu! — rzekłem i powiedziałem, że mam 
kłucie w boku.

Mieszkał w jednym pokoju, przedzielonym bibljotecznemi szafami, na stole 
obok steteskopu stała menażka z kaszą, z szaf zaś zwisały gęste, pajęcze sieci. 
Katarzyna już nie żyła od paru miesięcy, a brud i nieład jeszcze się zwiększały.
Reszta mieszkania była zarekwirowana przez krasnoarmiejców. Michalewicz długo 
mnie wysłuchiwał i wypukiwał. Wreszcie oderwał ucho od mej łopatki i westchnął:

— Nic nie słyszę — przyznał się.
— To znaczy, że jestem zupełnie zdrowy? — zapytałem z niepokojeni.
— Nie — odpowiedział drżącym szeptem — to znaczy tylko, że ja wogóle 

nigdy nic nie słyszałem. Poprostu nie miałem dobrego ucha...
Mruczał przez parę chwil i z tego mruczenia zrozumiałem, że robi mi wy

znanie ze swej kompletnej niezdolności medycznej. „Nigdy nie wiedziałem dokład
nie, co się wewnątrz chorego człowieka dzieje” — dokończył z rozbrajającym 
dziecinnym uśmiechem. Potem poradził mi, abym poszedł na ekspertyzę do 
szpitala. Widocznie jednak bardzo mało interesował się mojemi sprawami. Za
ciekawiło go natomiast co innego. Zauważył bowiem w moich rękach zeszyt. 
„Co to jest?” zapytał. Był to najnowszy zbiór wierszy rosyjskich iinażynistów.

7



Koniecznie chciał przeczytać jakiś urywek. Więc wybrałem „Spowiedź chuligana” 
Jesienina i kiedy przeczytałem: „Naumyślnie chodzę rozczochrany, z głową
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DROGA Z IRKUC
KA DO KAŁTUKA 
PRZEZ GÓRY. W DO
LE DOMNIEMANE 
MIEJSCE WYBUCHU 
POWSTANIA POL
SKIEGO W 1866 R.

niby naftowa lampa — na karku!...” —pokiwał głową i westchnął z dobrotliwym 
smutkiem: „Och, młodzież, młodzież!...”

/



Ogarnął nas jednakże 
poprzez zamknięte okna 
„Warszawa nasza!...”

niepokój. Zdawało się, że wdzierał się do mieszkania 
i drzwi. Na ulicy szły tłumy, gazeciarze krzyczeli:

PRZEŁOM RZEKI
SZ AM A N K I
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Wtedy, obejrzawszy się wokoło, czy go nikt nie podsłuchuje i nie śledzi, 
Afanasij Iwanowicz pochylił głowę i szepnął:

Ja igrał s mar szałom Piłsudskim w szachmaty /’)
Potem potrząsł białą głową i jakgdyby przypomniał sobie, że nawet bol

szewicy uznają jego rewolucyjne zasługi, że otrzymuje dziewięć czerwońców 
miesięcznie i deputat „otwietstwiennowo rabotnika”, a może i to, że śmierć jest 
blisko—w każdym razie potrząsnął głową i wyrzekł nieoczekiwanie głośno, na 
cały pokój:

— To się tak nie skończy z tą Warszawą!...
Ruszał wargami, jakgdyby przeżuwał jakieś wspomnienie. Spojrzał na mnie 

poprzez okulary łzawo i błękitnie, ale wydało mi się, że oczy jego tym razem 
błyszczały jakimś szczególnym blaskiem.
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Dobrze pamiętam Marszałka Piłsudskiego —ciągnął wysokim, naumyślnie 
donośnym starczym szeptem, jakgdyby wysokością głosu chciał podkreślić swą 
niewygasłą niezależność — ...zawsze wiedziałem, że tak będzie... że będzie tym, 
kim teraz jest!... To był człowiek!!... bardzo się cieszę, bardzo się cieszę... teraz 
w Polsce wszystko będzie dobrze...

Był to ostatni raz, kiedy widziałem Michalewicza. Zmarł — pomimo deputatu 
i dziewięćdziesięciu rubli — z wycieńczenia i głodu, w parę miesięcy później. 
W każdym razie już nazajutrz dowiedział się o tern, że Warszawa nie była 
wzięta, jak również — o cofaniu się bolszewickiej kawalerji na całym froncie.

Tak myślałem, przeglądając w Wiadomościach Literackich artykuł kapitana 
Lepeckiego, gdy nagle do drzwi moich zapukano. „Oui!” krzyknąłem i wszedł 
nasz sanatoryjny lekarz. Był wysoki, barczysty, ogolony i ostrzyżony na jeża, 
lecz, patrząc na niego, widziałem czarną, zgarbioną postać i trzęsącą się głowę. 

Jakżeż się pan czuje? — zapytał lekarz, lecz ponieważ myślałem o innym 
lekarzu, odpowiedziałem nieszczerze:

— Bardzo źle. — I chociaż nic mnie nie bolało i nic nie dokuczało, i chociaż 
żadnych kłuć w boku nie czułem, rzekłem: — Kłuje mnie pod lewą łopatką.

Wówczas lekarz przywarł uchem do wskazanego miejsca, kazał parę razy 
westchnąć i liczyć do trzech. Potem oderwał głowę i zawołał: — Oczywiście!... 
Ma pan podrażnienie opłucnej!...

Myślałem o tern, że widocznie trzeba się zestarzeć, aby nauczyć się prawdy.



Wiadomość o losie rodziny Miclialewiczów, wyczytaną w opowiadaniu Cho- 
romańskiego zameldowałem Marszałkowi Piłsudskiemu, który przyjął ją z dużem 
zainteresowaniem. Szczególnie dotknął go los zaginionych chłopców, których 
był nauczycielem.

Oprócz „profesorki” Józef Piłsudski w Tunce nie miał moż
ności nic więcej robić. Poprostu nie było do pracy żadnej spo
sobności, oprócz, oczywiście, pracy fizycznej. Gdy pewnego razu 
zapytałem Marszałka, co poza uczeniem młodych Miclialewiczów 

w Tunce robił, odrzekł:
— Wiecie, pozatem to ja głównie tylko psułem proch.
Miał na myśli liczne polowania, a właściwie włóczęgę po lasach z dubeltówką 

na ramieniu. Myśliwym „zawziętym”, jakich w Polsce spotyka się wielu, Mar
szałek Piłsudski nie był właściwie nigdy. Łowy traktował jako sposób dostarczania 
pożywienia mięsnego, albo poprostu jako pretekst do przebywania z przyrodą. 
Zawsze daleki był od zabijania zwierząt niepotrzebnie, dla sportu. Nigdy nie 
przychodziło mu na myśl zabić więcej ’zwierzyny, aniżeli potrzebowałby sam 
lub jego najbliżsi. Nigdy nie polował dla samej przyjemności polowania, czyli 
w przełożeniu na język zwykły — dla przyjemności zabijania. To nastawienie 
charakteryzuje opowieść o polowaniu na łosie i jelenie. Otóż gdy pewnego razu 
zapytałem, czy w czasie pobytu na Syberji polował na grubego zwierza, od
powiedział mi w tych słowach:

Na Syberji do grubego zwierza zalicza się niedźwiedzie i łosie, a na 
południu również jelenie. Poluje się na te ostatnie na nartach. Wybiera się 
czas, gdy śnieg po lekkiem stajaniu na powierzchni zamarza ponownie. Tworzy 
się wówczas pokrywa dostatecznie silna, aby utrzymać człowieka na nartach, 
ale za słaba, aby utrzymać jelenia lub łosia. Sybirak, wypatrzywszy w takim 
czasie np. jelenia, goni go z wielką łatwością, podczas gdy zwierzę zapada się 
co chwilę, kalecząc się dotkliwie o ostre kanty zlodowaciałego śniegu. Już po 
krótkiej chwili ślad uciekającego stworzenia znaczy krew. Nieszczęsne zwierzę 
dobywa wszystkich sił, kaleczy się jednak coraz więcej i coraz bardziej słabnie.
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pewnym czasie myśliwiec dopada zdobyczy i zabija. Otóż, widzicie, ja nigdy 
zdobyłbym się na wzięcie udziału w takiem barbarzyństwie i dlatego nigdy 
Syberji na grubego zwierza nie polowałem.

Ale na nartach Pan Marszałek chyba jeździł? 
Tak, jeździłem.

Pomyślałem wówczas, że w Polsce ówczesnej zapewne nikt jeszcze o tym 
cudownym sporcie nie słyszał.

Na pobyt w Tunce przypada niezwykłe zdarzenie, które przytrafiło się póź
niejszemu Pierwszemu Marszałkowi Polski. Mam tu na myśli 
cygańskiej worożychy. Opowiedział mi 
leżał już w łóżku. A było to tak:

W szarej szafie, stojącej w sypialni, 
czas do tego sprzętu, chcąc sprawdzić,
jednak spokojnie i nic nie świadczyło, aby to z niej przed chwilą wydobył się 
głos tak donośny.

Po 
nie
na

wróżbę starej 
o niej pewnego późnego wieczora, gdy

trzasnęło coś głośno. Podszedłem wów- 
czy czasem nie pękł. Szafa stała sobie

Marszałek Piłsudski tymczasem odezwał się:
Zostawcie ją, ona tak zawsze strzela.
Pewnie się rozsycha rzekłem.
Może się i rozsycha ta stara szafa.

Przez chwilę milczał, potem rzekł:
Opowiem wam o wróżbie, którą usłyszałem w czasie zesłania na Sybirze.

Najwidoczniej trzask w szafie, noc i półmrok w wielkim pokoju naprowadziły 
myśli Marszałka na to zdarzenie z dawnych czasów i odległego kraju.

Poszedłem pewnego razu mówił — do nędznej jurty, w której przebywała 
Cyganka, trudniąca się wróżbiarstwem, zamawianiem i leczeniem. Zachciało się 
popatrzeć w przyszłość. „Powróż, babo!” rzekłem. Cyganka nie dała się prosić. 
Coś tam mruczała, skrzeczała i wreszcie ujęła mnie za rękę. Gdy 
jednak spojrzała na dłoń, twarz się jej wykrzywiła strachem czy też 
zdziwieniem. Krzyknęła tylko: „Cariom budiesz!” i uciekła.

Oglądając fotograf je, przywiezione przeze mnie z podróży do 
Burjato-Mongolji, Marszałek Piłsudski zatrzymał się dłużej nad zdję
ciem, przedstawiającem niewielką wioskę Zaktuj, leżącą w pobliżu Tunki.

Tutaj, za moich czasów rzekł mieszkał najlepszy myśli
wy z całej okolicy, Sybirak.

I zaraz potem dodał:



Opowiem wam o polowaniu na „kazule” (sarny), które pod 
jego kierownictwem odbyłem wraz ze swoim towarzyszem, Micha
łem Mancewiczem.

Marszałek Piłsudski zapalił papierosa i zaczął:
Była zima. Pojechaliśmy saniami w czterech: ja, Mancewicz i jeszcze dwóch 

gosudarstwiennych. Bardzo nam się chciało zdobyć trochę mięsa do naszych 
chudych zup. „Król myśliwych”, jak żartobliwie nazywaliśmy Sybiraka z Zakutaja, 
przyjął nas gościnnie i wziął z sobą do tajgi. Najlepszym strzelcem z nas był 
Mancewicz. Jego też Sybirak postawił w miejscu, gdzie kazula będzie deptać, 
a potem puści się pędem. „Ty, mówił do Mancewicza, będziesz strzelał do kazuli 
w biegu. Trzeba trafić”. Mnie postawił w takiem miejscu, dokąd zwierz miał 
przybiegnąć tylko w tym wypadku, gdy na pierwszem stanowisku padnie strzał. 
Poustawiał nas wszystkich. Zaczęliśmy czekać. Przykre było to oczekiwanie 
na mrozie.

Marszałek przerwał na chwilę i począł śmiać się ze swoich wspomnień.
Wreszcie ciągnął dalej królowi myśliwych coś się pokręciło, gdyż na 

Mancewicza nie wyszła ani jedna „kozula”, a na mnie, gdzie miała podejść „po 
strzale”, podeszła i bez niego. Mignęły mi w krzakach rogi. Strzeliłem. A trzeba 
wam wiedzieć, że po strzale nie należy zwierzyny gonić, gdyż przestraszona 
uchodzi zbyt daleko, aby można ją było potem odnaleźć. Gdy się przeczeka, 
kładzie się w pobliżu i zwykle więcej nie wstaje. Można potem postrzelone 
sztuki zbierać, jak dojrzałe, opadłe z drzewa gruszki. Wiedziałem o tern, więc 
tylko stwierdziłem, czy kozioł puścił farbę, i cierpliwie czekałem na „króla 
myśliwych”. Gdy przyszedł, popatrzył na ślad krwi i rzekł: „Daleko nie pójdzie. 
Zostawimy ją w spokoju”. W kilka godzin później mieliśmy pięć kozłów postrze
lonych. Poczęło się zmierzchać, więc zdecydowaliśmy, aby dwóch z nas wróciło 
do Tunki, a dwóch pozostało w Zaktuju i nazajutrz rozpoczęło zbieranie doj
rzałych gruszek. Ja zostałem. Następnego dnia poszliśmy do tajgi i łatwo odna
leźliśmy nieżywe stworzenia. Na pięć sztuk rannych jedna tylko gdzieś uciekła.

Marszałek Piłsudski znowu przerwał i znowu począł się śmiać.
Nie zgadniecie, — mówił dalej co się jeszcze zdarzyło.

Zwróciłem nań zwrok pytający.
Oto ni mniej, ni więcej, tylko przy ściślejszem obejrzeniu zdobyczy oka

zało się, że mój kozioł jest kozą. Zdrętwiałem. Jakto, koza z rogiem? Tak jednak 
było w istocie. Na łbie sterczał jej jeden róg z kilku odgałęzieniami. Najbardziej
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zdziwiony, a nawet przestraszony był „król myśliwych”. A nuż jest w tem coś 
„nieczystego”? Stanęło jednak na tem, że jest to tylko figiel natury. Po długiej



WIDOK NA GÓRY TUNKIŃSKIE BIEŁKI

naradzie zdecydowaliśmy, że skórę tej kozy trzeba wypchać i przesłać do muzeum 
w Irkucku. Tak też zrobiliśmy.

