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Anna Kubajak

250 rocznica powstania nadbajkalskiego 1866 r.

Powstanie nadbajkalskie łączy się z powstaniem styczniowym. Wywołali je bowiem powstańcy-ze-
słańcy, którzy znaleźli się na Syberii i zostali skierowani do budowy drogi i kolei nadbajkalskiej.

Przegrana powstania styczniowego 1863 r. spowodowała ogromne represje. Zsyłki na Syberię przy-
brały niespotykaną do tej pory wielkość. Szacunki polskie po powstaniu były bardzo rozbieżne – od 80 
tysięcy do 250 tysięcy osób. Obecnie ocenia się je na około 38 tysięcy osób, z czego około 20 tysięcy 
wysłano na Syberię. Jednak Ludwik Bazylow – historyk rosyjski – w książce „Syberia” podaje liczbę 
stu kilkudziesięciu tysięcy. 

5 sierpnia 1864 r. na wałach Cytadeli zostało powieszonych 5 przywódców powstania: Romuald 
Traugutt, Rafał Krajewski, Józef Toczyski, Roman Żuliński, Jan Jeziorański. Schwytany później ks. Sta-
nisław Brzóska, naczelny kapelan powstania, został stracony 23 V 1865 r. 

Królestwo Kongresowe zostało przekształcone na rosyjską prowincję „Priwislinski Kraj”. Więk-
szość miast powiatowych straciła prawa miejskie. Na Litwie rządził generał Murawjow „Wieszatiel”. 
Wprowadził terror – ludzi mordowano, torturowano, zsyłano w głąb Rosji, konfi skowano majątki, całe 
wsie zrównano z ziemią.

Jednak Józef Piłsudski (Wybór pism, 2003 r.) pisał, że powstanie styczniowe, mimo swej klęski, 
miało jednak ogromny wpływ na polepszenie losu dominującej grupy narodowej – chłopów. Rząd Na-
rodowy ogłosił i przeprowadził uwłaszczenie włościan, które było znacznie korzystniejsze niż to, wpro-
wadzone w pozostałej części imperium rosyjskiego.

„Zwrócę więc przede wszystkim uwagę (...), że udział włościan w powstaniu zwiększał się z każ-
dym miesiącem jego trwania. Można powiedzieć, iż z rozpoczęciem zimowej kampanii r. 1863 na 1864 
w wielu miejscach powstanie opierało się jedynie na włościanach i na ich życzliwej opiece nad oddzia-
łami. (...) Następnie zaznaczyć chciałbym niedostatecznie szeroko znany fakt, że uwłaszczenie włościan 
na całej przestrzeni, objętej powstaniem, uprzywilejowało stan włościański pod względem materialnym 
w znacznie wyższym stopniu, niż to się stało w rdzennej Rosji. (...) Walka o duszę włościanina i konku-
rencja carska z tradycjami powstania stanowiły przez cały czas panowania u nas Rosji niezwykle po-
ważny czynnik życia politycznego i społecznego.” 

Powstanie nadbajkalskie
Duża część zesłańców po powstaniu stycz-

niowym znalazła się na Syberii w rejonie Irkuc-
ka. Ponad 700 osób skazanych na katorgę zosta-
ło skierowanych do budowy drogi i kolei wzdłuż 
południowego brzegu Bajkału. Umieszczono ich 
w miejscowościach nad Bajkałem, od Listwianki, 
poprzez Kułtuk, Miszychę do Posolska. Katorga to 
była najcięższa kara – skazanie na ciężkie roboty w Trakcja kolei transsyberyjskiej prowadzona wzdłuż wykutej w ska-

le niszy (fot. Anna Kubajak)
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kopalniach, hutach, budowach. Katorżnikowi kon-
fi skowano majątek, pozbawiano wszelkich praw. 
Podlegał on karom cielesnym, nie mógł złożyć 
skargi, zabroniono mu korespondencji z krajem, 
często musiał pracować w kajdanach. Nad Baj-
kałem zesłańcy pracowali ciężko kując skały od 
godziny 5 rano do 18, strzeżeni przez okrutnych 
konwojentów i okradani przez dozorców.

Duża grupa – około 400 zesłańców postanowi-
ło uciec, przedzierając się do odległej o 150 km 
granicy chińskiej. Wybuchło powstanie w nocy 24/25 czerwca 1866 r. Zaczęło się rozbrojeniem straż-
ników. Oddziały powstańców stoczyły kilka potyczek. Powstańcy byli jednak słabo uzbrojeni wobec 
atakujących ich wojsk rosyjskich. Do największej bitwy doszło pod Miszychą 28.06.1866 r. pod wodzą 
Gustawa Szaramowicza. 30 powstańców poległo, wielu rannych dostało się do niewoli. Pozostali ucho-
dząc podjęli działania partyzanckie, starając się dotrzeć do Chin (walki trwały do 18.08.1866 r.). Woj-
ska rosyjskie, przy pomocy świetnie znających teren Buriatów, tropiły powstańców – niestety z dobrym 
skutkiem. Nie udało się im dotrzeć do Chin.

