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Streszczenie
Artyku  dotyczy pobytu polskich zes a ców politycznych na najdalej wysuni tej na wschód, azjatyckiej cz ci Rosji

w latach 80. i 90. XIX w. ycie wi niów pokazano na przyk adzie Edmunda P oskiego, jednego z przywódców partii
Proletariat, który za swoj  dzia alno  polityczn  zosta  skazany na 16 lat katorgi na Sachalinie. Baz  ród ow  niniejszego 
artyku u stanowi  pozostawione przez niego, dot d nieznane, wspomnienia z kilkuletniego pobytu na kresach imperium 
rosyjskiego. 
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The existence of a Pole in Sakhalin in the 80’s and 90’s of the 19th century. Edmund P oski case

Abstract

The article focuses on a stay of Polish political exiles in the far East, in the Asian side of Russia in the 80’s and the 90’s of 
the nineteenth century. A life of Edmund P oski, one of the leaders of the Proletariat party, is given as an example of a life 
led by the exile. P oski was sentenced to 16 years of penal servitude in Sakhalin for his political actions. The source basis 
consists of his previously unpublished memoirs wri  en during his stay at the edge of Russian Empire.
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W drugiej po owie XIX w. obecno  polskich zes a ców w azjatyckich guberniach Imperium Rosyjskiego nie by a
czym  wyj tkowym. Pierwsi poddani królów polskich traÞ ali za Ural ju  w czasie panowania Stefana Batorego – byli
to pojedynczy je cy z wojen prowadzonych na pograniczu litewsko-ruskim1. Nasilenie konß iktów rosyjsko-polskich 
pod koniec XVI i w pierwszej po owie XVII w. skutkowa o w naturalny sposób ci g ym, cho  jeszcze nie masowym,
powi kszeniem si  kolonii polskiej na Syberii2. Odt d, a  do po owy XX w., strumie  ludzki p yn cy z ziem polskich 
na Syberi  p yn  ju  nieprzerwanie3. Skaza cy eksplorowali i kolonizowali niezamieszka e wcze niej tereny, budowali
infrastruktur  komunikacyjn  i osadnicz , cywilizowali odleg e tereny imperium, nierzadko b d c ich pierwszymi
badaczami4.

Sachalin i jego miejsce w systemie penitencjarnym carskiej Rosji
Sachalin to wyspa po o ona na Oceanie Spokojnym. Oddziela j  od Azji kontynentalnej Cie nina Tatarska, cz  Mo-

rza Japo skiego, która w najw szym miejscu ma nieco ponad 7 km szeroko ci. Od otwartego oceanu wysp  dzieli na
pó nocy i zachodzie Morze Ochockie oraz archipelag Wysp Kurylskich, natomiast od po udnia i zachodu Morze Japo -
skie. Powierzchnia wyspy wynosi 77 tys. km², w wi kszo ci górzystego terenu. Klimat na Sachalinie odbiega mocno od 
panuj cego w europejskiej cz ci Rosji. Przez du  cz  roku brzegi wyspy s  skute lodem, co znacznie utrudnia komuni-
kacj  morsk . Na l dzie pokrywa nie na utrzymuje si  od 130 dni na po udniu do 200 na pó nocy, a jej grubo  w marcu 
wynosi nie mniej ni  1,5 m na pó nocy i 1 m na po udniu5. W miesi cach wiosenno-letnich cz sto wyst puj  mg y i opady
deszczu, a pod koniec lata i jesieni  przez wysp  przechodz  tajfuny.

1 A. Brus, E. Kaczy ska, W. liwowska, Zes anie i katorga w dziejach Polaków 1815-1914,Warszawa 1992, s. 12-13. 
2 Z. ukawski, Ludno  polska w Rosji 1863-1914, Wroc aw-Warszawa-Kraków-Gda sk 1978, s. 11.
3 Zob. A. Kuczy ski, Czterysta lat polskiej diaspory, [w:] Ten e, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, Wroc aw-

Warszawa-Kraków 1993, s. 15-123; Z. ukawski, Historia Syberii, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1981.
4 H. Barycz (red.), Historia kontaktów polsko-radzieckich w dziedzinie geologii i geograÞ i, Wroc aw 1972; J. Babicz, A. Kuczy skiego (red.), Historia 

kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnograÞ i, Wroc aw 1976. 
5 M. Iszczenko, Polacy na katordze sachali skiej, [w:] A. Kuczy ski (red.), Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, Wroc aw 1998, s. 216-217.
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Na Sachalin, jeden z najdalej wysuni tych na wschód terenów Rosji, Polacy dotarli dopiero w latach osiemdziesi tych 
XIX w., nied ugo po rozpocz ciu osadzania tam skaza ców6. Wkrótce jednak zacz li stanowi  licz c  si  grup , tak pod 
wzgl dem ilo ci, jak i poziomu intelektualnego przyby ych tam osób. Wed ug danych pierwszego spisu powszechne-
go przeprowadzonego w Imperium Rosyjskim w 1897 r. j zyk polski jako rodzimy zadeklarowa o 1636 osób (5,84%), 
co oznacza o, e Polacy byli trzeci  pod wzgl dem liczebno ci, po Ukrai cach i autochtonicznych Gilakach (Niwchach), 
mniejszo ci  etniczn  na wyspie7. Zdecydowana wi kszo  by a skaza cami (46,9% wszystkich mieszka ców), cz  s u-
y a w miejscowych garnizonach wojskowych i wi ziennictwie.

Niemal natychmiast po przej ciu w adzy nad ca  wysp  Rosjanie zacz li wykorzystywa  jej potencja  jako miejsce 
zsy ki i odosobnienia przest pców szczególnie niebezpiecznych. W naturalny sposób, obok wi niów kryminalnych, 
znale li si  tam i wi niowie polityczni. O wys aniu pierwszych 800 skaza ców na Sachalin zdecydowano ju  w roku 
1879, chocia  w a ciwa administracja kolonii karnej zosta a utworzona dopiero w pi  lat pó niej (1884 r.)8. W ci gu sze-
ciu pierwszych lat funkcjonowania kolonii skierowano tam oko o 4600 osób. W ostatnim dwudziestoleciu XIX w., to jest 
w okresie intensywnej kolonizacji wyspy kator nikami i innymi skaza cami9, miejscowa populacja sk ada a si  w 67% 
w a nie z nich, w 25% z towarzysz cych im rodzin i zaledwie z 8% ludno ci wolnej10. Wed ug pierwszego spisu powszech-
nego w Imperium Rosyjskim z 1897 r. wysp  zamieszkiwa y 66 762 osoby11.