Zwyczaj sybirski każę myśliwym, polującym wspólnie, dzielić się solidarnie



STRUMIEŃ RYN GAR GA W TUNKIŃSKICH BIEŁKACH, O KTÓRYM WSPOMINAŁ MARSZAŁEK PIŁSUDSKI

mięsem zwierzyny, niezależnie od tego, kto zabił. Skóra zaś, rogi i niewiadomo 
dlaczego, kopytka należą do tego, kto zdobycz trafił.

Ponieważ skórę z mojej rogatej kozy wraz z kopytkami ciągnął Mar-



szalek Piłsudski — postanowiono odesłać do muzeum, przeto „król polowa
nia” wydzielił mi znacznie większą część mięsa, aniżeli innym. Zupy nasze 
przez dłuższy czas były tłuste.
„Król myśliwych” z Zaktuja był wśród zesłańców osobą popularną. Krążyło 

y o nim wiele anegdot. Oto jedna z nich:
„Król” był myśliwym dolinowym - opowiadał Marszałek Piłsudski więc 

nie polował nigdy na marale4), zamieszkujące góry na pograniczu Mongolji. Zwie
rzęta te, jak wiecie, mają rogi bardzo poszukiwane przez Chińczyków z racji 
swoich właściwości, pobudzających siłę męską5). Cena tych rogów, zwanych 
pantami, sięgała za moich czasów dwustu rubli, a więc sumy dla czołdona 
wprost zawrotnej. Upolowanie marala robiło szczęśliwca odrazu człowiekiem 
zamożnym. Nic dziwnego, że wszyscy marzyli o pięknych „dwunastakach”, jako 
o szczycie szczęścia łowieckiego. Zamarzył o laurach maralowych również i „król 
myśliwych” z Zaktuja. A miał on właśnie w górach pogranicza Mongolji szwagra, 
który zawodowo zajmował się polowaniem na te zwierzęta. Zważywszy, że marale 
są bardzo płochliwe, a przytem posiadają doskonały węch i słuch, nie okaże się 
ta sprawa zbyt prosta. Poluje się na nie wczesną wiosną, gdy północne stoki 
górskie leżą jeszcze pod śniegiem, a południowe są już od niego wolne. Otóż 
na tych miejscach, wolnych od śniegu, zbierają się marale i skubią przeszło- 
roczną trawę. Przedtem przeprowadza się jeszcze mnóstwo przygotowań, aby 
przyzwyczaić zwierzęta do wychodzenia na te, a nie na inne przyszłe pola łowów. 
Szwagier „króla myśliwych” miał takie dwie polanki. Na jednej zostawił gościa,
na drugiej usadowił się sam. Na stanowisko przybyli wieczorem, marali spodzie
wać się można było dopiero nad ranem. Całą więc mroźną noc myśliwi musieli 
siedzieć nieruchomo, grzejąc się conajwyżej paru łykami gorzałki. Broń, z którą 
w owym czasie czołdoni wychodzili na polowanie, była dość osobliwa. Były to 
skałkówki z czasów Katarzyny II, tak ciężkie, że wprost obrywały przy noszeniu 
ramię. Strzelało się z nich ze specjalnej podpórki i tylko do przedmiotów nie
ruchomych. „Król myśliwych” podparł sobie też swoją strzelbę i cierpliwie czekał. 
Bardzo późno w noc usłyszał szelest i w chwilę później dostrzegł pięknego
marala. Zwierzę nie przeczuwało nic złego. Posuwało się wolno i serce czołdona 
zadrżało ze szczęścia — zatrzymało się w odległości dziesięciu kroków od zasadzki 
i poczęło skubać skąpą trawę. W mroku nocy zamajaczyły ogromne rogi. Dwu
nastak! Jakby dla ukoronowania tych wszystkich pomyślności, maral odwrócił
się bokiem. Strzał więc pewny. Huknęło... Opowiadał mi później sam „król”, że

/



WIDOK NA GÓRY TUNKIŃSKIE BIEŁKI OD STRONY TUNKI

po strzale maral zniknął, jakby się zapadł w ziemię. Myśliwiec był zupełnie 
pewny, że trafił, czekał więc cierpliwie dnia, aby pójść śladem i zdobycz zabrać.

Z*
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TUNKIŃSKIE BIEŁKI W KTÓRYCH JÓZEF 
PIŁSUDSKI WIELOKROTNIE POLOWAŁ

Wkrótce nadszedł szwagier i we dwóch poczęli snuć plany. Co też uczynią 
z taką masą pieniędzy, jaką, oczywiście, zapłacą im kupcy chińscy za panty. 
Nadszedł świt. Myśliwcy poszli szukać śladów. Były bardzo widoczne. Odciski
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W ROKU 1893 NA POLESIU. FOTOGRAFJA TA
JEST NIESŁUSZNIE ROZPOWSZECHNIANA,
JAKO:JÓZEF PIŁSUDSKI NA SYBERJI

kopyt i powyskubywana trawa świadczyły wyraźnie, gdzie maral stał, ale... 
farby ani śladu. Szwagier spojrzał na „króla” podejrzliwie. „Czyś ty aby trafił?” 
zapytał. „Król” żachnął się. „Maral był ode mnie o dziesięć kroków, stał, i to
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stał bokiem. Musiałem trafić”. Doszli clo przekonania, że krew „zapiekła się” 
i że zwierz leży gdzieś niedaleko. Poszli śladem. Po dobrych dwóch godzinach 
drogi po wertepach, gdy mieli już za sobą olbrzymią pad', czyli dolinę ze stro- 
memi brzegami, siedli odpocząć. I wtedy „król” począł sobie od nowa wszystko 
rozpamiętywać. A więc: maral pokazał się, podszedł, stanął, odwrócił się bokiem. 
Tak było. Później... „Ocli!...” Czołdon uderzył się pięścią w czoło. „Och! Toć 
ja, durny, zapomniałem pricelitsia. Strzeliłem w niebo...”

W ten sposób skończyło się marzenie myśliwego dolin z Zaktuja o kar jerze 
myśliwca górskiego. W chwili, gdy zjawił się maral, był tak tym faktem przejęty, 
że nie potrafił już pomyśleć o niczem innem, jak tylko o strzale. Skałkowka, 
oparta na podpórce, nie zawiodła, lecz kula poszła „Panu Bogu w okno”.

— Nie myślcie, — mówił dalej Marszałek Piłsudski — że nie przytrafiło się 
coś podobnego również i mnie. Okolice Tunki, jak sami wiecie, obfitują w liczne 
stada sarn, które czołdoni nazywają kazulami. Szczególnie Tunkińskie Biełki i wzgó
rza z prawego brzegu rzeki Irkutu są bardzo licznie przez nie zamieszkane. Po
lowaliśmy na nie często. Z nudów i z potrzeby. Robiłem to również i ja. Rezultat 
tych wypraw był rozmaity: udatny, nieudany, a czasem komiczny. O takim wy
padku komicznym chcę wam właśnie opowiedzieć.

Marszałek zamyślił się na dłuższą chwilę, jakby przypominając sobie dawne 
lata, poczem tak zaczął:

— Poszedłem w góry, do tajgi. Stanąłem na stanowisku i czekam. Dzień był 
piękny, słoneczny. Oparłem się na strzelbie, marzyłem. Może nawet zdrzemnąłem 
się... W pewnej chwili rozległ się trzask łamanych gałęzi, tupot, hałas. Z za drzew 
wypadło stado sarn i pędziło wprost na mnie. Nigdy przedtem ani potem nie 
zdarzyło mi się zobaczyć czegoś podobnego. Przede mną harcowało, skacząc 
i bawiąc się, conajmniej z osiemdziesiąt pięknych stworzeń, nie przeczuwających 
żadnego niebezpieczeństwa. Widok ten oszołomił mnie zupełnie. Sarny przebie
gały tuż koło mnie, a ja nie mogłem zdobyć się na strzał. Wreszcie, aż wstyd 
powiedzieć, strzeliłem, nie celując, z pod pachy. Sarny znikły jak duchy. Gdy 
potem wracałem z rzadką miną do Tunki, wspomniałem sobie opowiadanie „króla 
myśliwych” z Zaktuja o tern, jak to biedaczysko zapomniał pricelitsia do wspa
niałego marala, który stał o dziesięć kroków od niego i to bokiem.

Niewiele polując, Józef Piłsudski błąkał się dużo po okolicznych lasach, po 
brzegach Irkutu i Tunki, zapuszczając się niejednokrotnie aż ku górom Tun- 
kińskim, których ostre sylwetki widniały w niedalekiej odległości. Oprócz 



zwierząt i ptaków spotykał niejednokrotnie czołdonów i Bur jato w, a latem za
pewne i brocłiagów, od których Sybir w owych czasach wprost się roił. Prowa
dził z nimi rozmowy, poznawał duszę ludu sybirskiego—-prostego tylko pozornie. 
Ale nadewszystko lubił wycieczki samotne, w czasie których nikt nie przerywał 
mu toku marzeń. Niekiedy towarzyszył mu Bronisław Szwarce, który Piłsudskiego 
bardzo polubił i o którym zwykł był mówić, że pierwszy po roku 1863 przy
niósł mu wieść o Polsce myślącej o niepodległości. Stosunek Bronisława Szwar- 
cegofi) do młodego Ziuka musiał być tkliwy. Czyż mogło być coś bardziej 
uszczęśliwiającego dla starego patrjoty, jak żywe świadectwo, uosobione w tym 
dzielnym młodzieńcu, że ciężka nieudana praca jego pokolenia nie poszła na 
marne, że zasiała ziarno buntu, wzrastające bujnie? Potężna indywidualność sta
rego wygnańca musiała zaciążyć na wrażliwej duszy późniejszego Marszałka. 
Długie rozmowy w cichej wiosce i głuchym lesie nie mogły pozostać bez echa. 
Kult powstania z roku 1863, tak wybitnie zaznaczający się w Marszałku Piłsud
skim, narodzony niewątpliwie w Zułowie, skrystalizował się i utrwalił napewno 
w Tunce 7).

Jak już wspominałem poprzednio, Piłsudski zamieszkał w Tunce w osobnym 
pokoju, wynajętym od pewnej Sybiraczki. Była to analfabetka, ale istota dobra, 
pełna dodatnich cech charakteru. Wspominając ją, Marszałek Piłsudski zawsze 
śmiał się z jej nieoczekiwanych wniosków i powiedzeń. Pewnego razu przyto
czył jej wrażenia z wizyty lekarskiej.

Zdarzyło się—mówił—że zachorowało jej dziecko. Kochając bardzo swoją 
pociechę, zawezwała niezwłocznie dr. Michalewicza. Doktór przybył i przede- 
wszystkiem dziecko „obsłuchał”, poczem zapisał lekarstwo. Otóż kobiecina ta, 
przyzwyczajona do różnych czarów, uznała pierwszą część wizyty, „obsłuchanie”, 
za główną i później opowiadała szeroko, że gdy tylko doktór przystawił dziecku 
do pleców trubku, to zaraz zrobiło mu się lepiej, no naturalnie wyzdrowiało.

Józef Piłsudski był młodzieńcem pełnym fantazji i temperamentu, przeto 
myślał raczej o wszystkiem innem, niż o tern, aby w pokoju, odnajmowanym 
od Sybiraczki, utrzymywać porządek. Całemi tygodniami panował w nim wielki 
nieład. Książki, gazety, ubranie i zapasy żywności—wszystko to leżało pospołu, 
porozrzucane bez ładu i składu. Najmniej przejmował się tern sam gospodarz, 
najwięcej jego gospodyni. Kobieta ta, odznaczająca się dużem poczuciem oclię- 
dóstwa, poprostu cierpiała fizycznie, widząc pod swoim dachem taki nieporządek. 
Ponieważ jednak była to kobieta prosta, a Józefa Piłsudskiego otaczał w Tunce
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RZEKA SZAMANKA NA DRODZE Z KUŁTUKA DO TUNKI

nimb pochodzenia szlacheckiego i wysokiej inteligencji, nie śmiała przeto ani 
zwrócić mu uwagi na ten stan rzeczy niezgodny z jej naturą, ani też zapropo
nować mu pomocy w wykonywaniu tej kobiecej bądź co bądź pracy. I tak trwało



RZEKA ZAMURENA MIĘDZY KUŁTUKIEM I TUNKĄ

długo. Piłsudski hasał po lasach ze strzelbą na ramieniu, mało troszcząc się 
o swój „dom”, Sybiraczka zaś cierpiała w milczeniu, bojąc się niewczesnem ode
zwaniem się zepsuć dobre stosunki z mądrym Polakiem. W pomoc przyszło jej...
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święto Matki Boskiej Kazańskiej, obchodzone na Syberji bardzo uroczy
ście. Dawny zwyczaj nakazuje radować się i bawić w tym dniu, który jest 
najdalszą ku zimie wysuniętą datą zbiorów z pól. Na święto Matki Boskiej 
Kazańskiej wszystko musi być już zwiezione do stodół, co, oczywiście, na
stręcza okazję do radości z ukończenia pracy. Odbywają się wówczas w ca

łej południowej Syberji zabawy, tańce, składanie wizyt, a ponadto, jak ten sam 
zwyczaj każę, świadczenia sobie wzajemnych usług. A więc Iwan przynosi I)y- 
mitrijowi garnek topionego masła, Jewdokja składa w prezencie Anastazji wyszy
waną koszulę, młodziutka Tatjana obiecuje starej ciotce uprać bieliznę, a znowu 
Fiedor swemu teściowi narąbać drzewa. Jest to jakby ogólne święto dobroci. 
Otóż gdy nadszedł w roku 1890 dzień 1 października starego stylu, na który 
przypada święto Matki Boskiej Kazańskiej, zjawiła się u Józefa Piłsudskiego 
jego gospodyni i nieśmiało zaproponowała, aby pozwolił jej sprzątnąć pokój.

Nie chciałabym mówiła urazić waszej wiary. Jeżeli to ona nie pozwala 
wam sprzątać, to nie. Niech zostanie, jak było.