Wyroki sądu polowego były okrutne. Aresztowano ok. 1000 osób, nawet tych, którzy nie uczestni-
czyli w powstaniu, zaostrzono im kary, zwiększono wyroki, rozproszono ich po Syberii. 

Czterej dowódcy powstania – Gustaw Szaramowicz, Jakub Rajner, Władysław Kotkowski i Narcyz 
Celiński zostali rozstrzelani 27.11.1866 r. na rogatkach Irkucka. Ostatnią posługę religijną udzielił im 
ks. Krzysztof Szwernicki. Pochowani zostali na miejscu rozstrzelania. 

1. Nad ich mogiłą postawiono krzyż. Po latach zniknął powalony przez wichury, zawieje i czas. 
2. Podobnie było pod Miszychą – tu 

jednak w 2001 r. odbudowano nowy krzyż. 
Napis „Pamięci polskich zesłańców – 
uczestników powstania na Krugo bajkal-
skim trakcie poległych w boju z sołdatami 
carskiej Rosji 12 czerwca 1866 r. Śpijcie 
spokojnie – my pamiętamy o Was”. 

W 1966 r. nowy krzyż został wpisany 
do rejestru „pomnik rewolucyjnego czynu 
zesłanych Polaków na Syberię”. Polacy 
mieszkający w Irkucku starają się by tam 
również powstał pamiątkowy obelisk. 

Ofi ara powstańców nie była nadaremna. Wieści o powstaniu i okrucieństwie śledztwa, o znęcaniu się 
nad powstańcami dotarły do Austrii, gdzie wywołały duże oburzenie. Rząd austriacki ujął się za zesłań-
cami z Galicji i niektórzy z nich wrócili do kraju. Natomiast rząd rosyjski złagodził swe postępowanie 
po 1866 r. wobec ogółu zesłańców i ich położenie się polepszyło.

Tunel wykuty w skale przez polskich zesłańców

Członkowie Stowarzyszenia Polskiej Kultury „Nadzieja” w Ułan-Ude przy krzy-
żu w miejscowości Miszycha poświęconym pamięci uczestników nadbajkal-
skiego powstania (fot. ze zbiorów Stowarzyszenia „Nadzieja”)
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Miejsce za rogatkami Irkucka, gdzie zostali rozstrzelani dowódcy powstania nadbajkalskiego.Obecnie są to przedmieścia Irkucka 
(wg W. Lasocki „Wspomnienia z mojego życia”, Kraków 1933). 

Kornel Ujejski

Na zgon rozstrzelanych w Irkucku
 „Lepsza nam kula, niżli takie życie!” 
Rzekli, powstali, rozbroili zbirów; 
A gdy broń mieli, to w pierwszym zachwycie 
Błysnęła ku nim ziemia łez i kirów. 
Potem pustynia, skąd niema wychodu – 
Bój, gdzie szczęśliwsi giną – męki głodu – 
I znowu dawne pęta. – Sąd otwarty... 
Dla katów spisy żeru... Czy słyszycie? 
Padł strzał – i drugi – i trzeci – i czwarty!
 Salwo męczeńska! Bądź dla tych zbudzeniem,
Których sumienia głos syren utula, 
A tym, co naród chcą zbawiać spodleniem, 
Powiedz: Niż takie życie – lepsza kula! 
Powiedz: Na sprzedaż nie wolno nikomu 
Wynosić słupów ze wspólnego domu, 
By w ciasnem szczęściu na chwilę utonąć. 
Niźli obcego ciała stać się cieniem, 
Lepiej jak gwiazda w własnym ogniu spłonąć!
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Wygląd miejsca na przedmieściach Irkucka, gdzie zostali rozstrzelani przywódcy powstania nadbajkalskiego (fot. z 2005 r.)
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Cmentarz irkucki
to wielki relikwiarz polski

Cmentarz irkucki, świadek martyrologii polskiego narodu, już nie istnieje. Decyzją Gorsowietu (wła-
dzy sowieckiej) z lat 30. XX w. został zlikwidowany i urządzono tam park rozrywki. Przez prawie 100 lat 
byli na nim chowani polscy powstańcy, patrioci, począwszy od powstania listopadowego. Przed likwi-
dacją znajdował się tam las krzyży, krzyżyków, płyt, prostych kamieni z napisami, czasami okazalszych 
grobowców. Pozostał tylko w naszej pamięci i w niewielu fotografi ach i opisach np. A. Gillera czy 
M. Lepeckiego. Garść ziemi z tego cmentarza – polskiego relikwiarza – została przywieziona w 1936 r. 
i złożona w kopcu Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie.

Grób Staniszewskiego na cmentarzu w Irkucku. 
Fot. z 1937 r.

Cmentarz irkucki: groby i nagrobki Polaków wygnańców, stojący obok grobow-
ca, opiekujący się cmentarzem Bieńkowski, wygnaniec z 1863 r. Fot. z koń-
ca XIX w.
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Jedyny zachowany pomnik nagrobny na cmentarzu w Irkucku

Miejski park rozrywki w Irkucku na miejscu dawnego cmentarza

Park rozrywki w miejscu cmentarza w Irkucku

prof. Bolesław Szostakowicz
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