Kolonia karna na Sachalinie by a najdalej wysuni t  na wschód placówk  carskiego systemu wi ziennictwa. Nie mo e 
wi c dziwi , i  ten „koniec wiata” owiany by  najgorsz  s aw ; adne inne miejsce zsy ki, w powszechnej opinii skazanych, 
nie mog o si  z nim równa 12. Skaza cy mimo wszystko woleli na miejsce zsy ki „znanego diab a”, czyli któr  z guberni 
syberyjskich ni  odleg , nieznan , a przez to i mityczn  wysp , z której, jak domniemywano, nie by o powrotu ani mo li-
wo ci ucieczki13. Opinia ta musia a by  dosy  rozpowszechniona w ród wi niów, gdy  znane s  liczne pro by o zmian  
miejsca zes ania z Sachalinu na inne miejsce kierowane do zarz du wi ziennictwa14. Tak e Charles Henry Hawes – amery-
ka ski podró nik, autor relacji z podró y po Dalekim Wschodzie – przytacza dosy  charakterystyczne pytanie, dobrze od-
daj ce nastrój i opinie wi niów na temat miejsca swej zsy ki, które zadawali sobie nowoprzybyli na wysp  skaza cy: „Czy 
to jest Sachalin, ponura wyspa kary, Hades Rosji?”15. Wysoce uci liwa, a do tego i niebezpieczna by a ju  sama podró  do 
miejsca odbywania wyroku. Droga l dowa przez Kar  i dalej ku wybrze om PacyÞ ku i przez Cie nin  Tatarsk  wynosi a 
10 tys. km, trasa morska by a jeszcze d u sza. Rozpoczyna a si  w Odessie i prowadzi a przez Morze Czarne, ródziemne, 
Kana  Sueski, Ocean Indyjski na PacyÞ k, trwa a oko o 2,5 miesi ca. T  w a nie tras  przeby  Edmund P oski16.

Edmund P oski – rewolucjonista, ktÓry trafi  na Sachalin
Edmund Walenty P oski urodzi  si  26.10.1859 r. we wsi Turowo w powiecie ciechanowskim w guberni p ockiej, jego 

rodzice – Aleksander i Faustyna Apolonia (z domu P oska) pochodzili z drobnej szlachty. Jako dziecko odebra  staranne 
wykszta cenie, najpierw w wiejskiej szkole w D ugo ce-Osyskach prowadzonej przez krewnego Onufrego P oskiego 
(ucz szcza  tam równie  Aleksander Kakowski, pó niejszy prymas Królestwa Polskiego17), nast pnie w progimnazjum 

6 Dopiero w po owie wieku XIX w. Rosjanie odkryli, e Sachalin to wyspa i za o yli tam pierwsze osady. Na po udniu istnia o osadnictwo japo skie, 
jednak w 1875 r. ca a wyspa przesz a pod w adanie carskie.   , T. 38, s. 148-151.

7 W momencie przeprowadzania spisu na Sachalinie mieszka o 28 113 ludzi pos uguj cych si  26 j zykami. Dominowali Rosjanie. Jako ojczyste j zyki 
najcz ciej deklarowane by y: wielkoruski (rosyjski) – 15 807 (56,26%), ma oruski (ukrai ski) – 2 368 (8,43%), gilacki – 1 977 (7,06%), polski – 1 636 (5,84%), 
tatarski – 1 523 (5,45%), ajnoski – 1 434 (5,13%) i inne. Spis wykaza  te  znacz c  dysproporcje w populacji mi dzy m czyznami i kobietami. M czyzn by o 
na wyspie 20 474, kobiet 7 641.       1897 ., cz. 2, Sankt Petersburg 1904, s. 6-7.

8 A. Brus, E. Kaczy ska, W. liwowska, dz. cyt. , s. 32.
9 O systemie „kar i rodków naprawczych” ówczesnej Rosji; Zob. M. Iszczenko, dz. cyt., s. 217-219; B. J drychowska, Polscy zes a cy na Syberii 1830-

1883, Wroc aw 2000, s. 16-21. 
10 A. Brus, E. Kaczy ska, W. liwowska, dz. cyt., s. 54.
11       1897 ., cz. 1, Sankt Petersburg 1899, s. 1.
12 A. Brus, E. Kaczy ska, W. liwowska, dz. cyt., s. 32. 
13 „Sachalinu przewa nie si  bano, w porównaniu z którym nawet Nowobie ogrodzki centra  by  rajem”. E. P oski, Wspomnienia, Biblioteka Narodowa 

w Warszawie, sygn. akc. 18682, T. 1, k. 97v-98.
14 M. Iszczenko, dz. cyt., s. 223-224.
15 „Is this Sakhalin, the dreary isle of punishment, the Hades of Russia?” Zob. Ch. H. Hawes, In the uttermost East. Being an account of investigations 

among the natives and Russian convicts of the island of Sakhalin, with notes of travel in Korea, Siberia, and Manchuria, New York 1904, s. 88.
16 O morskiej podró y E. P oskiego na katorg , Zob. A. M. Stogowska, Okr tem na zes anie. Edmund P oski na Sachalinie, „Zes aniec” 2012, nr 51, 

s. 19-36.
17 A. Kakowski, Z niewoli do niepodleg o ci. Pami tniki, Kraków 2000, s. 19.
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w Pu tusku i gimnazjum w P ocku. Szko  redni  uko czy  z bardzo dobr  lokat  (otrzyma  srebrny medal), nie za-
pewni a mu ona jednak miejsca w Petersburskim Instytucie In ynierów Dróg i Komunikacji (   

 )18, podj  wi c studia prawnicze na Uniwersytecie Petersburskim19. W ci gu studiów, pod wsp y-
wem fascynacji socjalizmem, zwi za  si  z Gmin  Socjalistów Polskich i dzia a  aktywnie w ruchu rewolucyjnym. Po 
uko czeniu studiów wyjecha  do Warszawy i tam rozpocz  prac . Nawi za  cis  wspó prac  z poznanym wcze niej 
Ludwikiem Wary skim, wraz z którym rozpocz li dzia alno  rewolucyjn : za o yli Parti  Proletariat, prowadzili agi-
tacj  w ród robotników, redagowali i wydawali organy prasowe partii. W wyniku dekonspiracji najbardziej aktyw-
ni dzia acze Proletariatu, w ród nich E. P oski i L. Wary ski, zostali aresztowani. W 1885 r. wyrokiem s du carskiego 
E. P oski zosta  skazany na 16 lat katorgi w azjatyckiej cz ci imperium20. W odbywaniu kary zdecydowa a si  towarzyszy  
mu ona, ZoÞ a Onufrowicz, która do czy a do m a wys anego na Sachalin w 1887 r. Na Sachalinie przebywali do 1897 r., 
tam poznali i zaprzyja nili si  z Bronis awem Pi sudskim, tam te  24.12.1897 r. urodzi  si  ich syn Witold (w 1941-1942 at-
taché ambasady polskiej w Moskwie)21. Po odbyciu katorgi P oscy osiedlili si  w B agowieszcza sku (nad Amurem), sk d 
w 1906 r. uciekli do Japonii i dalej do Europy. Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci, E. P oski wróci  do zawodu, by  
wiceprezesem s du w M awie, nast pnie prezesem S du Okr gowego we W oc awku. W 1930 r. przeszed  na emerytur  
i osiad  w Makowie Mazowieckim, gdzie pracowa  jeszcze dodatkowo jako notariusz. Tam te  zmar  4.10.1942 r.22