Początkowo Piłsudski nie mógł zrozumieć, o co starej kobiecie chodzi, i do
piero po dłuższej rozmowie pojął, że poczciwa Sybiraczka wyobraziła sobie, że 
jest on członkiem jakiejś sekty katolickiej, której przepisy nie pozwalają na 
porządkowanie mieszkania.

Piłsudski rzadko myślał o potrzebach tak zwykłych, jak gotowanie posiłków. 
Inni zesłańcy, nie wyłączając jego towarzyszy: Mancewicza i Juszczyńskiego, przy
rządzali sobie codziennie przynajmniej jeden posiłek, Józef Piłsudski decydował 
się najwyżej zagotować wodę na herbatę.

Juszczyński, z którym rozmawiałem wiele o tamtych czasach, mówił, że wątpi, 
aby Józef Piłsudski przez dwa lata w Tunce przyrządził sobie trzy obiady. Po
dobnie zresztą, jak i dziesiątki lat później, nie zwracał najmniejszej uwagi na to, 
co i kiedy je. Wędlina, clileb, jaja, herbata stanowiły wówczas podstawę jego 
pożywienia.

Muszę ponadto zaznaczyć, że pieniędzy Piłsudski posiadał bardzo mało, gdyż 
pensję w kwocie 10 rb. miesięcznie, jaką rząd wypłacał zesłańcom, cofnięto mu 
już w roku 1889, na tej podstawie, że posiadał bogatego ojca. Pomimo nieotrzy- 
mywania zapomóg z domu, o które zresztą nie prosił, Piłsudski nie zwracał się 
do władz carskich o ponowne przyznanie mu cofniętej pensji. Nie pozwalała mu 
na to wrodzona duma i być może nienawiść pomieszana z obrzydzeniem w sto
sunku do wroga. Znalazłszy się w trudnych warunkach, zwrócił się jedynie z po-



ARSZAN POD TUNKIŃSKIEMI BIEŁKAMI

daniem do ministerstwa spraw wewnętrznych o zezwolenie na podróżowanie po 
całym powiecie irkuckim w celach handlowych. Minister spraw wewnętrznych
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WNĘTRZE ŚWIĄTYNI BURJACKIEJ. BOGOWIE W GŁÓWNEJ CZĘŚCI DACANU

odesłał to podanie do gubernatora irkuckiego z adnotacją, że decyzję pozosta
wia do jego uznania. Gubernator irkucki pozwolenia nie udzielił.

Utrzymywał się więc Piłsudski głównie z korepetycyj i polowania. Być może, 
że i to wpłynęło na dorywcze i złe odżywianie się jego.
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WNĘTRZE ŚWIĄTYNI BURJACKIEJ. OZDOBY WEWNĄTRZ DACANU

Szefem administracji w Tunce i całej gminie był prystaw, którego nazwiska 
Marszałek Piłsudski nie pamiętał. Był to człowiek bardzo poczciwy, samouk, który 
miał manję stałego uczenia się, przebywania w towarzystwie ludzi inteligentnych 
i prowadzenia „inteligentnych” rozmów. Mając takie upodobania, musiał siłą rzeczy
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lgnąć do skazańców politycznych, gdyż oni jedynie w tym zapadłym kącie repre
zentowali element inteligencki. Tutaj jednak napotykał jaknajmniej podatny grunt 
do przyjaźni, gdyż wśród osiedleńców panowało niepisane prawo unikania wszel
kiego kontaktu z władzą, poza urzędowym. Zwyczaj ten był przez wygnańców 
przestrzegany pilnie, to też prystaw nie miał możności w żaden sposób zadość
uczynić swoim ambitnym planom wznoszenia się na wyższe szczeble kultury to
warzyskiej. Otóż człowiek ten wezwał pewnego razu do swego urzędu Józefa 
Piłsudskiego i oświadczył mu, że nadeszła z Irkucka bumaga, z której wyni
ka, że pan Poljak musi odsiedzieć karę siedmiu dni aresztu za przekroczenie 
przepisów.

Piłsudski przypomniał sobie wówczas, że podczas pobytu jego w Kireńsku 
wyszło rozporządzenie, zabraniające politycznym wydalania się poza obręb miej
scowości, do której byli zesłani. Zesłańcy rozporządzenie to poczęli sabotować, 
gwałcąc je konsekwentnie i wydalając się poza obręb przepisowy umyślnie, nie
kiedy bez potrzeby. To samo zrobił Piłsudski, który pewnego dnia wsiadł do 
łodzi i udał się rzeką Leną do innej miejscowości, położonej o dwanaście wiorst 
od Kireńska, w której mieszkał jego znajomy zesłaniec, Polak. Po dwudniowym 
pobycie poza Kireńskiem powrócił, lecz tutaj już zastał sporządzony przeciw sobie 
protokół, a sprawę oddano do sądu. Wkrótce po tern zdarzeniu, z którego nic 
sobie zresztą nie robił, został przeniesiony do Tunki i o całej sprawie zapomniał, 
przypuszczając, że utknęła gdzieś po drodze między Kireńskiem, Irkuckiem i jego 
nowem miejscem pobytu. Tymczasem jednak bumaga, nabrawszy raz toku, prze
brnęła wszystkie trudności i trafiła do miejsca właściwego. Już przed samym fina
łem, to znaczy przed odejściem Piłsudskiego do aresztu, napotkała na jeszcze 
jedną trudność. Prystaw bowiem, odczytawszy wyrok, począł się kręcić po izbie 
i wreszcie rzekł:

Właściwie, to ja mam z panem duży kłopot, gdyż pan jest szlachcicem, 
a mnie nie wolno szlachcica zamknąć w wołostnym areszcie. Sam nie wiem, co 
mam zrobić.

Józef Piłsudski, który zorjentował się natychmiast, że sprawa przy odpowied- 
niem pokierowaniu może mu przynieść nieco rozrywki w monotonji zesłania, 
odparł szybko:

— Naturalnie, nie może mnie pan tutaj zamknąć. Wiem o tern doskonale.
Prystaw zafrasował się jeszcze bardziej.
— Więc cóż ja mam zrobić?
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Bardzo prosta sprawa. Musi mnie pan odesłać do Irkucka. r
Nie trzeba przytem zapominać, że do Irkucka było przeszło dwieście wiorst 

i sama droga musiałaby trwać więcej dni, aniżeli ich ilość wyznaczona do od
siedzenia.

Opowiadając mi ten epizod, Marszałek Piłsudski dodał:
— Upierając się przy wysłaniu mnie do Irkucka, miałem głównie na myśli 

to, że przy pomocy przyjaciół uda mi się posiedzieć w tern mieście dłuższy czas, 
co w niojem życiu wygnańczem byłoby nielada rozmaitością.

Jednakże prystaw nie chciał się zgodzić na koncepcję Piłsudskiego i zdecydo
wał wysłać do Irkucka, do gubernatora, zapytanie, jak ma postąpić. Tak też zrobił.

W szereg miesięcy później nadeszła odpowiedź. Gubernator wydał rozkaz, aby 
skazaniec pochodzenia szlacheckiego odbył wyznaczoną mu karę nie w areszcie, 
co sprzeciwiałoby się prawu, lecz w mieszkaniu samego prystawa.

Decyzja ta wprawiła urzędnika w prawdziwy szał radości. Co za szczęście! 
U niego, w jego mieszkaniu, będzie przez cały tydzień gościł człowiek inteligentny, 
który przecież, jak wiadomo, i dzieci doktora Afanasija Michale wieża uczy, i po 
francusku tak mówi, jak on, prystaw, po rosyjsku... Co za szczęście!

Pobyt w mieszkaniu prystawa był jedną, nieprzerwaną ucztą. Duchową dla 
gospodarza, kulinarną dla gościa.

Kara zesłania kończyła się Józefowi Piłsudskiemu 8-go kwietnia 1892 roku. 
Władze carskie nie darowały mu ani jednego dnia. Dopiero po całych pięciu 
latach otworzyły się przed nim wrota wolności.

Znanym już szlakiem, przez połowę Azji i trzy czwarte Europy, wracał do stron 
rodzinnych. Wywieziono go jako dziecko, wypuszczono—jako dorosłego mężczyznę.

Wygnanie było dla Józefa Piłsudskiego tym okresem życia, w którym niejasne 
myśli dziecinne o Polsce skrystalizowały się i nabrały kształtów realnych.

Nietylko jednak zmiany psychiczne spowodował w nim pobyt na Syberji, 
również i strona fizyczna uległa znacznym przemianom. Józef Piłsudski zmężniał, 
zapuścił brodę, a głos utrwalił mu się i nabrał dźwięków osobliwych, tak zna
nych później wszystkim jego przyjaciołom. Zważywszy te zmiany fizyczne, nie 
zdziwimy się, że gdy zjawił się po pięciu latach w Wilnie, w mieszkaniu swej 
siostry, pani Zofji Kadenacowej, ta nie poznała go narazie i zapytała, czegoby 
sobie życzył. Dopiero gdy roześmiał się, siostra poznała Ziuka i uszczęśliwiona 
padła w jego objęcia 8).



1 Im dalej od tego słonia, tern lepiej.
2 Choromański opisuje swoje wrażenia z pobytu w sanatorjum dla piersiowo chorych w Szwajcarji.
3 Grałem z Marszałkiem Piłsudskim w szachy.
4 Marale, czyli wapiti (Cervus canadensis asiaticus Sev.) należą do rodziny jeleni, lecz są od tych ostatnich większe, 
sięgając wysokości półtora metra. Różnią się też od nich krótkim ogonem i pewnemi zmianami w ubarwieniu skóry. 
Zamieszkują część Sybiru i północną część Ameryki Północnej. Wskutek tępienia liczba ich zmniejszyła się znacznie, 
co spowodowało stworzenie tak zwanych maralników, czyli sztucznych hodowli tego zwierzęcia. Pierwsze maralniki 
powstały na Ałtaju około roku 1830. W roku 1897 znajdowało się w Rosji Azjatyckiej 115 maralników i 1787 marali,

• w r. 1920 — 350 maralników i 8346 marali. W r. 1928 znajdowało się ich w maralnikach Ałtaju 8100 sztuk, 
a w maralnikach na południu — 4900 sztuk.
5 Rogi, zdjęte wczesną wiosną, a więc jeszcze nieskostniałe, preparuje się odpowiednio, ściera na proszek i w takim 
stanie zażywa. Jest to preparat nadzwyczaj ceniony w Chinach.
6 Postać Bronisława Szwarcego doczekała się już swego historyka i dlatego na tern miejscu nie piszę o nim obszerniej.
7 Bronisław Szwarce zmarł we Lwowie, 18 lutego 1904 r. Na pogrzeb przybył Józef Piłsudski, i złożył wieniec 
z napisem „Przyjacielowi i Rewolucjoniście”.
8 Scenę tę podaję według relacji p. Z. Kadenacowej, udzielonej mi osobiście.



ROZDZIAŁ VIII



Podróż
do Kireńska i Tunki 

w roku 1933



---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--r

.----
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--
„





RZ YGOTOWUJĄC
się do napisania niniejszej pracy, postanowiłem przedewszystkiem zobaczyć i zwie
dzić Sybir. Chciałem zobaczyć go własnemi oczyma, wczuć się w niego i poznać 
atmosferę miejsc, w których Piłsudski cierpiał i dojrzewał.

Czas mej podróży zbiegł się z okresem szczególnie dobrych stosunków są
siedzkich ze Związkiem Sowieckim, więc też rząd moskiewski chętnie udzielił 
memu zamiarowi błogosławieństwa w postaci odpowiednich zarządzeń i poleceń 
do władz.

Wraz z przydzielonym mi do towarzystwa oficerem z „Otdieła wniesznich 
snoszenij”, Wasiljem Gierasimowem, udałem się koleją do Irkucka, skąd samo
lotem i samochodem—do Kireńska i Tunki.

Obszerne wrażenia z tej podróży pomieściłem w oddzielnej książce p. t. „Sy
bir bez przekleństw” ’). Tutaj chcę podać tylko relację o poszukiwaniach śladów
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pobytu Józefa Piłsudskiego w miejscowościach jego zesłania. Nie znalazłem tych 
śladów wiele, to prawda, ale dowiedziałem się z wszelką pewnością, że istnieje 
ich wogóle bardzo mało. Bez tej podróży, będącej dla mnie właściwie pielgrzymką, 
czułbym, że przedsięwziętej pracy podjąłem się lekkomyślnie.

Ponadto, uważam za stosowne podać w tym rozdziale nieco wiadomości o Sy
birze współczesnym, tym „bez przekleństw”, obojętnym kraju północnym, wywo
łującym w nas obecnie tylko wspomnienia, a nie, jak dawniej—nienawiść.

Sybir przed podbojem był zaludniony przez szereg narodów tubylczych, zor
ganizowanych w wiele drobnych niezależnych tworów państwowych. Oczywiście 
poziom cywilizacyjny i kulturalny tych ludów był niski, znacznie niższy od po
ziomu Rosjan, którzy w końcu XVI-go wieku rozpoczęli swój Drang nacli Osten. 
Początek szeregowi zwycięskich wypraw, które w rezultacie doprowadziły do za
jęcia całej północnej Azji przez Moskwę, dał ataman kozacki, Jermak Tymofie- 
jew. On pierwszy dotarł do stolicy tatarskiego państwa Sybir, leżącej w miejscu, 
gdzie dzisiaj wznoszą się domy miasta Tomska.

Podbój Sybiru, podobnie jak podbój Peru czy Meksyku, obfitował w okru
cieństwa i gwałty. Całe plemiona ginęły pod szablami najeźdźców, którzy w ten 
sposób zabezpieczali się przed możliwemi buntami. Nic też dziwnego, że z wie
lomilionowej ludności tubylczej Sybiru z końca XVI-go wieku pozostało w dniu 
pierwszego spisu ludności w Rosji (r. 1897) zaledwie 870 tysięcy 2). Wprawdzie 
ogólna liczba mieszkańców wynosiła 5,7 miljona, lecz w tern było 4,8 miljona 
przybyszów z Rosji. Proces procentowego zmniejszania się ludności tubylczej 
w stosunku do rosyjskiej nie został bynajmniej zahamowany. W roku 1926 lud
ność Sybiru wynosiła już 13,2 miljona, czyli powiększyła się 2,1 razu, podczas 
gdy tubylcza wynosiła 1,5 miljona, czyli nie powiększyła się nawet dwukrotnie.

