Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 roku
Wobec niewielkiej ilości źródeł do dziejów podlaskich parafii prawosław
nych szczególnego znaczenia nabierają dokumenty powstałe w wyniku ich
wizytacji bądź zestawienia wykonane dla potrzeb wewnętrznych Cerkwi. Brak
takiej dokumentacji dla XVI w. przyczynia się do większego wykorzystania
danych z okresu późniejszego, kiedy parafie przeszły na unię. Spisy sporzą
dzone przez duchownych unickich ukazują najczęściej stan parafii w roku
powstania dokumentu. W Kościele unickim dziekani często składali ordyna
riuszom swoich diecezji zestawienia stanu duchowieństwa i wiernych na pod
ległym ich jurysdykcji terenie. Zawierały one wykazy miejscowości z cer
kwiami parafialnymi, aktualne dane o ich proboszczach, wielkości uposaże
nia kleru, ilości należących do parafii miejscowości i wiernych. Często przy
tego typu informacjach zawarta była charakterystyka duchowieństwa para
fialnego. Takie zestawienia, przesyłane do kurii biskupiej, pozwalały na spo
rządzanie zestawień sumarycznych i lepszą orientację w stanie parafii i umie
jętnościach kleru.
Zestawienia unickich dziekanów są bardzo użyteczne w badaniach nad
dziejami Cerkwi prawosławnej. Parafie unickie powstały bowiem na bazie
uprzednio istniejących parafii prawosławnych. Parafie Kościoła wschodnie
go w Surażu, Knyszynie czy Boguszewie funkcjonowały nieprzerwanie od
początków XVI w. Przy zmianie wyznania najczęściej pozostawiano dawne
wezwanie świątyni. Zachowane było uposażenia ziemskie kleru. Radykalnie
nie zmieniała się również ilość wiernych.
Sumariusz Ichmościow Xięży Dekanatu Podlaskiego z wyrażeniem Osób,
Mieysc, Przymiotow, Gruntow, Przydatkow, Sianożęci, Parafy przezemnie
niżey wyrażonego Dziekana spisany Roku 1788 Mca Junia Dnia 28 l należy
1

Sumariusz... jest przechowywany w Centralnym Państwowym Archiwum Historycz
nym Rosji w Petersburgu, w dziale Kancelarii grecko-unickich metropolitów.
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do tej kategorii źródeł. Jego autorem był dziekan podlaski, ksiądz Bazyli
Guttorski. Sumariusz... obejmuje informacje o 19 unickich parafiach deka
natu podlaskiego i ich proboszczach. Spotykamy tu nazwiska rodów, które
do 1838 r. występują w wykazach duchowieństwa unickiego, a po tej dacie
w wykazie duchowieństwa Cerkwi prawosławnej. Na przykład potomkowie
proboszcza parafii Dobrawoda ks. Jerzego Kaczanowskiego występują jako
duchowni uniccy w Jurowlanach w latach 1818-1839. Po 1839 r. ks. Antoni
Kaczanowski występuje jako proboszcz prawosławny w tej samej parafii2.
Sumariusz... daje więc możliwość badania procesów zachodzących w para
fiach Kościoła wschodniego zarówno przed, jak i po 1788 r. Źródło informu
je o aktualnych opiekunach (kolatorach) cerkwi i ich pozycji społecznej oraz
ukazuje zjawisko przechodzenia unitów na obrządek łaciński (parafia Bogu¬
szewo). Sumariusz... zawiera też jedne z najstarszych informacji o cerkwiach
białostockich.
Prezentowane źródło historyczne może posłużyć do wielu badań tema
tycznych. Sumariusz... wzbogaca naszą wiedzę o dziejach niektórych podla
skich parafii Kościoła wschodniego, o ich duchowieństwie i wiernych. Może
też być wykorzystany w badaniach genealogicznych i biograficznych społe
czeństwa Podlasia.
Antoni Mironowicz
(Białystok)
2

Ks. G. Sosna, Wykaz hierarchii i kleru parafialnego oraz opiekunów cerkiewnych Ko
ścioła prawosławnego na Białostocczyźnie w latach 1839-1986, Białystok 1986, s. 42.