Droga E. P oskiego do ostatecznego miejsca przeznaczenia rozpocz a si  w marcu 1886 r., kiedy z Warszawy zo-
sta  wys any poci giem do guberni charkowskiej. Tam sp dzi  pierwszy etap katorgi, który w teorii mia  by  okresem 
obserwacji wi nia celem okre lenia poziomu jego demoralizacji i ewentualnego zagro enia jakie mo e stanowi  na ze-
s aniu. W rzeczywisto ci by a to Þ kcja; wi niów zamykano w przepe nionych celach odzieraj c zupe nie z prywatno ci, 
co w po czeniu z nieludzkim traktowaniem, marnym po ywieniem i towarzystwem pospolitych przest pców bardzo 
negatywnie wp ywa o na morale. 

Transport wi niów na Sachalin sformowano w „centrale” charkowskim w czerwcu. Po dotarciu do Odessy zaokr -
towano ich na statek Ni nij Nowgorod23, na którym 29.08.1886 r. dotarli do miejsca przeznaczenia, to jest portu w Aleksan-
drowsku. Aleksandrowsk by  „stolic ” wyspy: siedzib  gubernatora, o rodkiem administracyjnym i garnizonem wojsko-
wym, wreszcie wi zieniem; po o ony by  w rodkowej jej cz ci na wschodnim wybrze u.

Przybycie w transporcie kilku wi niów politycznych, do tego cz onków ugrupowania rewolucyjnego, wzbu-
dzi o zainteresowanie w ród miejscowych elit. Oczekiwano od zes a ców politycznych „czego  wy szego, ide-
owego, wi kszej inteligencji”24. Ten „mir”, który otacza  politycznych rozwia  si  jednak w ci gu pierwszych lat 
katorgi w wyniku wa ni wewn trz grupy i zachowa  poszczególnych jej cz onków podwa aj cych miejscow  
opini  tak o poziomie moralnym i intelektualnym, jak i bezwzgl dnej ich ideowo ci25. W kolejnych transportach 
skaza ców docierali kolejni „polityczni” inteligenci, m. in. Bronis aw Pi sudski26, Micha  Kanczer (pope ni  pó niej 

18 E. P oski, Wspomnienia, k. 14; Korespondencja Aleksandra D bskiego do bratowej Ludwiki D bskiej, Biblioteka im. Zieli skich w P ocku, Dzia  
Zbiorów Specjalnych, sygn. 178 (56 listów z lat 1879-1889). 

19 Tam e.
20 Proletariatczycy byli s dzeni zgodnie z nowym, obowi zuj cym od 1885 r. ustawodawstwem rosyjskim.   .  
.      , Sankt Petersburg 1885.
21 E. Muszalski, P oski Witold, TT, [w:] Polski S ownik BiograÞ czny, T. 26, s. 808-809.
22 E. P oski, Wspomnienia, r kopis BN, sygn. akc. 18682, T. I-II; Ten e, Wspomnienia. Czasy uniwersyteckie, P ock 1938; Ten e, Edmund P oski. Prole-

tariatczyk i nacjonalista, „Merkuryusz Polski Ordynaryjny”, nr 59-60 (249-250), s. 1592-1599; A. Pacholczykowa, P oski Edmund Walenty, [w:] Polski S ownik 
BiograÞ czny, T. 26, s. 800-802.

23 Na okr cie tym (wcze niejsza nazwa Saxonia) latem 1879 r. dotar a na Sachalin pierwsza grupa sze ciuset wi niów transportowanych drog  morsk . 
Powodzenie tego rejsu zapocz tkowa o regularne kursy na trasie Odessa-Sachalin (co najmniej dwa razy w roku). . . , . . ,  

 , „  ” 2007, nr 6 (96), s. 18.
24 E. P oski, Wspomnienia, k. 119v.
25 „Bli sze zetkni cie si  z robotnikami, lud mi o ni szej kulturze i ma ej inteligencji, znacznie zmniejszy o nasz autorytet w oczach sachali skiej in-

teligencji. Zw aszcza, e wspó towarzysze moi nie grzeszyli ani wy szym poziomem umys owym, ani cz sto taktem w post powaniu jak z aresztantami tak 
i z urz dnikami”. E. P oski, Wspomnienia, k. 119v.

26 E. P oski, Wspomnienia, k. 137-139. Bronis awowi Pi sudskiemu oprócz kart swojego pami tnika po wi ci  P oski osobne wspomnienie, pozo-
staj ce dot d w r kopisie. Zob. Ten e, O Bronis awie Pi sudskim, Biblioteka Narodowa w Warszawie Akc. 18682, T. 1. W Internecie, na mi dzynarodowej 
stronie po wi conej yciu i etnograÞ cznej dzia alno ci B. Pi sudskiego, zosta a opublikowana rosyjskoj zyczna wersja wspomnie  E. P oskiego o B. Pi -
sudskim, nie podano jednak pochodzenia podstawy ród owej tej edycji. Zob. h  p://www.icrap.org/ru/Ploski-9-1.html. Autorom nie uda o si  odnale  
wspomnie  B. Pi sudskiego o P oskich i pobycie u nich w go cinie. W li cie do ojca pisanym we wsi Rykowskoje na Sachalinie dn. 26.08.1887 r. (a wi c 
trzy tygodnie po przybyciu na wysp ) B. Pi sudski relacjonuje przybycie na miejsce zsy ki i sze ciodniowy pobyt w Aleksandrowsku, nie wspomina 
jednak o poznanych tam Polakach. . ,  , „     ” 2010, nr 14, s. 27-30.
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samobójstwo)27. Zaj li oni stanowiska w lokalnej administracji – M. Kanczer w wi ziennictwie, B. Pi sudski prowadzi  
stacj  meteorologiczn , a z czasem zaj  si  badaniami etnograÞ cznymi28.