Tuziemczych ludów sybirskich jest mnóstwo. Dotychczas jeszcze nie wyświe
tlono dokładnie wzajemnego pokrewieństwa wielu z nich i wskutek tego istnieją 
trudności w ich podziale na rodziny. Z najbardziej znanych i najliczniejszych 
trzeba wymienić następujące grupy: tunguzo-mandżurska, do której należą Tun
guzi i Mandżurowie; turkska, do której należą Jakuci, Tatarzy sybirscy, Kazak- 
Kirgizi i sajańsko-ałtajska gałąź turkska; mongolska—Burjaci i Mongołowie; poł
aź jatycka, do której należą Amerykanoidzi (Czukcze, Kor jaki i Telmieni), Juka- 
girzy, Jenisejcy i Koftowie; ugrofińska, do której trzeba zaliczyć Nienców (Sa- 
mojedów), Kamasińców i Ostjaków.
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Ludy te stoją na różnych poziomach cywilizacji. Niektóre, jak Jakuci, Bur- /
jaci, Kazak-Kirgizi, posiadają swoje autonomiczne republiki, własną literaturę, 
szkoły, wyższe uczelnie, no i własną inteligencję. Inne, jak np. Czukcze, Samo- 
jedzi, Ostjaki, wiele plemion tunguskich etc., żyją w okresie cywilizacyjnym dla 
nas już bardzo zamierzchłym. Są to koczownicy, wałęsający się po tajdze i tundrze, 
mieszkający nędznie w nędznych prowizorycznych domach, żyjący z polowania 
i rybołówstwa. Nowy ustrój w państwie rosyjskiem wprowadził w ich życie za
mieszanie. Odwiecznym zwyczajem rządzili nimi naczelnicy, którzy sprawowali 
nad nimi nieograniczoną władzę prawodawczo-wykonawczą. Dzisiaj bolszewicy 
starają się naczelników tych wytępić i zastąpić wybieralnymi prezesami rad ro
dowych lub plemiennych. W wielu wypadkach udało się im to przeprowadzić, 
jednak, jak mi opowiadano, tubylcy wybierają sowiety tylko „dla oka”, w rze
czywistości zaś słuchają po staremu dawnych naczelników.

Na pierwsze spojrzenie wszystkie te ludy przypominają typ tak zwany „mon
golski”. Wzrostu są niskiego, twarze posiadają szerokie, kości policzkowe wysta
jące, oczy małe i kosę, włosy czarne i sztywne. Nie jest to rasa w naszem, euro- 
pejskiem, pojęciu piękna, raczej możnaby ją nazwać brzydką.

Są to naogół ludzie spokojni, nie wojowniczy. Nic w nich niema z napółcywi- 
lizowanych ludów Ameryki, które tak długo i uporczywie walczyły z najeźdźcami. 
Przeciwnie, łączyły się one z przybyszami chętnie. Także łagodny charakter ko
lonistów rosyjskich przyczyniał się do względnie poprawnego współżycia zabor
ców z pokonanymi. W przeciwieństwie do Hiszpana, który Indjanina traktował 
gorzej aniżeli zwierzę, Moskal bratał się z żółtymi poddanymi, traktując ich do
brodusznie i bez nienawiści.

Ongi panowały na Sybirze trzy religje: mahometanizm, lamaizm (odłam bud
dyzmu) i szamanizm. Jeszcze przed wojną część ludności tubylczej, a w szcze
gólności szamanie, przyjęła prawosławie. Najczęściej następowało to przez mie
szane małżeństwa. Dzisiaj religje zostały urzędowo zniesione i są jednakowo tę
pione. Najodporniejszym okazał się lamaizm, którego stanowisko w Burjato-Mon- 
golji i nad Bajkałem jest dotychczas mocne.

Z ludów-przybyszów zamieszkują Sybir w większości Rosjanie i Ukraińcy. 
Statystyka sowiecka wymienia ponadto Białorusinów i Polaków.

Ludność „biała” usadowiła się wzdłuż odwiecznego szlaku, prowadzącego od 
Uralu na wschód. Szlak ten dzisiaj pokrywa się do pewnego stopnia z biegiem 
kolei syberyjskiej. Pas ludności białej, szeroki na zachodzie, zwęża się coraz bar
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dziej w kierunku wschodnim. W republice Dalekiego Wschodu jest to już tylko 
wąska szyja, ulegająca w niektórych miejscach przerwom. Po obu jego stronach 
leżą olbrzymie przestrzenie, zamieszkane bardzo rzadko przez plemiona tubylcze. 
Ponieważ ludność rosyjska jest skupiona, a miejscowa rozrzucona, więc też mapa 
etnograficzna Sybiru wykazuje przynależność znakomitej większości tery tor jum 
tego kraju do ludów tuziemczych. Stoimy tam wobec ciekawej sytuacji, że 12 mi- 
ljonów Rosjan według danych sowieckich jest gospodarzem na małej części ob
szaru, w swej znakomitej większości zaliczonego do tery tor jó w etnograficznych, 
liczących niespełna 1,5 miljona ludów miejscowych.

Rosjanie sybirscy, zwani Sybirakami, a w gwarze codziennej czoldonami, po
siadają pewne cechy, różniące ich od rodaków zza gór Uralskich. Nie są to 
oczywiście próżnice zbyt wielkie, niemniej jednak są. A więc przedewszystkiem 
Sybiracy już od wielu pokoleń prowadzą żywot wolny, w dobrobycie. Odbiło 
się to na ich wyglądzie fizycznym. Są roślejsi, zdrowsi i silniejsi od swych 
braci z Europy. Ich kobiety odznaczają się białością cery i otyłością. Język 
Sybiraka posiada akcent odrębny, podobnie jak u nas posiadają go mieszkańcy 
Małopolski Wschodniej lub Wileńszczyzny, a ponadto przepełniony jest sło
wami pochodzenia mongolskiego. Znana w Rosji gościnność, na Sybirze pod
niesiona jest do którejś tam potęgi. „Szeroka natura” Moskala jest na Sybirze 
szersza, jego rubaszność—rubaszniejsza, a jego dobroduszność—dobroduszniej sza.

Sybirak wykazywał zawsze dużą obojętność na sprawy religijne. Dzisiaj za
sila wprawdzie organizację „bezbożników”, mającą za cel zwalczanie religji, lecz 
czyni to bez entuzjazmu. Jego stosunek do prawosławia pozostał ten sam, a więc 
obojętny. Tak jak dawniej był nominalnym wyznawcą prawosławia, tak dzisiaj 
jest nominalnym bezbożnikiem.

Głownem zajęciem mieszkańców Sybiru jest rolnictwo i hodowla. Aż 81% ogółu 
ludności uzyskuje z nich środki do życia. Robotnicy i pracownicy (służaszczyje) 
stanowią 10,8%, zawody wolne—0,09%. Zajęciem pomocniczem, lecz bardzo rozpo- 
wszechnionem, zwłaszcza w rejonie tajgi, jest myśliwstwo. W niektórych powia
tach liczba zarejestrowanych myśliwych równa się liczbie całej dorosłej ludności 
męskiej.

Miast jest mało i są one słabo zaludnione. W ogólnej liczbie ludności kraju 
ich mieszkańcy zajmują 12%. Do największych należą: Nowosybirsk (stolica kraju 
Zachodnio Sybirskiego)—99 tys. mieszkańców, Chabarowsk—44 tysięcy mieszkań
ców, Tomsk—92 tys., Władywostok—102 tys. etc.
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NOWOSYBIRSK. PROSPEKT
IM. STALINA

Sybir jest krajem rzadko zaludnionym. Natomiast w niedalekiej odległości 
od jego wybrzeży, na wyspach oceanu Spokojnego, żyje naród stłoczony na małej 
przestrzeni, cierpiący niedostatek ziemi. Mam tu na myśli Japonję. Samo są-

NOWOSYBI RSK. GMACH KRAJ- 
ISPOŁKOMU
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siedztwo dwóch takich krajów musi wzbudzać w jednym nadmierny apetyt, w dru
gim zaś przesadną obawę. Nic też dziwnego, że Związek Sowiecki i Japonja nie 
żyją w nazbyt wielkiej zgodzie. Znane powszechnie posunięcia żółtego imperjum 
na ziemiach Chin, a w szczególności utworzenie pod swoim protektoratem no
wego państwa, Mandżuko, u samych bram Sybiru, wskazuje, że obawy Moskwy 
posiadają niejakie uzasadnienie. To też zwiększenie rosyjskiego zaludnienia Sy
biru jest poważną troską rządu. Przeprowadza on kolonizację wielkich obszarów 
rolnych, a także dąży do tego celu przez budowę fabryk i prowadzenie robót 
publicznych, które, jak wiadomo, przyciągają ludność. Japonja ze swej strony 
działa przez propagandę ruchu panazjatyckiego wśród licznych ludów żółtych. 
Sybir jest więc kotłem pełnym treści, której temperatura nie doszła jeszcze 
wprawdzie do stanu wrzenia, ale bądź co bądź jest bardzo wysoka.

Człowiek zachodu, który zabłąka się do dalekiego Sybiru, widzi go najczę
ściej w miejscach przeciętych wielką koleją syberyjską, prowadzącą od Uralu do 
Pacyfiku. A więc gdy opuści lesiste, łagodne wyniosłości granic Europy, ogląda 
najpierw bezbrzeżne, melancholijne stepy, po których ongi krążyły zbójeckie 
watahy Tatarów, najeżdżające przy każdej okazji ziemie ruskie. Dzisiaj krążą po 
nich jedynie stada bydła, lub gromady czołdonów, udających się na sianokos. 
Ciągną się one na przestrzeni paru tysięcy kilometrów, docierając prawie pod 
samo jezioro Bajkał. Na południu są bardziej jałowe, suche, piaszczyste; na pół
nocy przechodzą w tajgę t. zn. w olbrzymią puszczę dziewiczą. Dalej, bliżej wy
brzeży oceanu Lodowatego, tajga ustępuje miejsca tundrom, porosłym mchami 
i karłowatemi krzakami.

Step, tajga i tundra stanowią trzy zasadnicze typy krajobrazu sybirskiego. 
Pojęciem najbardziej dla nas, Polaków, uchwytnem jest step. Przedstawia się 

on jako wielka równina, pokryta w lecie bujną trawą i kwiatami. Tysiące ptactwa 
i zwierząt ożywia ten monotonny pozornie krajobraz. Albowiem pod pozorami 
smutku i melancholji step sybirski kryje w sobie tyle radosnego piękna i życia, 
że w niczem nie ustępuje miejsca wesołym i malowniczym pampasom połud
niowo-amerykańskim. Patrząc na jego bujną zieleń, na bogactwo kwiatów, owa
dów i barw—wydaje się wprost nieprawdopodobieństwem, że przez 8 do 9 mie
sięcy w roku skuwają go trzaskające mrozy i pokrywają warstwy białego śnie
gu. Tak jednakże jest. Sybir jest krajem o klimacie kontynentalnym. W lecie 
panują tu upały, w zimie—kilkudziesięciostopniowe mrozy.

Mogłoby się wydawać, że „las jak las”, że gdziekolwiek wrośnie, wszędzie
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NAMIOT EKSPEDYCJI SOWIECKIEJ NA MIEJSCU WYBUCHU POWSTANIA POLSKIEGO W ROKU 1866

będzie do siebie podobny. Dość jednak widzieć i porównać tajgę z selwasami, 
aby poznać, że tak nie jest. Tajga jest czemś zupełnie swoistem i mało przypo
minającem lasy innych części świata i innych klimatów. Jest to prastary, olbrzymi 
bór iglasty, gdzie świerki, jodły, sosny, brzozy, modrzewie, a na południu mo
drzewie i cedry—dominują. Wyrastają one bujnie ku niebu i tęgo—wszerz. Nie 
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stoją zbitą masą, lecz w oddaleniu od siebie, jakby w szacunku dla własnej 
godności. Nie zwieszają się z nich ljany, ani też oplątują je pnącza. Stoją nagie, 
poważnie i milcząco. U dołu, przy ziemi, panoszy się gęstwina drobnych krza
ków, roślin, mchów...

Tajga nie jest jednolita. Tu i ówdzie znajdujemy w niej polanki i rozległe 
polany. Najczęściej są to dawne pogorzeliska, gdyż w lecie powstają w tajdze 
liczne pożary.

Tajga jest zaludniona rzadko, ale zwierzyny w niej huk. Są tam stworzenia 
w Polsce mało spotykane, jak np. niedźwiedzie, łosie, rysie, bobry, pozatem 
jelenie i wilki. Nie brak też takich, jakich u nas nigdy nie było. Do tych ostat
nich trzeba przedewszystkiem zaliczyć lisy srebrne i niebieskie, białe niedźwie
dzie, marale czyli wapiti, i in.

Najuboższym krajobrazem Sybiru jest tundra.
Olbrzymie przestrzenie ziem, położonych na wybrzeżach mórz: Karskiego 

i Laptiewych, stanowią kraj napółpustynny, pokryty grubym kożuchem mchów. 
Wygląda to tak, jakby ziemia schroniła się pod niego w obawie przed mroza
mi zimy i chłodem „lata”.

Pomimo pustki, wiatrów i płaskości — tundra posiada w lecie dużo uroku. 
Zwłaszcza te miejsca, które obfitują w jeziora albo wybrzeża rzek, są siedliskiem 
nieprzejrzanych wprost chmur ptactwa przelotnego, które zjawia się tu na krótki 
pobyt letni, aby pod jesień powrócić na południe. Kaczki, gęsi, łabędzie i dzie
siątki innych gatunków ptaków tłoczą się w niezliczonych stadach, napełniając 
te pustkowia gwarem i życiem.

Dziwna istota—człowiek, który wszędzie potrafi zaklimatyzować się i wszę
dzie wkońcu czuje się „u siebie”, potrafił dokonać tego również w tundrze. Mie
szkają tam niektóre plemiona tunguzkie, czukockie i jakuckie, prowadząc ży
wot koczowniczy i żywiąc się głównie dziczyzną. Stoją one na bardzo niskim 
poziomie rozwoju, o czem, między innemi, świadczą cyfry spisu ludności z roku 
1926, podające, że na 1000 Tunguzów umie czytać 136, na tyluż Jakutów—63; 
na tyluż Czukczów — 7.