1

Ciecierówka, wieś w pow. grodzieńskim, majętność książąt Giedrojciów. W 1802 r.
Ciecierówkę nabył od Giedrojciów Józef Kossakowski, łowczy Wielkiego Księstwa
Litewskiego; kolejnym właścielem był hrabia Stanisław Kossakowski. Zob. Słownik
Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880,
s. 682.
Romuald Tadeusz Giedroyć (1750-1824), generał wojska polskiego. Pochodził z rodzi
ny kniaziowskiej herbu Hippocentaurus. Brał udział w konfederacji barskiej. W 1778 r.
był wicekomendantem brygady huzarów. W 1784 r. posłował na sejm grodzieński.
Brał udział w powstaniu kościuszkowskim i w pracach Rady Najwyższej Rządowej
w Wilnie oraz w kampanii napoleońskiej. Zmarł w 1824 r. Zob. Polski Słownik Bio
graficzny (dalej: PSB), t. VII, Kraków 1958, s. 432-433.
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Włóka, jednostka miary równa 30 morgom, 90 sznurom lub 9 000 prętom. W systemie
nowopolskim 16,8 ha.
Dobrawoda (obecnie: Dobrywoda), wieś w dawnym pow. wołkowyskim.
Ludwik Tyszkiewicz, od 1780 r. hetman polny litewski. Zob. K. Niesiecki, Herbarz
Polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 184.
Jałówka, miasteczko w dawnym pow. wołkowyskim ufundowane przez królową Bonę
w 1545 r. Sejm warszawski w latach 1773-1775 nadał miasteczko Michałowi Bułhary¬
nowiczowi, pisarzowi ziemskiemu i posłowi wołkowyskiemu. Słownik..., t. III, s. 388.
Michał Bułharyn, syn miecznika wołkowyskiego Floriana Bułharynowa, od 1769 r.
pisarz ziemi wołkowyskiej, a od 1775 r. starosta jałowski. Zob. A. Boniecki, Herbarz
Polski, t. II, s. 249-250.
Gródek, miasteczko nad rzeką Supraśl. W 1497 r. Aleksander Chodkiewicz założył
gród, a w roku następnym prawosławny monaster. Po Chodkiewiczach Gródek w XVII
w. przeszedł w ręce rodziny Potockich. Słownik..., t. U, s. 817.
Fundatorem był Aleksander Chodkiewicz (1457-1549), wojewoda nowogrodzki, staro
sta brzeski. Zob. PSB, t. III, s. 359.
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Instygator, oskarżyciel publiczny, występujący w przypadkach wyrządzenia szkody fi
nansowej skarbowi królewskiemu przez działalność urzędniczą, a także w sprawach
o przywrócenie własności królewskiej i w sprawach karnych, np. o obrazę majestatu.
11
Nowawola (obecnie: Nowa Wola), wieś w pow. sokólskim z d w o r e m zburzonym
w 1863 r. Słownik..., t. W, s. 213.
12
Kolatorami cerkwi podlaskich byli Radziwiłłowie, wywodzący się od księcia Michała,
wojewody wileńskiego, hetmana polnego litewskiego i jego potomkowie. K. Niesiec¬
ki, dz. cyt., t. VIII, s. 80-81.
13
Sznak, jednostka wagi.
14
Cerkiew została ufundowana w 1730 r. przez hetmana Wielkiego Księstwa Litewskie
go, wojewodę wileńskiego Michała Radziwiłła (zm. w 1765 r). Zob. A. Mironowicz,
Piatienka, „Cerkownyj Wiestnik", 1994, nr 5, s. 10-11. Administratorem wsi Topola¬
ny w 1784 r. dożywotnio był P. Sarnacki.
l5
Potoka, wieś cerkiewna powstała w końcu XVII w. Słownik..., t. VIII, s. 871. Cerkiew
w Potoce była ufundowana w 1707 r. przez Radziwiłłów. Dokument fundacyjny podpi
sał 24 czerwca 1707 r. Władysław Klemens Michałowski, administrator dóbr Radzi¬
wiłłowskich w Zabłudowie. Zob. Kopie Akt Dokumentu Cerkwi Potockiej służącego.
Wypisy z Archiwum Państwowego w Wilnie, nr 6559, k. 751-752. Wypisy znajdują się
w Archiwum parafialnym w Topolanach. Drugą cerkiew w Potoce ufundował w 1760 r.
Hieronim Radziwiłł. Zob. Sudby prawoslawija w swiazi s istorijeju łatinstwa i unii
w Grodnienskoj Gubiernii w XIX stoletii (1794-1900), Grodno 1903, s. 213.
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Kaplica pod wezwaniem św. Paraskiewy została ufundowana w 1710 r. przez mie
szkańców wsi Folwarki Wielkie. A. Mironowicz, dz. cyt., s. 9-15.
17
Trościanica (obecnie: Trześcianka), wieś w pow. bielskim powstała w XVI w. Słow
nik..., t. XII, s. 504.
18
Mowa tu o trzeciej żonie Jana Klemensa Branickiego, hetmana Wielkiego Koronnego
(1752-1771), Izabeli z Poniatowskich. Po śmierci męża otrzymała ona w dożywocie
w 1748 r. starostwo bielskie, mościckie i krośnieńskie. Zmarła w 1801 r. A. Boniecki,
dz. cyt., t. II, s. 104.
19
Puchły, wieś w pow. bielskim, siedziba wójtostwa puchłowskiego, powstałego w XVI w.
Słownik..., t. IX, s. 226.
20
Wojciech Jaruzelski, podczaszy bielski, od 1765 r. wojski podlaski, od 1779 r. stolnik
bielski, a od 1788 r. chorąży bielski. Zmarł w 1788 r. A. Boniecki, dz. cyt., t VII, s. 275.
21
Ryboły, wieś w pow. bielskim, siedziba wójtostwa powstałego w XVI w. Słownik...,
t. X, s. 67.
22
Izabela Branicka, żona Jana Klemensa Branickiego.
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23