Trudne pocz tki
Wi niowie polityczni byli traktowani przez w adze wi zienne w podobny sposób jak i pozostali skaza cy. Wyspa 

sama w sobie by a wi zieniem (bez wi kszych mo liwo ci ucieczki), a poprawienie bytu osadzonego zale a o tylko od 
jego w asnej pracy. cis y nadzór i ró ne formy szykan by y zb dne. W opinii P oskiego zwierzchno  wykazywa a nawet 
niema  yczliwo  w stosunku do polskich rewolucjonistów: wymiar i uci liwo  wyznaczonych im prac by y niewiel-
kie29, szybko otrzymali mo liwo  wyprowadzenia si  z wi zienia do kwater prywatnych, a nawet otrzymania nadzia u 
ziemi pod budow  domu i prowadzenie gospodarstwa30.

Kator ników, a szczególnie wi niów politycznych, czeka a na miejscu zes ania przede wszystkim praca Þ zyczna. 
Wobec relatywnie s abo rozwini tego rolnictwa na wyspie oznacza o to w a ciwie dwie mo liwo ci: ci k  i niebezpiecz-
n  prac  w kopalni w gla kamiennego, gdzie zatrudniano 26% zes anych31 albo nieco l ejsz , przy budowie domów, dróg 
lub mostów, co cz sto sprowadza o si  do pracy w tartaku lub przy wycince drzewa32. Ustawodawstwo rosyjskie zakazy-
wa o skaza com politycznym wykonywania wielu zawodów, co by o szczególnie uci liwe dla przedstawicieli szlachty 
i inteligencji33. Nie mogli oni obejmowa  stanowisk urz dniczych czy pe ni  nawet najni szych funkcji kancelaryjnych. 
W znacznie lepszej sytuacji znajdowali si  robotnicy i rzemie lnicy specjalizuj cy si  w jakiej  dziedzinie. Przywykli do 
pracy i posiadaj cy cenione umiej tno ci praktyczne, szybko znajdowali zatrudnienie i zarobek, co chroni o ich tak e 
przed pogr aniem si  w coraz bardziej ja owe i cz sto dziel ce dysputy ideologiczne34.

E. P oski, cho  pocz tkowo wi kszych talentów manualnych i technicznych nie przejawia , dzi ki wydatnemu wspar-
ciu swoich niedawnych towarzyszy partyjnych, przede wszystkim Adolfa Formi skiego, zosta  skierowany do warsztatu 
stolarskiego35. Do wiadczenie w tym fachu zdoby  szcz liwie jeszcze podczas kilkumiesi cznego pobytu w charkow-
skim centrale. Z biegiem czasu doszed  nawet do pewnej wprawy pozwalaj cej na sporz dzenie, cho  nie ca kiem samo-
dzielne, najpotrzebniejszych domowych mebli w swoim pierwszym sachali skim mieszkaniu36. 

Jako e praktyka cz sto odbiega od normy prawnej, E. P oskiego, cz owieka o szerokich horyzontach intelektualnych, 
a przede wszystkim o wykszta ceniu prawniczym, po kilku miesi cach niezbyt obci aj cej zreszt  pracy Þ zycznej, za-
trudniono w lokalnej administracji jako kancelist  naczelnika policji. Oczywi cie pe ni  t  funkcj  nieoÞ cjalnie, w rejestrach 
wi ziennych wyst powa  jako drwal. W zakresie jego obowi zków znalaz o si  prowadzenie kancelarii policji okr gu 
aleksandrowskiego, mi dzy innymi spisywanie zezna  i protoko ów z miejsca przest pstwa, „które mój szef pó niej pod-
pisywa  i za swoje przedstawia  »po naczalstwu«”37. Wymaga o to podró y s u bowych po ca ym okr gu, co pozwoli o 
mu na poznanie geograÞ i regionu, rozrzuconych na du ej przestrzeni osad i ludzi w nich yj cych. 

Dole i niedole sachali skiego nauczyciela
W drugim roku pobytu na Sachalinie, kiedy do czy a ju  do E. P oskiego jego ona – ZoÞ a - ma e stwo, jako po-

siadaj ce wykszta cenie akademickie, poproszeni zostali o dawanie korepetycji pociechom elity urz dniczej i wojskowej 
Sachalinu38. Zapotrzebowanie to nie by o przypadkowe: wynika o m.in. ze stosunkowo niskiego poziomu o wiaty na 

27 E. P oski, O Bronis awie Pi sudskim, [k.2, 5-6]. 
28 L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wroc aw-Warszawa-Kraków-Gda sk- ód  1984, s. 275. 
29 E. P oski, Wspomnienia, k. 144.
30 Tam e, k. 117v-118v, 126-126v.
31 A. Brus, E. Kaczy ska, W. liwowska, dz. cyt., s. 32.
32 Tam e, s. 33.
33 A. Kuczy ski, Z. Wójcik, Mi dzy oczekiwaniem a spe nieniem. Dzia alno  cywilizacyjna Polaków na Syberii, [w:] A. Kuczy ski (red.), Syberia w his-

torii i kulturze narodu polskiego, Wroc aw 1998, s. 38.
34 E. Kaczy ska, Polacy w spo eczno ciach syberyjskich (1813-1914), [w:] A. Kuczy ski (red.), Syberia w historii, Wroc aw 1998, s. 263.
35 E. P oski, Wspomnienia, k. 121.
36 Tam e, k. 121-121v.
37 Tam e, k. 127v.
38 O zes a cach polskich – nauczycielach szkó  na Syberii i guwernerach w domach tamtejszych elit zob. B. J drychowska, dz. cyt., s. 43-76. Syberia nie 

by a kierunkiem emigracji zarobkowej rosyjskich nauczycieli, dochodzi o wi c do selekcji negatywnej – traÞ ali tam ludzie niedouczeni, zdegenerowani, cz sto 
alkoholicy. Nic wi c dziwnego, ze miejscowe w adze, nie bacz c na liter  prawa, nie tylko godzi y si  na zatrudnianie wykszta conych skaza ców, ale i same 
organizowa y prowadzone przez nich szko y.
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Syberii, nieproporcjonalnie ma ej liczby szkó  do potrzeb spo eczno ci lokalnych, wzgl dnego niedoboru miejscowej inte-
ligencji, wros ych ju  w tradycj  syberyjsk  nauczycieli domowych, a szczególnie braku wykszta conej kadry pedagogicz-
nej, co by o w zasadzie cech  charakterystyczn  ca ej Syberii39. Wed ug E. P oskiego jeszcze w 1887 r. na wyspie nie by o 
wykwaliÞ kowanych nauczycieli40, co oczywi cie nie oznacza o bynajmniej braku szkó , które mogli przecie  prowadzi  
ludzie bez jakiegokolwiek przygotowania pedagogicznego: by ych o nierzy, urz dników, cz sto ludzi wykolejonych, 
wyrzuconych z innych placówek o wiatowych np. z powodu nadmiernego spo ywania alkoholu41. Bez w tpienia nauka 
i o wiata, nawet w takich skromnych dawkach, jakie carat pozwala  aplikowa  spo ecze stwu dalekich prowincji, do 
których zalicza  si  i Sachalin, mia y znaczenie ze wszech miar pozytywne. Dzia a y zapewne o ywczo i pozwala y mie  
nadziej  rodzicom, których dzieci ucz szcza y na prowadzone przez P oskich kursy, na lepsz  przysz o  pociech. Jest 
rzecz  symptomatyczn , e to w a nie zes a ców, a w ich masie g ównie Polaków, wyj tkowo ceniono jako nauczycieli42. 
Zachowane wiadectwa potwierdzaj  jednoznacznie, e taki stan rzeczy trwa  ju  od XVIII w.43, a to, e byli zes a cami, nie 
stawa o si  przeszkod  w zaanga owaniu ich w zawodzie nauczycielskim. Sytuacja ta dla wi kszo ci polskiej inteligencji 
zes a czej, w tym i P oskim, okaza a si  zbawienn : stwarza a szans  prze ycia Syberii, okresu niekiedy kilkunastoletnie-
go, na ca kiem przyzwoitym poziomie. Lekcje, których udzielali zes a cy, niekiedy znacznie obci aj ce ich si y i zdrowie, 
podejmowane by y g ównie ze wzgl dów Þ nansowych, nierzadko tak e zwyczajnej pomocy innym zes a com44. 