Tajga, step i tundra stanowią krajobraz Sybiru, stworzony ręką przyrody. 
Jednak nawet w tak słabo zaludnionym kraju człowiek zdołał wycisnąć pewne 
piętno, które odwieczny porządek zamąciło. A więc do tych trzech podstawo
wych składników dołączyły się jeszcze inne: zaorane pola, wykarczowane lasy, 
wsie, miasta, drogi. U nas elementy te wydają się naturalne, tak są dawne i tak
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FABRYKA CEGIEŁEK HER
BACIANYCH W IRKUCKU

zrośnięte z krajobrazem. Na Sybirze wszystko jest inaczej, wszystko jest nowe 
i do pejzażu nie pasuje. Czyż bowiem słup telegraficzny przy drodze w odległej 
o trzy tysiące kilometrów od kolei mieścinie nie wygląda groteskowo? Albo pole 
żyta, od którego trzeba odstraszać niedźwiedzie?

Miasta są tam drewniane, zabudowane nieporządnie, pozbawione chodników 
i twardych jezdni! Jedyny wyjątek stanowią stolice krajów: Nowosybirsk, Irkuck, 
Chabarowsk, no i poza tern Tomsk, Właclywostok i Tobolsk. Są to największe 
i najporządniejsze skupienia ludzkie na Sybirze, aczkolwiek i one—w większości 
drewniane, brudne i zaniedbane. Miastem, rosnącem nader szybko i mającem 
duże ambicje urbanistyczne, jest bodaj jeden jedyny Nowosybirsk, stolica Sybiru



BUDOWA MOSTU NA RZECE ANGARZE POD IRKUCKIEM (1933)

Zachodniego, gdzie wybudowano szereg gmachów i zabrano się do porządko
wania ulic.

Wsie również są drewniane i zabudowane bylejak. Jedynie z racji surowej 
zimy pilnują tam bacznie, aby dom „trzymał” ciepło. Ścianom z grubych belek 
sosnowych lub modrzewiowych doskonale pomaga wielkich rozmiarów piec. Wie
śniak sybirski lubi ciepło i to zmusza go do starannego przestrzegania solidności 
w budowie domu. Ubogie z zewnątrz, wewnątrz domy te są brudne i zaniedbane. 
Czołdoni czyli Sybiracy nie weszli jeszcze w ten okres, gdy w człowieku budzą 
się potrzeby niematerjalne, takie jak chęć ozdobienia swojej siedziby tylko dla 
przyjemności przebywania w miłem i schludnem otoczeniu.
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Kireńsk przedwojenny rozwijał się w tempie bardzo powolnem. Założony 
w roku 1630, liczył w czasie pobytu w nim Józefa Piłsudskiego niespełna ty
siąc mieszkańców. Była to nędzna zatęchła dziura, zabita deskami od świata, 
gdzie jedynymi prawdziwymi inteligentami byli zesłańcy polityczni i gdzie dzikie 
zwierzęta chodziły nieomal po przedmieściach.

Rewolucja bolszewicka oddziałała na Kireńsk dodatnio. Napewno pod władzą 
carów nie byłby się on nigdy doczekał tylu zakładów, szkół i fabryk, jak pod 
rządami obecnemi. Dość będzie wspomnieć, że w tej mieścinie, oddalonej o 1063 
kilometry od stacji kolejowej, w dziurze pozbawionej dróg kołowych, istnieje 
stocznia parostatków i barek, warsztaty mechaniczne, tartaki, elektrownia, radjo- 
stacja, obsługa telefoniczna, gorzelnie, cegielnia, garbarnia, a ponadto: seminar- 
jum nauczycielskie, szkoła rzemieślnicza, szkoła żeglugi rzecznej, szkoła 1-go stop
nia, szkoła siedmioklasowa, dom dziecięcy, ogród dziecięcy, dwa kluby zawodowe, 
trzy bibljoteki, dwa ambulatorja lekarskie, szpital, dwie apteki etc. Gdy jeszcze 
dodać, że ukazuje się tam trzy razy na dekadę perjodyczne pismo Lenskaja 
Prawda, wówczas można będzie przyznać bez przesady, że jednak Kireńsk zrobił 
olbrzymie postępy od lat 1887—1889, to znaczy od czasów pobytu w nim Jó
zefa Piłsudskiego. Obecnie liczy siedem tysięcy mieszkańców i jest centrem re
jonu, czyli, jak i dawniej, miastem powiatowem.

Przyjechałem do Kireńska w roku 1933, a więc w szesnaście lat po uwol
nieniu ostatniego zesłańca carskiego. Ślady pobytu „gosudarstwiennych prestup- 
nikow" poczęły się już zacierać nietylko w pamięci starożyłow !), ale też i w te
renie. Więzienia, areszty, domy policejskicli isprawnikow, a nawet groby poczęły 
się już rozpadać, albo nawet porozpadały się zupełnie.

Ludność miejscowa, prosta i mało inteligentna, niewiele mogła mi w poszu
kiwaniu pomóc. Jedynend widocznemi śladami obecności ongi Polaków w dzi
siejszym Kireńsku jest nazwa pobliskiej miejscowości Kazimierzów o, oraz trakt, 
zwany, na odcinku od Kireńska do wsi Zaborje, polską drogą.

W Kazimierzowie Polacy dzisiaj nie mieszkają, jednak polska nazwa miej
scowości zachowała się, świadcząc o narodowości jej założycieli. Należy przy tern 
wspomnieć, że ludność sybirska nazywała dawniej żartobliwie naszych rodaków



Kazimierzami Kazimierzowiczami. Do nieznajomego Polaka zwracano się zawsze 
per Kazimir Kazimirowicz, podobnie jak obecnie Anglicy w Egipcie zwracają się 
do każdego Araba per Mohammed. W Kireńskn każde dziecko wie, że Kazimie- 
rzowo założyli Poljaki.

Co do nazwy Polskaja doroga, to historja jej sięga lat popowstaniowych. 
Według opowiadania Siemiona Andrejewicza Karpowicza, przewodniczącego re
jonowego sowietu w Kireńsku, mieli ją budować polscy powstańcy.

Jeszcze parę lat temu — mówił starosta kireński — stał przy tej drodze 
krzyż polski, katolicki. Teraz go już niema. Zwalił go wiatr, a później ktoś go 
porąbał na opał.

ZABUDOWANIA POKLASZTORNE 
W KIREŃSKU



Będąc w Kireńsku, pilnie wyszukiwałem Polaków. Znalazłem jednak tylko 
jednego, z którym, niestety, widzieć się nie mogłem, gdyż pojechał właśnie do 
Ust-Kut leczyć sobie żołądek.

Polaków pozostało w Kireńszczyźnie bardzo mało. Liczba ich wynosi, według 
obliczeń sowietu rejonowego, najwyżej dziesięć osób. Znacznie liczniej są repre
zentowani obywatele pochodzenia polskiego, urodzeni na Sybirze. Są to dzieci, 
wnukowie i prawnukowie zesłańców. Ponieważ pragnąłem z nimi się zetknąć, 
Karpowicz rozesłał po miasteczku zawiadomienie, aby byli Polacy zgłaszali się 
do gorsowietu, gdzie ich oczekiwałem.
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Jeden z pierwszych zgłosił się niejaki Michał Jasiński. Był to młody czło
wiek, lat najwyżej trzydziestu, o jasnej twarzy i jasnych włosach. Zapytałem go, 

f 

czy mówi po polsku.
Potrząsnął głową przecząco.
— Nie, towarzyszu—odrzekł po rosyjsku—ja nie mówiłem nigdy i nie mówię 

teraz po polsku.
W głosie Michała Jasińskiego nie było czuć żadnego zażenowania. Mówił 

o tern tak, jakgdyby miał na myśli język chiński lub grecki, z którego niezna
jomości nic nie wynika.

KLUB ROBOTNICZY
W KIREŃSKU (1933)



Zagadnąłem go „z innej beczki”. <
— Powiedzcie mi —rzekłem — coś o swoim ojcu i o sobie.
Jasiński nie dał mi długo czekać na odpowiedź.

Mój ojciec — począł dość skwapliwie opowiadać — przybył na Sybir 
wraz z dziadem, jako czternastoletni chłopiec. Tutaj ożenił się i tutaj umarł 
w roku 1907.

— A za co wasz dziad został zesłany, czy może za powstanie? —zapytałem.
— Może za powstanie—odpowiedział obojętnie Michał Jasiński—ale ja tego 

nie wiem.
Potomek Polaków zamilkł na chwilę, a potem nagle wyrzucił z siebie 

gwałtownie:
Ja się tutaj urodziłem i tutaj umrę. Ja jestem Rosjaninem, a nie Polakiem.

Prędko pożegnałem się z tym zaprzańcem i nie chciałem już wcale rozma
wiać z dwoma jego braćmi: Aleksandrem i Leonidasem.

Dalsza galer ja potomków Polaków była również nieciekawa. Wszyscy byli 
już zruszczeni gruntownie, nikt nie mówił po polsku, nikt nie zachował świado
mości narodowej ani wiary.

Z Polaków dzisiaj nieżyjących, którzy w Kireńsku odgrywali pewną rolę, 
należy wspomnieć następujących: Kizińskiego z Łodzi, który zmarł podczas re
wolucji, pozostawiając żonę z trojgiem dzieci; Nejmana4), członka gorsowietu, 
który później ożenił się z Kizińską i wyjechał z nią do Irkucka; Szymborskiego, 
ostatniego powstańca, który zmarł w Kireńsku w roku 1920, pozostawiając zni
szczone potomstwo, ale sam nie nauczywszy się prawie wcale mówić po rosyjsku; 
oraz Kociubińskiego, dyrektora gorzelni, który odgrywał pewną rolę w Kireńsku 
za czasów Józefa Piłsudskiego, a zmarł już dawno, pozostawiając potomstwo 
z nieprawej żony, rozproszone po całym Sybirze.

Wszyscy pamiętali i wszyscy z rozrzewnieniem wspominali Józefa Olechno
wicza, szewca, działacza i człowieka wielkiego serca.

Olechnowicz miał maleńki warsztacik szewcki i przez wiele lat dom jego był 
przystanią dla wszystkich uciekinierów z kraju leńskiego. Kto tylko uciekał 
z Jakucka, z kraju tundr, czy z pobliża Kireńska, ten zawsze odwiedzał Józefa 
Olechnowicza, u którego znajdował schronienie, pociechę i zaopatrzenie na drogę. 
Antoni Kulberg, jeden z ostatnich zesłańców politycznych, który dobrowolnie 
w Kireńsku został, zaprowadził mnie do chaty, gdzie szewc Olechnowicz mie
szkał. Był to mały, brudny domek z bali modrzewiowych, o małych okienkach



DOM W KI RE ŃS KU

i dziwacznie wgłębionej sionce. Spoglądałem z rozrzewnieniem na to miejsce, 
gdzie wegetował bujny duch polskiego rewolucjonisty-patrjoty.

Józef Olechnowicz doczekał się w Kireńsku rewolucji i powszechnego sza
cunku. Wciąż jednak marzył o powrocie do ojczyzny, do której broniły mu 
wstępu olbrzymie przestrzenie, wojny, bunty i rewolucje. Ten człowiek bez skazy, 
który całe życie poświęcił walce z wrogiem swej ojczyzny, zmarł na obczyźnie. 
Jego charakter, jego zalety i jego serce potrafiły wzbudzić szacunek w komuni
stach, do których do śmierci się nie zaliczał.
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Gdym patrzył na galer ję pseudo-Polaków, którzy przesuwali się przedemną, 
w sali miejskiego sowietu w Kireńsku, ogarnął mnie smutek i żal. Nie dlatego, 
że kraj mój stracił tych kilkunastu ludzi, bo dla mojego wielkiego kraju nic to 
nie znaczy, lecz żal mi się zrobiło ich nieszczęsnych ojców i dziadów, którzy 
tyle wycierpieli, tak nienawidzili wszystkiego co moskiewskie, a teraz musieli spo
glądać zza grobu na zupełne zruszczenie się swego potomstwa. Słuchając zapew
nień ich synów i wnuków o tern, że są Rosjanami, że chcą nimi zostać, że z Pol
ską nic ich nie łączy — czułem się wobec świadków tych rozmów, Gierasimowa 
i Karpowicza, upokorzony. W oczach tych ludzi wyczytałem jakby zdumienie: 
więc tak wyglądają potomkowie bohaterów polskich?

W swoich wędrówkach po świecie widziałem mnóstwo wzruszających przy
kładów miłości ojczyzny wśród Polaków zagranicznych i ich potomków. Rzecz 
jednak charakterystyczna: im naród otaczający był kulturalniejszy, tern rodacy 
nasi byli odporniejsi, im mniej kulturalny- tern bardziej odporność ich malała. 
W Niemczech Polak jest niebywale twardy, na Ukrainie natomiast zatraca swój 
język już w drugiem, trzeciem pokoleniu.

Szybkiemu wynaradawianiu się Polaków na Syberji sprzyjał brak kobiet pol
skich. Zsyłani byli prawie wyłącznie mężczyźni. Jeżeli zesłańcem był człowiek 
żonaty, to żona zwykle towarzyszyła mu i wówczas dom zachowywał charakter 
polski; ale gdy zsyłano kawalera, który potem na zesłaniu ożenił się, lub też żył 
z czołdonką, to w domu siłą rzeczy zaczynała panować niepodzielnie ruszczyzna, 
a w ślad za nią przychodziło i wynarodowienie duchowe.

Domy w Kireńsku buduje się z drzewa. Palą się one często, niszczą łatwo 
i, jako tanie, nie są przedmiotem takiej troskliwości, jak budowle z materjałów 
kosztowniejszych. Sprawia to, że w miasteczku jest bardzo mało domów starych, 
ulice zaś wciąż ulegają zmianom. Pośredni skutek tego stanu rzeczy stanowi 
trudność w orjentowaniu się we wciąż zmiennej, bezładnej gromadzie budowli, 
co szczególnie daje się we znaki przy jakichkolwiek poszukiwaniach. Niełatwo 
też było mi znaleźć te miejsca, które znał Józef Piłsudski w czasie swego tutaj 
pobytu. We wszystkiem musiałem zdać się na zawodną pamięć ludzi starych. 
Najłatwiej poszedł mi wywiad o więzieniach, których istnienie tkwiło bardzo 
mocno w świadomości wszystkich mieszkańców. Było tych więzień dwa: muro-

151



wane, wybudowane już po wyjeździe Piłsudskiego, które po rewolucji paździer
nikowej ludność zburzyła, a materjał rozebrała na budowę pieców i kominów, 
oraz drugie — drewniane, pamiętające Pierwszego Marszałka Polski. Zaintereso
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wałem się, oczywiście, tylko drugiem. Już z opowiadań Komendanta wiedziałem, 
że w więzieniu tern odbył on część kary za udział w buncie irkuckim. W niem to 
spędzał dni i noce w temperaturze kilkudziesięciu stopni mrozu i stąd wyno
szono go napół żywego do szpitala.

Pobyt w więzieniu sprawił, że nawet nieczułe władze carskie zgodziły się na 
przeniesienie go później z Kireńska do Tunki, miejscowości położonej w klima
cie nieco łagodniejszym. Z tej samej niewątpliwie przyczyny koledzy-zesłańcy 
z nowego miejsca pobytu, zobaczywszy jego wynędzniałą postać, orzekli zgodnie, 
że niedołgowieeznyj eto malczyk ’). Na szczęście, proroctwo to nie spełniło się. 
Silny organizm pokonał wszystkie niedomagania i Józef Piłsudski po powrocie 
z Sybiru stanął do walki o niepodległość bez przeszkód ze strony swej kon
strukcji fizycznej.

Więzienie, o którem mowa, zostało opuszczone od czasu wybudowania no
wego, murowanego. Od szeregu lat przed rewolucją stało puste, jako ruina. 
Isprawnik miał tam swoje chlewy i kurniki. Za czasów bolszewickich mieszkań
cy rozbierali potrochu ściany i podłogi, aż wreszcie, na krótko przed moim 
przyjazdem, usunięto z rozporządzenia sowietu rejonowego ostatnie jego ślady. 
Obecnie część placu z pod tego więzienia zajmuje drewniana wieża strażacka, 
ogrodzona parkanem z desek.

Naprzeciwko więzienia znajduje się dom piętrowy, w którym w latach osiem
dziesiątych ubiegłego wieku mieściło się biuro polieejskawo isprawnika. U niego 
to musieli meldować się co pewien czas, oznaczany dowolnie (niekiedy codzien
nie), wszyscy zesłańcy. W ten sposób była sprawowana kontrola i dozór nad 
nimi. Prawo carskie wymagało, aby gosudarstwiennyj prestupnik, który wydalał 
się poza obręb przepisanej mu do zamieszkiwania miejscowości, był za to ka
rany. Przy złej woli, isprawnik mógł każdego zesłańca w dowolnym czasie uka
rać, gdyż przepisu tego niesposób było przestrzegać ściśle. Prawo to stanowiło 
dla władz policyjnych dogodny oręż bezkarnego szykanowania „krnąbrnych” 
zesłańców.

I)o domu isprawnika przychodził meldować się również i Józef Piłsudski, 
młody, dwudziestoletni chłopiec o bujnej czuprynie i bujnej fantazji.

Antoni Kulberg, który przebywa w Kireńsku od roku 1896, obecnie oczy
wiście dobrowolnie, tak mi o tamtejszym isprawniku opowiadał:

W pierwszych latach mojej zsyłki, to znaczy w okresie zbliżonym do czasu 
przebywania tutaj obywatela Marszałka Piłsudskiego, nie było wolno nocować 
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zesłańcom w granicach miasteczka. Po zapadnięciu zmierzchu musieli przepra
wiać się na drugą stronę rzeki Kirengi lub Leny i tam, w pobliskich wioskach, 
pozostawać do rana. Szczególnie dotykało to tych, którzy pracowali w samem 
miasteczku i którym szykana ta utrudniała pracę. Zdarzało się też często, że 
polityczni przekraczali ten zakaz. Gdy takiego przestępcę schwycił policjant, od
prowadzał go do policejskawo isprawnika, który zamykał delikwenta w mie
szczącym się w podwórzu areszcie, zostawiając do rana na gołych deskach w nie- 
opalonej izbie. Gdy polityczny został przychwycony na lekceważeniu przepisów 
kilkakrotnie, wówczas otrzymywał karę dłuższą, kończącą się często, jeśli to było 
podczas zimy, zapaleniem płuc, a zawsze groźnem przeziębieniem”.

Antoni Kulberg zakończył swe opowiadania soczystem przekleństwem, któ
rego wolę nie powtarzać.

Z groźnego aresztu pozostały dzisiaj tylko dolne rusztowania i kupa gruzu. 
Niewiele więcej, niż z władzy samego cara...

Stary, siwy zesłaniec, pokazując mi nienawistne miejsca, aż trząsł się na 
wspomnienie dawnych, okropnych czasów.

Co wy, obywatelu — zagadnąłem go —czujecie, patrząc teraz, jako wolny 
człowiek, na to wszystko, co przed kilkunastu laty omijaliście zdaleka, przekli
nając i złorzecząc?

Antoni Kulberg machnął ręką.
Chciałbym przedewszystkiem o tych dawnych czasach zapomnieć—odrzekł. 
Był czas to zrobić — odezwałem się — mieliście na to szesnaście lat.
Łatwo to mówić, towarzyszu, trudniej wykonać. Obok tych ruin przechodzę 

codziennie i codziennie czuję dreszcz obawy, aby kiedyś nie odbudowano ich 
i aby kiedyś znowu nie rozpoczęły spełniać tej samej roli, jaką spełniały za 
czasów mej młodości.

Przed wyruszeniem w podróż na Sybir rozmawiałem wielokrotnie z Marszał
kiem Piłsudskim o jego przeżyciach zesłańczych. Z rozmów tych wiedziałem, że 
z więzienia kireńskiego został przeniesiony do szpitala, gdzie też odbył resztę 
kary, wymierzoną mu za bunt w więzieniu irkuckiem. Będąc na miejscu, począłem 
szukać owego szpitala, gdzie leczył się i pracował. Niestety, nie pozostało z niego 
ani śladu. Na jego miejscu wznosi się duży nowy budynek szpitala rejonowego, 
postawiony już za czasów bolszewickich.

Gdy po powrocie z Sybiru opowiadałem Marszałkowi Piłsudskiemu o poby
cie w Kireńsku, zapytał mnie przedewszystkiem o ów szpital. Pobyt w nim mu-
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BUDOWA STATKÓW RZECZNYCH W KIREŃSKU (R. 1933)

siał utkwić mu w pamięci szczególnie mocno, skoro prawie w pół wieku póź
niej przyszedł mu najpierw na myśl.

Pisząc o szpitalu kireńskim, muszę wspomnieć ciekawy wypadek, jaki zda
rzył się jego lekarzowi naczelnemu w czasie mojego pobytu w miasteczku. Spra-
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wa miała się tak: pewnego ranka przybiegła do lekarza jego służąca i, trzęsąc 
się ze strachu, opowiedziała, że w sali chirurgicznej na stole siedzi jakiś dziki 
zwierz. Doktór poszedł zobaczyć, a zobaczywszy, trzasnął drzwiami i też uciekł. 
Dopiero uzbroiwszy się w sztucer, poszedł ponownie i ... upolował we własnym 
szpitalu wspaniałego rysia.

WÓJT GMINY TUNKI Z ROKU 1933
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BURJATKA PRACUJĄCA NA POLU POD TUNKĄ

Wieś Tunka leży nad niewielką rzeką Tunką, wypływającą z gór Tunkińskie 
Biełki i wpadającą do Irkutu. Jako posiadająca większość rosyjską, jest centrem 
wołosti. Przewodniczący jej sielsowieta, Zakamylski, oświadczył mi, że liczy 370 
rodzin i rozciąga się na przestrzeni dziesięciu kilometrów. Jej środek znajdował się 
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za czasów pobytu Marszałka Piłsudskiego w okolicy cerkwi, obecnie przesunął 
się bliżej traktu. Stanowi go jedna długa ulica z kilku poprzecznemi. Przy niej 
znajduje się budynek gminy (sielsowiet), torgsin, szpitalik, kilka szkółek, słowem, 
najładniejsze domy wioski.

GŁÓWNA ULICA 
T U N K I (R. 1933)
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BUDYNEK GMINY TAO- 
RIN W POBLIŻU TUNKI 
Z NAPISEM BURJACKIM

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rząd carski zrobił z Tunki centrum 
osiedleńcze dla zesłańców-księży. Po upadku powstania znajdowało się tam przez 
pewien czas około 300 duchownych polskich, zesłanych za udział w ruchu zbroj
nym, bądź też za „podburzanie” do niego. W latach osiemdziesiątych pozostało 
już z nich niewielu. Józef Piłsudski znał tylko niejakiego Jankowskiego, zajmu-



GRUPA BURJATÓW
Z OKOLIC TUNKI

jącego się lichwą, oraz Fijałkowskiego, prowadzącego różne niewybredne inte
resy. Reszta wróciła do kraju, bądź rozsypała się po całym Sybirze.

Oni, ci księża, założyli w Tunce cmentarz katolicki. Powstał on przez odgro
dzenie części cmentarza prawosławnego. Poszedłem go obejrzeć. Zastałem już 
tylko żałosne resztki, które czas, ten pilny niwelator, zatrze wkrótce zupełnie.
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Leży to miejsce wieczystego spoczynku na piaszczystej wydmie, przy drodze 
z Tunki do Zaktuja. Roztacza się z niego widok na rzekę Irkut, płynącą opo
dal, i na dalekie wzgórza, pokryte tajgą. U jego stóp wyrasta opuszczona dzi
siaj drewniana cerkiewka, oparta o wysoką diunę, która zachłannie na nią patrzy.

Z ogrodzenia pozostały obecnie tylko słupy, z mogił — nie pozostało nic. Lu
dzie rozdeptali, wiatr dopomógł i dzisiaj ślad ich zaginął zupełnie. Krzyże po
gniły lub zostały wzięte na opał, pomników nie było... I tylko w jednem miejscu 
znalazłem wysmukły, jednoramienny znak Męki Pańskiej, zwalony na ziemię 
przez czas lub świętokradcę. Leżał na ziemi, w trawach i mchach, poważnie i do
stojnie: symbol wiary i tęsknot. Stary Sybirak, który mnie oprowadzał, mruknął: 
„chociaż on nie nasz...” i zdjął czapkę. Gierasimow odszedł na bok.

Stałem długo nad krzyżem. Dziwną wymowę miały dla mnie te dwa kawałki 
drewna, ułożone w odwieczny znak. Ktoś kiedyś zmawiał się wieczorami, ura
dzał, jak to będzie z tym krzyżem polskim... Ktoś, kiedyś, myśląc może o jakim 
Wrzelowcu lub Kluczkowicach, ciosał cedr sybirski.L I stanął jednoramienny, 
polski, i stał dopóty, dopóki nie umarł w tunkińskim ajmaku ostatni zesłaniec 
polityczny znad Wisły. Spełnił swą rolę i legł. Ale jeszcze teraz, napół spróch
niały, powalony, wywołał wzruszenie.

W Tunce istnieje pięć kołchozów. Gospodarstw samodzielnych jest zaledwie 
kilkanaście. Pola uprawia się traktorami z miejscowej, państwowej M. T. S. (Mo- 
torno-traktornaja stancja). Stoi ich w garażu, tych maszyn, sztuk dwadzieścia 
sześć, ale w polu pracowało przy mnie tylko osiem. Reszta była w remoncie. 
Różne są oczywiście powody psucia się motorów, ale kto wie, czy jednym z po
ważniejszych nie jest pokusa przymusowego urlopu. Traktor zepsuty, szofer sie
dzi w domu, dobry — pracować musi.

Szoferzy traktorów stanowią w Tunce arystokrację. Wszyscy są przyjezdni 
i wszyscy ukończyli kursa w Moskwie. Są to młodzi ludzie, przeważnie żonaci, 
komuniści, bezbożnicy, entuzjaści. Założyli sobie klub i żyją życiem własnem, 
mało udzielając się czołdonom i Burjatom. Miejscowi patrzą na nich tak, jak 
ongi patrzano na czynowników, mówią przy nich szeptem, albo milczą. Nie zdej-
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CMENTARZ KATOLICKI (POLSKI) W TUNCE

mują tylko czapek i nie używają tytułów w rodzaju: wasze wysokoprewosehodi- 
tielstwo, lub wasze sijatielstwo. Mówią poprostu: towariszez. Brzmi to jednak po 
staremu.
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Patrzą na nich wszyscy przychylnie. Nikomu clileba nie odbierają, ale, prze
ciwnie, pomagają swojemi maszynami do jego uprawy. I tylko młodzi parobcy 
spoglądają na nich koso, bo wiejskie dziewczęta przepadają za tymi dziarskimi 
chłopcami z miast. Ponieważ jednak w Związku Sowieckim nikt się o kobietę 
zanadto nie rozbija, ani nikt się do niej nie modli, to też i zatargów o nią mało.

NA POLACH TUNKI W ROKU 1933
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Siedzę na progu chaty w Tunce i rozmawiam z dwoma Sybirakami: Iwanem 
Stiepanowiczem Popowem i Wasilem Grigorjewiczem Iwanowem. Pierwszy ma 
lat 72, drugi „tylko” 68. Za czasów pobytu Józefa Piłsudskiego byli już doro-

MJR. M. B. LEPECKI ZE STARYMI CZOtDONAMI Z TUNKI, PAMIĘTAJĄCYMI NIECO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
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słymi mężczyznami. Są to ludzie prości, czołdoni. „My bolszewiki — mówi Po- 
pow — my tobie wszystko opowiemy, co tylko clicesz”. A Iwanow: „My nie ot- 
kazujemy się. Jest prykaz mówić, to mówimy”.

Oceniani ich inteligencję na poziom owcy, nie pytam więc odrazu, lecz prze
chodzę do jądra sprawy ogródkami.