P oscy dawali pocz tkowo lekcje dzieciom miejscowego dowódcy batalionu, podpu kownika Meiera i przyby ego na 
statku „Ross  a”, w transporcie z ZoÞ  P osk , nowego urz dnika Feldmana45. Z powodu braku szko y dzieci urz dnicze 
zdane by y jedynie na opiek  rodzin, w szczególno ci matek. Problemem by o to, „ e sachali skie panie same niewiele 
umia y poza sztuk  czytania i jakiego takiego pisania, wi c post pów w nauce by  nie mog o”46. Wobec dramatycznych 
potrzeb edukacyjnych sachali skich dzieci i m odzie y47 P oski dosta  od gubernatora polecenie za o enia szko y. Naucza-
niem mieli zajmowa  si  P oscy wspólnie, przy czym ZoÞ a jako osoba wolna mog a czyni  to oÞ cjalnie; Edmundowi, jako 
zes a cowi, przypad a rola szkolnego palacza. Pe ni  j  oczywi cie jedynie nominalnie, rzeczywi cie zajmowa  si  jedynie 
praktyk  nauczycielsk . 

Szko a zosta a ulokowana w oÞ cynie gubernatorskiego domu48. By a to praktyka cz sto stosowana w wi kszych sku-
piskach polonii, cho  zazwyczaj organizowana przez paraÞ  i kler katolicki49. Prowadzenie szko y przez P oskich, katoli-
ków, spotka o si  z ostrymi protestami aleksandrowskiego popa, z denuncjacj  do wy szych w adz w cznie. Po pewnym 
czasie duchowny odpu ci  n kanie P oskich, „ju  prawie nie zjawia  si  w szkole, nawet na swoich lekcjach religii. Mo e 
zreszt  wi cej zaj ty by  piciem wódki, bo i na ulicy spotyka o si  go p  anym”50. 

Polscy nauczyciele-zes a cy uczyli nie tylko dzieci miejscowych elit urz dniczych, wojskowych czy kupieckich. Za-
pewne wielu z nich po wi ca o swój czas, zdobyt  wiedz  i umiej tno ci pedagogiczne tak e dzieciom swoich towarzy-
szom wygnania51. Zim  1887 r. Maria P oska w domu prywatnym udziela a lekcji po polsku dzieciom Adama S owika 
i Józefa Szmausa52. Na tym gruncie tak e wybucha y konß ikty. Przeciwko nauczaniu w j zyku polskim, jako j zyku zupe -
nie nieprzydatnemu w warunkach wieloletniego, a mo e i do ywotniego zes ania, oponowa a cz  Polaków przyby ych 
w transporcie z 1887 r. z niejakim Stanis awem Chronowskim na czele. Ten zrusyÞ kowany student uniwersytetu w Char-

39 Zob. B. J drychowska, dz. cyt., s. 37-48. 
40 E. P oski, Wspomnienia, k. 141. 
41 B. J drychowska, dz. cyt., s. 45.
42 Tam e, s. 47, 51-76.
43 Wa nymi materia ami ród owymi, pokazuj cymi Polaków jako syberyjskich nauczycieli, s  pami tniki ówczesnych zes a ców. Zob. 

F. Ciecierski, Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku, Wroc aw 1998; M. A. Beniowski, Dziennik podró y i zdarze   
hrabiego M. A. Beniowskiego na Syberyi, w Azyi i Afryce, Cz. 1-4, Kraków 1898.

44 A. Brus, E. Kaczy ska, W. liwowska, dz. cyt., s. 77.
45 B. J drychowska, dz. cyt., s. 47.
46 E. P oski, Wspomnienia, k. 141-141v. Nauczanie mieli prowadzi  P oscy wspólnie, ZoÞ a oÞ cjalnie (jako osoba wolna), Edmund oÞ cjalnie mia  

Þ gurowa  jako palacz. 
47 Wyniki pierwszego spisu powszechnego imperium rosyjskiego stopie  alfabetyzacji w okr gu sachali skim wynosi  26,8% populacji, zawy aj c 

redni  dla ca ej Syberii (22,9%). . . ,      , -  1923, s. 201-202.
48 E. P oski, Wspomnienia, k. 141. Przyk ady podobne przytacza B. J drychowska, dz. cyt., s. 56-57.
49 Z. ukawski, Ludno  polska, s. 164. 
50 E. P oski, Wspomnienia, k. 141v, 142v.
51 B. J drychowska, dz. cyt., s. 61. 
52 Byli to wspó pracownicy P oskiego w Proletariacie i razem z nim zes ani na Sachalin, S owik z wyrokiem dziesi ciu lat a Szmaus dwudziestu lat katorgi. 

Do obu dobrowolnie do czy y rodziny.
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kowie, zes any za dzia alno  w Narodnej Woli, g osi  potrzeb  nauki j zyka francuskiego. Swój pomys  wprowadzi  
zreszt  niebawem w czyn, niestety bez wi kszych sukcesów. Powodem zako czenia Þ askiem tej edukacyjnej misji by , 
wed ug relacji P oskiego, brak wiedzy samozwa czego pedagoga, co do zasad pisowni i wymowy francuskiego53.