— Powiedzcie mi, ziemlaki,-—mówię—czy pamiętacie jakiego doktora w Tunce? 
Obaj kiwają głowami. Tak jest, pamiętają. Jeden to był nawet gosudarstwien- 

nyj. Niby doktór, ale prestupnik. Nazywał się Afanasij Iwanowicz Miclialewicz.
— Otóż to —mówię —pamiętacie jego, tego Michalewicza?
Jakżeż nie? Oczywiście, pamiętają. Miał kobietę i czterech synów. Żył tu 

jeszcze przed japońską wojną. Dobry człowiek był, miłosierny i dla prostego 
narodu przystępny.

— A synów jego pamiętacie?
Chłopi aż ręce podnosili z przejęcia.
— Pamiętamy. Byli: Pietia, Misza, Kola i Fania.
— Cóż oni robili?
— Wiadomo, pańskie dzieci, uczyli się.
— To znaczy był nauczyciel?
— Był niejeden.
Popow, syn znachora, a więc bardziej zbliżony do lekarza, poskrobał się po 

kudłach i dodał:
Jeden był taki młodzieńki, włosy u niego sterczały do góry, jak u wilka 

na grzbiecie.
— Przypomnij sobie stary jego nazwisko. Może pamiętasz?
Czołdon natężył się cały, jakby nadsłuchiwał czegoś.
— Nie, nie pamiętam. Browi u niego byli duże, zrośnięte. Bywało, przy

chodzę po lekarstwo, a on siedzi z chłopcami i mówi po chrancusku.
Popow i Iwanow zaprowadzili mnie do domu, w którym mieszkał dr. Micha- 

lewicz i w którym Józef Piłsudski udzielał jego synom lekcyj. Bywał w nim 
Bronisław Szwarce, b. członek rządu narodowego z roku 1862.

Jest to zwykła chałupa, których w Tunce i każdej wsi sybirskiej stoją setki. 
Nie różni się ona zbytnio od chat wiejskich w Polsce. Jest drewniana, z pni gru
bych, kryta gontami. Już po wyjeździe Michalewicza dobudowano do niej drugą 
część, tak że dzisiaj posiada rozmiary podwójne. Otacza ją z jednej strony nie
wielki ogródek, z drugiej—podwórze. Jak wszystkie domy wiejskie w Tunce, stoi 
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do uliczki ścianą szczytową. Wewnątrz składa się z sieni i dwóch izb. Najważ
niejszą częścią urządzenia wewnętrznego jest piec o rozmiarach groteskowo wiel
kich, stojący w kuchni.

Dom ten należał do niejakiego Pierniakowa, potem do Zachara Jołszyna, potem 
do Jegora Jołszyna, teraz zaś do wdowy Domny Chary tono wnej Kosewinowej.

Gdy przyszedłem go zobaczyć, zastałem wewnątrz nieporządek, zzewnątrz 
zaś — ruinę. Okiennice były pozamykane, część szyb stłuczona, podłoga dziu
rawa. W części starej nie mieszkał nikt. Stała już od lat paru pustką. Kose- 
winowa zajmowała tylko część, budowaną później.

W Tunce niewiele pozostało wspomnień po Józefie Piłsudskim. Nie pozo
stało ich też po jego towarzyszach: Michale Mancewiczu i Stefanie Juszczyń- 
skim. Z współczesnych im zesłańców tubylcy pamiętają dotychczas Bronisława 
Szwarcego, eks-księdza Jankowskiego, który trudnił się lichwą, spekulanta Fijał
kowskiego, szynkarza Siekierzyńskiego i rzeżnika Kasprzyckiego. Gdy zapyty
wałem któregokolwiek z ludzi starych o Polaków, wymieniano mi nieodmiennie 
te nazwiska. O tern, że w Tunce przebywał niegdyś Marszałek Piłsudski, wie
działo paru inteligentów i jeden szofer ze stacji motorowo-traktowej, który wia
domość o tern wyczytał w jakiemś wydawnictwie towarzystwa Politkatorżan.

Dla mnie Tunka była pełna cieniów i majaków. Przecież kurz tych uliczek 
deptał...

Wyobraźnia, cudowny wynalazek natury, roztaczała przedemną obrazy prze
szłości z taką plastyką, że wprost czekałem tylko chwili, aby z za węgła którejś 
uliczki wychyliła się wysoka, dumna postać o bujnej czuprynie i zrośniętych 
brwiach.

1 Kpt. Mieczysław B. Lepecki — Sybir bez przekleństw — nakładem Tow. Wydawn. „Rój”, Warszawa, 1934, Str. 224.
2 Cyfry nie obejmują kraju stepowego (b. gubernji: akmolińska i siemipalatyńska).
3 Starożył — tubylec-Rosjanin, urodzony na Syberji.
4 W związku z akcją mieńszewicką został aresztowany i stracony.
5 „Chłopiec długo nie pożyje”, według ustnej relacji p. Stefana Juszczyńskiego, towarzysza zesłania Józefa 
Piłsudskiego z Tunki.



FACSIMILIA NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW MARSZAŁKA 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ORAZ JEGO DOTYCZĄCYCH 

URZĘDOWYCH PAPIERÓW ROSYJSKICH
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PRZEKŁAD DOKUMENTÓW ROSYJSKICH

(W przekładzie tym możliwie ścisłym i dokładnym — nie poprawiono błędów, 
które wkradły się do dokumentów wskutek niewiedzy lub niedbałości urzędni
ków lub przepisywaczy. Stąd np. niekiedy pisownia nazwiska „Piłsudski”)



IPodanie
2

Do Jego Ekscelencji
P. Rektora Uniwersytetu 

Charkowskiego

Od Józefa
Józefowicza 
Piłsudskiego

Załączając do niniejszego podania wszystkie wyma
gane dokumenty wraz z ich odpisami mianowicie: świa
dectwo dojrzałości, metrykę urodzenia, chrztu, świadectwo 
pochodzenia oraz zaświadczenie o miejscu zapisania do 
komisji poborowej, mam zaszczyt uniżenie prosić o zali
czenie mnie do grona studentów Wydziału Lekarskiego.

Jednocześnie załączam dwie fotograf je z własnoręcz
nym podpisem.

Józef Piłsudski

Miejsce zamieszkania
Wilno. Ulica Bakszta 

dom Gausztejna

199



II
ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI.

Kopja
9

Świadectwo niniejsze otrzymuje uczeń klasy VIII Piłsudski Józef-Klemens, wy
znania rzymsko-katolickiego, szlachcic, urodzony w folwarku Zułowie, powiatu 
Święciańskiego gub. Wileńskiej, 23 czerwca 1867 roku, a który pobierał nauki 
w pierwszem gimnazjum Wileńskiem przez lat 10, na dowód tego, że Popierwsze, 
jak wykazała obserwacja, w ciągu całego czasu jego nauki w pierwszem gim
nazjum Wileńskiem, sprawował się wzorowo, uczęszczał do szkoły i odrabiał 
lekcje, a także ćwiczenia piśmienne, zadowalająco, pilny był dostatecznie i in
teresował się wszystkiemi przedmiotami dostatecznie, oraz podrugie, że wykazał 
się posiadaniem wiadomości, jak poniżej:

Nazwa przedmiotu Stopnie, otrzymane na radzie pedagogicz
nej w myśl § 45 przepisów o egzaminach

Stopnie, otrzymane na egzaminach w
30 kwietnia, 1, 3, 7, 8, 18, 20, 21, 24,

kursu gimnazjalnego uczniów gimnazjów i progimnazjów 29 maja, 1, 3, 5, 7, 8 czerwca 1885

Religja pięć (5) cztery (4)
Język i literatura rosyjska trzy (3) trzy (3)
Logika trzy (3) —
Łacina trzy (3) cztery (4)

1Q Grecki trzy (3) cztery (4)
O Matematyka cztery (4) cztery (4)
r-1

L—_
Fizyka i Kosmografja cztery (4) —
Historja pięć (5) pięć (5)
Geograf ja pięć (5) —
Język niemiecki trzy (3) -—

„ francuski — —

Na tej zasadzie otrzymuje niniejsze świadectwo dojrzałości, które dajo mu wszyst
kie prawa, wymienione w §§ 130—132 Najwyżej zatwierdzonego 30 lipca 1871 r. 
statutu gimnazjum i progimnazjum. Wilno 13 czerwa 1885 roku. (Podpisali)

Dyrektor Gimnazjum N. Junickij
Inspektor Karpińskij

Nauczyciele: Religji Józef Olechno, Języka i literatury rosyjskiej Al. Pogulew- 
skij, E. Wasiljew, Łaciny I). Tołoma, P. Jachentow, Greckiego W. Nowoczadow 
Szczastliwcew, Matematyki Opiek. Klas. W. Focht, Fizyki i Kosmografji W. Kara- 
godin, Historji i Geografji Chorachorkin, Francuskiego Nauman, Niemieckiego 
Mober.

Sekretarz Rady W. Kolner

(L. S.) Uwaga: 5 oznacza wiadomości i postępy, 4—dobre, 3—zadowalające,
2 niezupełnie zadowalające, 1 zupełnie niezadowalające.
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IIIOdpis
5

ZAŚWIADCZENIE

Z ukazu Jego Cesarskiej Mości wydaje się niniejsze zaświadczenie 
z Kowieńskiego Zgromadzenia Deputatów Szlacheckich szlachcicowi 
Józefowi Klemensowi synowi Józefa-Wincentego-Piotra Piotrowicza 
Kazimierzowicza Ignacewicza Piłsudskiemu, urodzonemu 23 listopada 
tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku na dowód, że on Jó
zef Klemens Piłsudski na zasadzie postanowienia tego Zgromadzenia 
z 30 listopada 1879 roku zaliczony został do rodu Piłsudskich, uzna
nego za szlachecki na mocy orzeczeń Wileńskiego Zgromadzenia De
putatów Szlacheckich: 31 sierpnia 1819 i 30 czerwca 1830 r. i zatwier
dzonego w tym charakterze ukazem Senatu Rządzącego Departament 
Ileroldji z 31 marca 1864 r. Nr. 8072, i jako urodzony po zatwier
dzaj ącem przyznaniu jego rodowi szlachectwa, na podstawie art. 284 
t. IX Zbioru Praw o stanach, księgi 1-ej wyd. 1876 r. uznany został 
za ostatecznie zatwierdzonego w stanie szlacheckim i wpisany do 
części szóstej szlacheckiej księgi genealogicznej. Na dowód czego wy
daje się niniejsze zaświadczenie z odpowiedniemi podpisami i pie
częcią urzędową. Miasto Kowno. Dnia 30 grudnia 1879 roku. (Podpi
sali) Gubernialny Marszałek Szlachty Ilrabia Zubow. Deputat Szla
checki Turczyński. Deputat Szlachecki Osterman. Deputat Szlachecki 
i Sekretarz Mańkowski. Naczelnik Kancelarji Kurczewski. (L. S.)



W N. 609
1886 roku

2 sierp. IV
Do Jego Ekscelencji 

Pana Rektora Uniwersytetu Charkowskiego

Studen t Józef Piłsudski sprawowaniem swojem zawsze zwra
cał na się uwagę Inspekcji, a za udział w zaburzeniach 18 
i 19 lutego 1886 r. orzeczeniem Zarządu Uniwersytetu, za- 
twierdzonem przez P. Kuratora Okręgu, skazany był na areszt, 
który odsiedział, oraz dostał naganę i ostrzeżenie, że jeśłi zo
stanie zauważone, iż postępuje wbrew przepisom, to będzie 
bezapełacyjnie wydałony z uniwersytetu.

P. o. Inspektora ( ) I). Garkuszewskij.

Podanie

Pragnąc przenieść się do Uniwersytetu Dorpackiego 
na drugi kurs Wydziału Lekarskiego, mam zaszczyt prosić 
Waszą Ekscelencję o wysłanie moich papierów do onego 
Uniwersytetu, a w razie przyjęcia mnie do Dorpatu o wy
słanie wymaganego biletu zwalniającego pod niżej wska
zanym adresem.

student Józef Józefowicz Piłsudski

studenta Józefa
Piłsudskiego

Mój adres
Wilno, Zaułek Zamkowy 
dom Lipnickiego



Do Jego Ekscelencji
Pana Rektora Uniwersytetu Charkowskiego

Wysłać świadectwo - 
zwalniaj
Wysłać świadectwo (—)
30 li stop
N. 1298

Józefa Józefowicza
Piłsudskiego

Podanie

Wystąpiwszy z Uniwersytetu Charkowskiego mam za
szczyt prosić Waszą Ekscelencję o wydanie mi zaświad
czenia, że byłem na dwóch pierwszych semestrach wy
działu lekarskiego i z przedmiotów przesłuchanych zda
łem wymagane egzaminy i kontrole.

Józef Józefowicz Piłsudski

23/XI 86 r. Wilno 

adres petenta
Wilno. Zamkowy Zaułek 
dom Lipnickiego.



Były -student Piłsudski Józef, będąc studentem wydziału lekar
skiego, zdawał w m. grudniu 1885 r. egzaminy kontrolne i otrzy
mał następujące stopnie:
z anatomji, histologji i fizyki — cztery (4)

-chemji, zajęć praktycznych z anatomji i histologji 
półrocze zaliczono

I semestr zaliczony.

W m. maju 1886 roku
z anatomji trzy (3)

— chemji
nieorganiczn.— pięć (5) 
organiczn. — nie zdawał

fizyki cztery (4)
botaniki nie zdawał

— histologji cztery (4)
z zajęć praktycznych z anatomji i histologji półrocze zaliczono.

Sekretarz ( )
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Informacja

Piłsudski. Józef Klemens. Były student Uniwersy
tetu Charkowskiego.
Będąc studentem Uniwersytetu Charkowskiego Pił
sudski brał czynny udział w zaburzeniach studenc
kich, które zaszły 18 i 19 lutego r. b. Orzeczeniem 
Zarządu Uniwersytetu Piłsudski skazany został na 
karę aresztu w karcerze przez dni 6 oraz otrzymał 
ostrzeżenie, że w razie nowego występku zostanie 
niezwłocznie wydalony z Uniwersytetu.

Radca tytularny (—) Kondratowicz

22 września
1886 roku.
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N. 1277 5746 Tajne
49.11 marca VII

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

DEPARTAMENT 
DRUGI

WYDZIAŁ KARNY

9 marca 1887 roku

Nr. 343
S.-PETERSBURG

10 marca

IV
Zakomunikować Nacz. 
SPb. Żarz. Żand. i Gł. 
Żarz. Poczt i Telegrafów.