W 1890 r. na Sachalinie by o ju  sze  szkó , z czego w jednej nie odbywa y si  zaj cia z powodu braku nauczyciela. 
Zgodnie z relacj  Antoniego Czechowa w roku szkolnym 1889/1890 uczy o si  w nich 222 uczniów: 144 ch opców i 78 
dziewczynek”54. Szko y by y biedne i kiepsko wyposa one, zarz dza  „nimi jeden z urz dników komendanta wyspy, 
wykszta cony m ody cz owiek”55. Prawdopodobnie A. Czechow pisa  o P oskim, nie móg  jednak poda  jego nazwiska, 
poniewa  by aby to faktycznie denuncjacja politycznego kator nika, na których zatrudnienie w o wiacie zgody nie by o56. 

Wydaje si , e donosy na wi niów politycznych zatrudnionych niezgodnie ze swoim przeznaczeniem zdarza y 
si  dosy  cz sto – parokrotnie dotkn y tak e P oskiego. W jednym wypadku sprawa otar a si  nawet o w adze w Pe-
tersburgu. Tak wydarzenie to po latach pami ta  P oski: „Pierwsza pieska poczta zimowa przynios a ju  do nas gromy 
z Petersburga. Surowe admonicje57! Natychmiast skierowa  P oskiego do zwyk ych robót, ukara  winnych niespe nienia 
rozkazów petersburskich co do zatrudnie  politycznych »przest pców« i co do utrzymywania w wi zieniach na równi 
z »najci szymi zes a cami«. Jako  o nauczycielce nie by o w tych gro nych nakazach wzmianki. Zlikwidowano wi c tyl-
ko moj  klas , mnie, jak równie  i kilku innych towarzyszy, którzy mieszkali z rodzinami w prywatnych mieszkaniach, za-
p dzono znów do wi ziennych koszar na nary i na wszy! Nie trwa o to d ugo, dwa, trzy dni, ale by y to dni strasznej m ki 
duchowej, co  jakby prze ywanie nowego skazania na katorg . Szko a stan a, bo i moja ona, solidaryzuj c si  ze mn , 
poda a si  do dymisji, a nowego nauczyciela nie by o. Odruch tej ma o mi znanej ludno ci, ojców i matek dzieci szkol-
nych, a nawet starszych, kilkunastoletnich wyrostków, przekona  mnie, i  w tej sferze mia em pewne uznanie i sympati . 
W par  dni po owej likwidacji szko y, zjawi a si  przed obliczem tymczasowego zast pcy naczelnika pa stwa gromada 
kilku dziesi tków bab i kilku ch opów ze swoimi dzie mi, prosz c o powrót nauczyciela. Narobili przy tym tyle ha asu, 
p aczu i ró nych wrzasków, e naczalstwo skapitulowa o i po kilku dniach wszystko wróci o do dawnego stanu”58. 

Skargi i denuncjacje powodowa y zazwyczaj tylko chwilowe „regulaminowe” post powanie w adz wi ziennych, 
po czym wszystko wraca o do normy. Sprzymierze cami zes a ców-nauczycieli byli zazwyczaj zdesperowani rodzice 
uczniów, zainteresowani w naturalny sposób jak najlepsz  edukacj  swych dzieci, a po rednio losem samych pedago-
gów Wielk  rol  w zakresie pomocy dla polskich zes a ców politycznych – równie  i P oskich – odegrali wykszta ceni 
Rosjanie. Nie zawsze dobrze uk ada y si  jednak stosunki z rosyjskimi zes a cami skazanymi za przest pcz  dzia alno  
socjalistyczn . Polscy rewolucjoni ci zazwyczaj byli te  i patriotami, Rosjanie z regu y widzieli Polsk  w granicach Rosji, 
co w naturalny sposób bywa o powodem sporów i wa ni59. 

W kr gu sachali skiej inteligencji
Wykorzystuj c zdobyt  w czasie edukacji uniwersyteckiej wiedz  i ucz c dzieci lokalnej w adzy, P oscy zaliczeni zo-

stali do w skiego kr gu miejscowej inteligencji60. W po owie XIX w. kulturaln  i umys ow  awangard  stanowili w guber-
niach syberyjskich wi niowie polityczni i niektórzy wy si urz dnicy. Miejscowa elita nie wytworzy a si ; w porównaniu 
z Rosj  Europejsk , Syberia by a w powszechnej opinii drugorz dnym miejscem zamieszkania, a praca tutaj – gorsz  
s u b 61. Sachalin nie odbiega  w tym zakresie od innych cz ci syberyjskiej cz ci Rosji. Na Sachalinie, b d cym dopiero 
w pocz tkowej fazie kolonizacji, si  intelektualnych brakowa o na ka dym polu. Urz dników wprawdzie by o w stosun-

53 „Rodzicom zawróci  w g owie i wywo a  swary, bo i ona moja by a uparta i swego stanowiska wytrwale broni a. Zreszt , Chronowski by  to cz owiek 
dobry, gotów do wszelkich oÞ ar, w codziennym yciu sympatyczny. Cechy te by y w tych warunkach bardziej szkodliwe, e jedna y mu sympatie rodziców, 
polsko  których by a jedynie uczuciem pasywnym”. E. P oski, Wspomnienia, k.133-133v.

54 A. Czechow, Sachalin, Warszawa 1995, s. 384-385.
55 Tam e, s. 385. 
56 Kwestie ustawodawstwa w dziedzinie zatrudniania zes a ców Syberii w roli nauczycieli w XIX w. szeroko omawia Barbara J drychowska. Zob. 

B. J drychowska, dz. cyt., s. 54-56.
57 Admonicja – dawniej interwencja prze o onego w spór w formie nagany, reprymendy.
58 E. P oski, Wspomnienia, k. 142-142v.
59 A. Kuczy ski, Z. Wójcik, dz. cyt., s. 38
60 Na Sachalinie w 1898 r. tylko kilka osób mo na by o zaliczy  do inteligencji, poza tym w ród 544 kator ników by o 241 rolników, 154 rzemie lników, 

50 handlarzy i drobnych kupców, 24 niewykwaliÞ kowanych robotników dniówkowych, 23 robotników fabrycznych, 15 osób ze s u by domowej. 30 skazanych 
przed aresztowaniem nie mia o adnego zaj cia. Z informacji o przynale no ci stanowej dowiadujemy si , e 219 by o wpisanych do stanu ch opskiego, 87 do 
mieszcza skiego, 45 by o wojskowymi, 7 nale a o do stanu szlacheckiego, a 2 by o cudzoziemcami. 23 pozosta ych to tubylcy. O sk adzie spo ecznym tej kolonii 
mo e wiadczy  równie  to, e blisko 58% zes anych by o analfabetami. E. Kaczy ska, dz. cyt., s. 257.

61 E. Kaczy ska, dz. cyt., s. 255.
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ku do ilo ci ludno ci stosunkowo du o, ale byli to ludzie bez wi kszego wykszta cenia (poza kilkoma lekarzami i oÞ cera-
mi). Wystarczy powiedzie , e nawet naczelnik okr gu (powiatu), niejaki Taskin, by  tylko podoÞ cerem. Dodatkowo by  
raczej s abo wykszta cony bo „pisa  z grubymi b dami, za które ucze  nie zda by egzaminu bodaj do pierwszej klasy”62. 
Naczelnikiem policji, bezpo rednim prze o onym P oskiego, by  Kozarski (polskiego pochodzenia), „by y podoÞ cer, 
awansowany podczas wojny rosyjsko-tureckiej na felczera, jako e jedyny w kompanii umia  odczytywa  recepty pisane 
aci skimi literami”63. 

rodowisko inteligencji w sto ecznej osadzie Sachalinu by o relatywnie niewielkie, sk ada o si  bowiem z zaledwie 
kilkunastu rodzin oraz kilkudziesi ciu osób p dz cych ywot w „kawalerce”. Poziom intelektualny tej prowincjonalnej 
elity by  niedu y, ale wystarcza  do pe nienia powierzonych im przez w adz  zada . Wielu lokalnych urz dników, nawet 
na kierowniczych stanowiskach, nie potraÞ o poprawnie pisa  po rosyjsku. Kilka zaledwie osób mog o si  pochwali  
wykszta ceniem wy szym, byli to lekarze i architekt64. Tak w ska grupa nie by a jednak w stanie poprawi  ogólnego wra-
enia inteligencji Aleksandrowska, jak bowiem pisze P oski, panowa a w niej „nuda, jaka  t sknota do innego ycia i brak 
zainteresowania si  tym rodowiskiem, w otoczeniu którego i dla którego oni na tej wyspie nie istnieli, deprawowa a lu-
dzi, którzy cz sto w alkoholu szukali ulgi i zapomnienia. (…) Pó niej wypad o mi znale  w tym zespole wiele wyj tków, 
jednak co do ogólnego t a bli sze poznanie ludzi w niczym pierwszego wra enia nie polepszy o, raczej przeciwnie”65.

Podobno ocen  sachali skiej inteligencji wystawia równie  Antoni Czechow, podró uj cy po wyspie w roku 1890. 
Na podstawie lektury oÞ cjalnych sprawozda  oraz przejrzanej korespondencji stwierdzi , i  w latach sze dziesi tych 
i siedemdziesi tych miejscowa inteligencja by a „kompletnym zerem moralnym”, pod której kierownictwem miejsco-
we wi zienie sta o si  siedliskiem rozpusty i zupe nej demoralizacji moralnej66. Administracja by a oboj tna wobec tych 
wynaturze  i patologii; nie mo e wi c dziwi , e ludzie z zewn trz, cho by ju  ogólnie poinformowani o panuj cych na 
wyspie stosunkach, podejmowali prac  na Sachalinie tylko w ostateczno ci, grozi a im tam demoralizacja, a nierzadko 
dochodzi o te  do samobójstw67. 

W drugiej po owie lat osiemdziesi tych, zdaniem tego samego Czechowa, poziom intelektualny i moralny sachali -
skiej elity lokalnej mia  wyra nie wzrosn , co wi za  ówczesny dziennikarz z wprowadzeniem w 1884 r. nowej ustawy, 
która skutkowa a nap ywem nowych ludzi, tak e osób wykszta conych68. W 1888 r. odby o si  pierwsze przedstawienie 
amatorskiego teatru (wystawiono O enek Miko aja Gogola), pojawi y si  inicjatywy spo eczne np. zbiórka pieni dzy dla 
biednych rodzin kator niczych i ich dzieci69. Pomimo tych niew tpliwie szlachetnych i integruj cych sachali skie spo-
ecze stwo lokalne przedsi wzi  kulturalno-spo ecznych, rodowisko urz dników i wojskowych by o skonß iktowane 
i zawistne, szerzy o si  donosicielstwo, dotycz ce nawet spraw b ahych. Skal  plagi donosicielstwa ilustruje P oski w traki 
sposób: „Po wyje dzie z wyspy genera a [Gintze], w ko cu pa dziernika, zacz a si  orgia wzajemnych donosów urz d-
niczych. Wszyscy niemal donosili na wszystkich. Do liczby niebezpiecznych intrygantów nale a  Landsberg, by y oÞ cer 
gwardii, Inß antczyk, przyznaj cy si  do narodowo ci polskiej, mówi cy poprawnie po polsku. By  to cz owiek m dry, 
dobry fachowiec i przez to ceniony przez w adze, (…) ale intrygant bez czci i wiary. (…) On to, jak chodzi y w ród urz d-
ników wie ci, redagowa  donosy ró nych spryciarzy do Petersburga. Taki donos poszed  tam i o naszej szkole. Ucz  dzieci 
nie tylko kator nicy, ale i polityczni i w dodatku katolicy! Jak esz nie skorzysta  z takiej gratki!”70. Finalnie szko a i P oscy, 
jak pisali my ju  wcze niej, nie odnie li wi kszego uszczerbku w wyniku dzia alno ci donosicieli. Stosunki oparte jednak 
na donosach i zawi ci musia y wytwarza  niezwykle nieprzychyln  atmosfer  w ród spo eczno ci zes a ców. 

Generalnie P oscy utrzymywali miejscow  inteligencj  na pewien dystans. Wyj tek stanowi o bezdzietne ma e -
stwo Polaków- Wanda Duninowa i jej m , miejscowy urz dnik. Dunin by  cz owiekiem inteligentnym, dodatkowo po 
studiach wy szych („wykolejony student politechniki”), niestety tak e i alkoholikiem71. Duninowa pracowa a jako po-

62 E. P oski, Wspomnienia, k. 127.
63 Tam e, k. 127.
64 Tam e, k. 127.
65 Tam e, k. 109-109v.
66 A. Czechow, dz. cyt., s. 398. Pobyt Antoniego Czechowa na Sachalinie i jego pó niejsze publikacje wywo a y w Rosji niema e poruszenie, które 

w pocz tku wieku XX w. doprowadzi o do zamkni cia tamtejszych wi zie . Na prze omie XIX i XX w. Sachalin i jego mieszka ców opisywali równie  inni, 
mi dzy innymi wspominany wcze niej Amerykanin Charles Henry Hawes.

67 A. Czechow, dz. cyt., s. 398-399. Podobnie uwa a  E. P oski, patrz poprzedni akapit.
68 Tam e, s. 401.
69 Tam e, s. 402.
70 E. P oski, Wspomnienia, k. 141v.
71 Tam e, k. 127.
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moc lekarska (takie kwaliÞ kacje nadawa y swym s uchaczkom ówczesne rosyjskie szko y felczerskie) i piastowa a urz d 
okr gowej akuszerki72. Ma e stwo to, posiadaj ce dochody z dwóch róde , a przez to i wzgl dnie maj tne, prowadzi o 
dom na kulturalnym poziomie. Spotyka a si  w nim miejscowa „ mietanka”, odbywa y si  dyskusje na wa ne kwestie 
bie ce (równie  ideowe)73. Nie obywa o si  przy tych okazji bez kart i wódki, pewnego standardu biesiad towarzyskich 
w rosyjskich domach niezale nie od pochodzenia i cenzusu maj tkowego gospodarzy74; u Duninów zawsze jednak trunki 
spo ywano z wzgl dnym umiarem75. 