Do Pana Vice-Ministra Spraw Wewnętrznych 
Zarządzającego Policją

164

Na pismo z dn. 7 b. m. marca N. 604 mam za
szczyt zawiadomić Waszą Ekscelencję, że, w myśl ści
słej podstawy art. 1035 Ust. Karn. Sąd. wyd. 1883 r., 
ja ze swej strony nie widzę przeszkód do zezwole
nia temu oficerowi korpusu żandarmów, który, w po
rządku ustalonym przez prawo 19 maja 1871 roku, 
prowadzi śledztwo z oskarżenia o przestępstwo po
lityczne Pachoma Iwanowicza Andrejuszkina, Wa
syla Dienisowicza Gienieralowa, Wasyla Stiepano- 
wicza Osipanowa, Stefana Aleksiejewicza Wolocho- 
wa, Piotra Stefanowicza Ilarkuna, Michała Nikito- 
wicza Kanczera, Aleksandra Ujicza Uljanowa, Bro
nisława Józefowicza Piłsudskiego, Józefa Diemien- 
tjewicza Łukaszewicza, Michała Wasylewieża Nowo- 
russkiego, Marji Aleksandrówny Ananjewowej, Marji 
(Lidji) Iwanówny Ananjewowej, Oresta Makarewi
cza Goworuchina, Piotra Dymitrowicza Szewyriowa, 
Rebeki (Raisy) Abramówny Szmidowej i Antoniego 
Dominikowicza Gnatowskiego, ażeby perlustrował 
zarówno pocztową, jak i telegraficzną korespon
dencję wyżej wymienionych oskarżonych, i to za
równo adresowaną do nich bezpośrednio, jak i za 
pośrednictwem innych osób.

Minister Sprawiedliwości (—)

P. o. Yice-Dyrektora (—)
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VIIIM. S. W E W N. Koncept
DEPARTAMENT POLICJI

5. WYDZIAŁ

9 kwietnia 1887 r.

Nr. 1C39

Do Głównego Zarządu Więzień

Stosownie do najpoddańszego zreferowania przez Pana 
Ministra Sprawiedliwości okoliczności sprawy z oskarżenia 
szlachcica Józefa Piłsudskiego i inn. o przestępstwo pań
stwowe, NAJJAŚNIEJSZY PAN dn. 8 kwietnia 1887 r. 
raczył NAJWYŻEJ rozkazać: rozstrzygnąć sprawę niniejszą 
w porządku administracyjnym w ten sposób, ażeby zesłać 
Piłsudskiego na pobyt pod dozorem policji we Wschodniej 
Syberji w ciągu lat pięciu.

O tym NAJWYŻSZYM rozkazie Departament Policji 
ma zaszczyt zawiadomić Główny Zarząd Więzień celem 
poczynienia odpowiednich zarządzeń co do wysłania Pił
sudskiego dokąd należy, dodając, że wydane zostało roz
porządzenie, żeby osobę wspomnianą, znajdującą się obecnie 
pod strażą w Domu Aresztu Prewencyjnego, zaliczyć do 
podlegających kompetencji Głównego Zarządu Więzień.

Podp. Dyrektor Durnowo

Affirm. Sekretarz (—)

Za zgodność: (—)



IXN. 1581
IV. D. 21 marca

6706 Tajne
258

NACZELNIK
PETERSBURSKIEGO

GUBERNIALNEGO 
ZARZADU ŻANDARMERJI u

20 marca 1887 roku

Nr. 2852
W S.-PETERSBURGU

Mam zaszczyt zawiadomić, że w dniu dzisiej
szym z m. Wilna dostarczono do mego rozporzą
dzenia oskarżonego o przestępstwo polityczne syna 
szlachcica gubernji Wileńskiej Józefa Piłsudskiego, 
1. 19, i że umieszczono go pod strażą w twierdzy.

ad acta (—)

Pułkownik (—)

DO DEPARTAMENTU POLICJI
47
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Wchodzący
1121 4307

Tajne
12 lutego

M. S. WEWN.
GUBERNATOR IRKUCKI

OGÓLNY ZARZĄD
GUBERNIALNY

WYDZIA Ł 7.

KANCELARJA 3.

dn. 7 stycznia 7888 r.

Nr. 12

Do Departamentu Policji

38

ad acta

M. IRKUCK

Osiedlenie zesłańca admi
nistracyjnego Piłsudskie
go w m. Kireńsku.

V

Mam zaszczyt zakomunikować Departamentowi 
Policji, do wiadomości, że zesłany NAJWYŻSZYM 
rozkazem z dn. 8 kwietnia r. ub. do Wschodniej 
Syberji na pobyt pod jawnym dozorem policyjnym 
zesłaniec administracyjny Józef Piłsudski zamiesz
kał 11 grudnia na osiedleniu w wyznaczonym mu 
przeze mnie m. Kireńsku.

P. o. Gubernatora
(podpis)

Naczelnik Wydziału
(podpis)

6910



XIN 4998
S. D.

3202 40
19 listop

N 7067

Do Jego Ekscelencji
Pana Ministra Spraw Wewnętrznych

Odmówić
P. Dyrektor rozkazał: 
prośby nie uwzględniać 

(-) D. K.

Proszę pomówić

państwowego zesłańca admi
nistracyjnego Józefa Piłsud
skiego

Prośba
Akta

Zesłany byłem administracyjnie do m. Kireńska w 1887 
roku, w tym samym roku brat mój Bronisław był zesła
ny do ciężkich robót na wyspę Sachalin. Wiedząc, że bra
tu jest ciężko jak i mnie żyć nie razem ze mną, pragnął
bym pozostające mi do końca terminu trzy lata spędzić 
razem z nim, a dlatego mam zaszczyt prosić Waszą Eksce
lencję o przeniesienie mnie na wyspę Sachalin, do sioła 
Rykowskiego, gdzie mój brat teraz się znajduje. Zarazem 
mam zaszczyt prosić o tranzlokację na koszt rządowy, gdyż 
na przebycie takiej przestrzeni trzeba dużych pieniędzy, 
a ja ich nie posiadani.

Józef Piłsudski

m. Kireńsk
Irkuckiej guberni

6910 a i b



Wchodzący
3333

31796 Tajne XII
9 paźdz.

M. S. WEWN.
GUBERNATOR IRKUCKI 

OGÓLNY ZARZĄD 
GUBERNIALNY

WYDZIAŁ 1.
KANCELARIA 3.

Do Departamentu Policji
50

3 września 18 9C r.

Nr. 1399

m i r k u c k Mam zaszczyt zawiadomić Departament Policji,
że zesłaniec administracyjny Józef Piłsudski, ze 
względu na zły stan zdrowia, za pozwoleniem P. Ir
kuckiego Generał-Gubernatora, przeniesiony został 
z Okręgu Kireńskiego do wsi Tunkińskiej Okręgu 
Irkuckiego, gdzie zamieszkał z dniem 6 ubiegłego 
miesiąca sierpnia.

Za Gubernatora (—)

odnotować
10!X. 90

Zarządzający Wydziałem ( -)

Ó.97O l)



XIII8835
374/VII

INFORMACJA
o osobach poszukiwanych

DO DEPARTAMENTU POLICJI
Wciągnięto do księgi

Pomocnik (—)

Od Naczelnika Wileńskiego Gu- 
bernialnego Zarządu Żandarmerii

Ar. 943
30 czerwca 1894 r.

450 92
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e Stan, pochodzenie, imię, imię ojca, 
nazwisko, wyznanie, ewentualny 

pseudonim
Cechy szczególne

Czy był pod strażą lub dozorem 
policji i z jakiej sprawy

1. Józef Józefowicz 
PIŁSUDSKI 
szlachcic gub. Kowień
skiej b. student uni
wersytetu Charków- 
skiego. Wyznanie rz.- 
katolickie 27 lat.

Wzrost 2 arszyny 7 3/i 
werszka włosy ciemno 
blond; bokobrody ja
sno blond, rzadkie; bro
da ciemno blond; wąsy 
jasno blond, brwi ciem
no blond, zrośnięte; 
oczy szare; nos i usta 
umiarkowane; podbró
dek okrągły; cera czy
sta; na dolnej konsze 
prawego ucha znamię 
od urodzenia, czarne, 
wielkości łebka od 
szpilki.

Jest pod tajnym do
zorem policji.
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70

V VI VII

Gdzie mieszkał ostatnio i za jakim 
dokumentem

Czy ma rodzinę i krewnych 
i gdzie zamieszkałych

Dokąd go skierować po 
odszukaniu

29 kwietnia roku ubieg
łego wyjechał do guber- 
nji Kowieńskiej i prze
bywszy tam do 28 sierp
nia tegoż roku, wyjechał 
do m. Wilna, jak oznaj
mił, ale tu go nie odna
leziono. Wykryć istotne 
miejsce jego pobytu taj- 
nemi drogami informa
cji okazało się niemo
żliwe.

Kawaler; ma ojca mie
szkającego w m. Wilnie; 
braci: Bronisława, znaj
dującego się w ciężkich 
robotach na Sachalinie, 
Adama, Kazimierza, Ja
na, Kacpra, i Ludwika 
i siostry: Zofję, Marję 
i Helenę, mieszkających 
w m. Wilnie.

Odszukawszy, należy 
wziąć go pod tajny do
zór policji i zawiado
mić o tern Departa
ment Policji i Naczel
nika Wileńskiego Gu- 
bernialnego Zarządu 
Żandarmerji.

Naczelnik Zarządu
Pułkownik (—) Czerkasow.
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ROZDZIAŁ I.

ROZDZIAŁ IŁ

ZAMACH NA CARA ALEKSANDRA III str. 1
Lata uniwersyteckie Marszałka Piłsudskiego: udział w zaburze
niach studenckich w Charkowie; wydalenie z uniwersytetu char
kowskiego; nieudała próba przeniesienia się na uniwersytet do 
Dorpatu. — Zamach Uljanowa i towarzyszy na cara Aleksandra 
Iii-go; udział w tym zamachu Bronisława i Józefa Piłsudskich.— 
Aresztowanie Józefa Piłsudskiego i przewiezienie go do Peters
burga.

SĄI) 19
Protokół zeznań świadka Józefa Piłsudskiego. — Wyrok na za
machowców i krótka wiadomość o ich dalszych losach. — Dzieje 
Bronisława Piłsudskiego. — Zesłanie administracyjne Józefa Pił
sudskiego na Sybir. — Wrażenie tych wydarzeń w rodzinie Pił
sudskich.

ROZDZIAŁ III. ETAPEM NA SYBIR 31
Męczeński szlak zesłańców. — Statkiem z Tiumenia do Tomska.— 
Tomsk: historja i wygląd miasta.—Tomskie więzienie etapowe.— 
Opisy Kennana.

ROZDZIAŁ IV. TYSIĄC WIORST PIESZO I W TELEDZE 43
Z Tomska do Irkucka. — Maksimów o „etapach“ syberyjskich. — 
Pieśń „Miłosierna“.

ROZDZIAŁ V. JÓZEF PIŁSUDSKI O SWOIM POBYCIE
W WIĘZIENIU IRKUCKIEM
Opis Irkucka. — „Bunt“ w więzieniu według relacji własnej Mar
szałka Piłsudskiego. — Wpływ wydarzeń irkuckich na duszę i po
glądy Józefa Piłsudskiego.

51
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ROZDZIAŁ VI. POBYT W KIREŃSKU str. 69

ROZDZIAŁ VII.

ROZDZIAŁ VIII.

Droga z Irkucka do Kireńska. — Opis Kireńska i jego mieszkań
ców. — Zesłańcy z 1863 r.; opowiadanie Marszałka Piłsudskiego 
o spotkaniu z jednym z nich. — Życie Józefa Piłsudskiego w Ki- 
reńsku. — Polowania. — Opowieść Marszałka Piłsudskiego o chło
pie rosyjskim, jego synach i niedźwiedziu. — Prośba o przeniesie
nie na Sachalin do brata, Bronisława. — Więzienie z wyroku są
dowego za „bunt“ w Irkucku. — Podanie o pozwolenie na powrót 
do Wilna. — Biurokratyczna historja dwóch rubli na odpowiedź 
telegraficzną. — Translokacja do Tunki.

POBYT W TUNCE 91
Przybycie. — Opis dawnej i dzisiejszej Tunki. — Przyjaźń z Bro
nisławem Szwarcem. — Lekcje u dr. Afanasja Michalewicza. — 
Opowiadanie Michała Choromańskiego o dr. Michalewiczu.—Opo
wieści Marszałka Piłsudskiego o polowaniach syberyjskich na ko- 
zule, jelenie i marale.—Przygoda „króla myśliwych“ z Zaktuja.— 
Wróżba Cyganki („Cariom budiesz“).— Gospodyni Sybiraczka.— 
Sprawy finansowe. — „Prystaw“ z Tunki i areszt Józefa Piłsud
skiego. — Po pięciu latach w Wilnie.

PODRÓŻ DO KIREŃSKA I TUNKI
W ROKU 1933
Poszukiwanie śladów pobytu Marszałka Piłsudskiego na Syberji.— 
Major Lepecki z pułkownikiem Gierasimowem w Irkucku, Kireń- 
sku i Tunce. — Nieco historji i etnologji mieszkańców Sybiru. — 
Przyroda i krajobraz syberyjski; miasta i wsie. — Kireńsk; Kazi- 
mierzowo; „polskaja doroga“. — Byli Polacy, renegaci. — Zacny 
szewc i działacz, Józef Olechnowicz. — Więzienie i szpital w Ki- 
reńsku; ryś w sali operacyjnej. — Tunka, centrum osiedleńcze ze- 
słańców-księży polskich.—Cmentarz katolicki; zwalony krzyż jed- 
noramienny.—Tunkińskie kołchozy i traktory.— Dom, gdzie Mar
szałek Piłsudski dawał lekcje.—Starcy: Iwanow oraz Popow, któ
ry pamięta „młodzieńkiego nauczyciela o brwiach zrośniętych“.

133

FACSIMIŁIA NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ORAZ JEGO DOTYCZĄCYCH 
URZĘDOWYCH PAPIERÓW ROSYJSKICH 167
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