Wyrwanie ze rodowiska warszawskiej inteligencji o zabarwieniu socjalistycznym zgrupowanych wokó  Proletariatu 
i ko a krusi szczyków (prym wiód  tam przyjaciel P oskiego jeszcze ze studiów w Petersburgu – Bronis aw Bia ob ocki76), 
gdzie intelektualne podniety i d ugie dyskusje by y na porz dku dziennym77, musia  stanowi  dla P oskich niema y pro-
blem; brak wi kszej aktywno ci intelektualnej i „strawy duchowej” dawa  si  im szczególnie we znaki78. Na zes aniu w na-
turalny sposób brakowa o literatury i wie ci ze wiata. Co prawda, dzi ki oÞ cjalnemu zezwoleniu wydanemu kator nikom 
w styczniu 1866 r., dotycz cego mo liwo ci abonamentowania przez nich czasopism „nie zabronionych przez w adze” 
(z wyj tkiem gazet), mo liwo  prenumeraty mieli wszyscy zes a cy w 1863 r.79 Prawdopodobnie ustawodawstwo to w na-
turalny sposób przenoszono i na pó niejszych zes a ców. Wydaje si , co potwierdzaj  badania Barbary J drychowskiej, e 
zes a cy pomimo gro cych im kar zamawiali ksi ki i prenumerowali pras , cho  nielegalnie, tak e ju  przed 1866 r.80 

Wielu spo ród zes a czej inteligencji polskiej posiada o w asne ksi gozbiory. Niektórzy zabierali na Syberi  domowe 
biblioteki i tam je uzupe niali, inni tworzyli je dopiero na wygnaniu. Przewa nie nie mieli wi kszych problemów w ich 
przywo eniu, gromadzeniu i udost pnianiu, cho  zbytnie aÞ szowanie si  posiadaniem literatury i prasy polskiej mog o 
czasami stanowi  problem dla generalnie nie interesuj cej si  tymi kwestiami urz dników81.

Ksi gozbiory przywiezione na Syberi  przez zes a ców powi ksza y si  zazwyczaj dzi ki przesy kom otrzymywa-
nym z kraju od krewnych i przyjació , nierzadko tak e towarzyszy partyjnych. By y to ksi ki, kalendarze i czasopisma 
zamawiane przez samych wygna ców lub nadsy ane wed ug upodoba  oraz co oczywiste – mo liwo ci, cz sto skrom-
nych, samych wysy aj cych82. Podobnie wygl da a praktyka powi kszania swojego ksi gozbioru i w przypadku P oskich. 
Korzystaj c ze wzgl dnej wolno ci korespondencji P oscy zwracali si  kilkakrotnie do znajomych oraz redakcji polskich 
i rosyjskich czasopism z pro b  o nades anie im bie cej prasy. Listy jednak w wi kszo ci przypadków pozostawa y bez 
odzewu; poczt  nadesz o jedynie warszawskie „Ateneum”83. 

Podsumowanie
W ci gu trzech pierwszych lat pobytu na Sachalinie Edmund i ZoÞ a P oscy stali si  wa n  cz ci  tamtejszej inteli-

gencji, znacznie wzmacniaj c to rodowisko. Trzymaj c si  na uboczu ycia towarzyskiego i nie integruj c si  z Rosjanami 
podj li prac  nauczycielsk , podnosz c poziom edukacji dzieci kator ników i miejscowych urz dników. Praca ta w na-
turalny sposób podnosi a ich poziom ycia i presti  w ród spo eczno ci lokalnej; by a tak e – co zasygnalizowali my 
w artykule – nierzadko pretekstem do zazdro ci, czynienia wyrzutów i nieko cz cych si  pretensji, a tak e wszelakich 
denuncjacji w obr bie polonii sachali skiej. Wydaje si  wi c, e dla P oskich pobyt na Sachalinie stanowi , mimo wszystko, 
„inny wiat”: pozbawiony wi kszych nami tno ci, powabów ducha i kultury, cz sto elementarnych zasad moralnych; 
gwoli prawdy, spotka y ich tam równie  rzeczy mi e, jak narodziny syna – Witolda84.

Niestety Edmund P oski nie pozostawi  wspomnie  z kolejnych lat katorgi i osiedlenia, które pozwala yby prze ledzi  

72 Tam e, k. 127-127v.
73 Tam e, k. 127v.
74 L. Bazylow, Spo ecze stwo rosyjskie w pierwszej po owie XIX wieku, Wroc aw-Warszawa-Kraków- Gda sk 1973, s. 32-33, 78-79, 157. 
75 E. P oski, Wspomnienia, k. 127v.
76 S. Sandler, ycie i dzia alno  Bronis awa Bia ob ockiego, [w:] B. Bia ob ocki, Szkice spo eczne i literackie, Warszawa 1954, s. 12-13. 
77 T. Kowalik, Stanis aw Krusi ski i „Krusi szczycy”, [w:] S. Krusi ski, Pisma zebrane, Warszawa 1958, s. XI-XII; L. Baumgarten, Dzieje Wielkiego 

Proletariatu, Warszawa 1966, s. 168-170, 179-180. 
78 E. P oski, Wspomnienia, k. 127.
79 H. Skok, Polacy nad Bajka em 1863-1883, Warszawa 1974, s. 133-134. 
80 Zob. B. J drychowska, dz. cyt., s. 165-185. 
81 Tam e, s. 169-170.
82 L. Bazylow, Spo ecze stwo rosyjskie, s. 370-371. 
83 E. P oski, Wspomnienia, k. 127.
84 Zob. B. Jedrychowska, Syberia XIX-wiecznych Polaków – czy zawsze „inny wiat”, [w:] M. M. Blomber (red.), Polska a Syberia. Spotkanie dwóch 

wiatów, ód  2001, s. 91-100. 
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dok adnie losy jego rodziny na Dalekim Wschodzie. Jego pami tnik, wsparty innymi wspomnieniami i relacjami, pozwa-
la na przyjrzenie si  yciu polskiej diaspory oraz jej rosyjskich s siadów. By o to rodowisko bardzo zró nicowane, cz sto 
wewn trznie skonß iktowane i o zmiennym sk adzie. Wa n  jego cz ci  i wzmocnieniem byli inteligenci, wi niowie 
polityczni – w ród nich Polacy.
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