Kożany, wieś w dobrach suraskich. W XVI w. jej właścicielem był Mikołaj Jundziło¬
wicz. Wieś należała też do Giedrojciów z Berezowa, a następnie do Leńskich (Lewic
kich).
24
Pierwszym właścicielem Kożan z rodu Leńskich (Lewickich) był Maciej, sędzia ziem
ski bielski (1600-1605). W 1784 r. patronowali cerkwi Leńscy (Lewiccy), sędziowie
grodzcy brańscy. W opisie cerkwi z 1784 r. czytamy: „Cerkiew unicka w tej wsi Koża¬
ny, jest i kapłan obrządku ruskiego przy niej, gdyż Rusi unitów w Złotnikach i Koża¬
nach niemało mieszka i około znajdują się". Zob. Opis parafii dekanatu knyszyńskiego
z 1784 roku, opr. W. Wernerowa, [w:] „Studia Podlaskie", t I, Białystok 1990, s. 148.
25
Suraż, miasteczko nad rz. Narwią, znane w źródłach z początków XIII w. W 1440 r.
uzyskuje prawa magdeburskie. W 1771 r., po Piotrze Zalewskim, podkomorzym ziemi
nurskiej Suraż przejął Piotr Ożarowski z Alkantary. Słownik..., t. XI, s. 593-594.
26
Piotr Ożarowski, starosta suraski, pisarz koronny. PSB, t. XIV, s. 673-678.
27
Zawyki (dawniej: Zawoiki), włość nad Narwią, cerkiew filialna parafii suraskiej, po
twierdzona po raz pierwszy w źródłach w 1588 r., Słownik..., XIV, s. 503.
28
Topilec (dawniej: Topielec), wieś nad rz. Narwią, nadana w 1506 r. monasterowi su¬
praskiemu przez arcybiskupa smoleńskiego Józefa Sołtana. Słownik..., t. XE, s. 391;
t. IV, s. 907; t. XI, s. 590.
29
Penitencjariusz, członek Kurii Łask (Curia Gratiae) przygotowujący absolucje i dys
pensy wymagające tajności.

102

30

31

32

33

34

Choroszcz w 1437 r. nadano Piotrowi z Gumowa, a po 1470 r. Iwanowi Chodkiewiczo
wi. Prawa miejskie osada otrzymała od Zygmunta Starego w 1570 r. Parafia prawo
sławna ufundowana na pocz. XVI w. W 1769 r. wybudowano nową cerkiew fundacji
Izabeli Branickiej. Słownik..., t. I, s. 632-633.
Fasty (dawniej: Chwasty), wieś stanowiąca majątek Chodkiewiczów, przekazana na
pocz. XVI w. monasterowi supraskiemu. Pierwszą cerkiew w Fastach ufundował Ale
ksander Chodkiewicz. Zob. Archieograficzeskij Shornik Dokumientow otnosiaszczichsia
k istorii siewiero-zapadnoj Rusi, Wilno 1870, t. IX, s. 47.
Dojlidy, dziś dzielnica Białegostoku. Cerkiew ufundował Grzegorz Chodkiewicz przed
1571 r. W XVIII w. jej opiekunką była Izabela Branicka.
Wasilkow (obecnie: Wasilków), miasteczko lokowane z polecenia Zygmunta Augusta
1 grudnia 1567 r. przez starostę mściborskiego Grzegorza Wołłowicza. Na sejmie
w latach 1773-1775 miasto dożywotnio otrzymał starosta Wasilkowski Jan Kruszew
ski, chorąży ziemi bielskiej (1762-1788). Słownik..., t. XE, s. 129-130.
Jan Kruszewski, cześnik (1744 r.), stolnik (1752 r.) i chorąży bielski (1762 r.). Poseł
i marszałek sądów kapturowych ziemi bielskiej, starosta Wasilkowski, elektor Stani
sława Augusta. Zmarł po 1790 roku. A. Boniecki, dz. cyt., t. XII, s. 359-360.
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35

Kaplica Święta Woda, należała do parafii w Wasilkowie. Księga metrykalna rybołow¬
ska z lat 1751-1767 informuje: „Roku 1756 dnia 2 Juli według Nowego Kalendarza za
wyraźnym konsensusem Wielmożnego X. Antonina Młodawskiego Zakonu S.B.W.
Opata Potockiego Wikarego i Officiala Generalnego Całej Diecezji Metropolitarnej
w dzień Najświętszej Panny Bolesnej Benedyktowałem Kaplice w Mieście Jego Królew
skiej Mości Wasilkowie, Na puszczy. Nazwana Święta Woda o pól mile od Miasta.
X. Hrymaniewicz, paroch Rybołowski". Zob. A. Mironowicz, Księga metrykalna z lat
1751-1767 prawosławnej parafii rybołowskiej jako źródło do badań dziejów parafii
i okolic, [w:] „Roczniki Humanistyczne KUL", t. XXXIX-XL, z. 7, Lublin 1991-1992,
s. 150.
36
Knyszyn, miasto założone przez Mikołaja Radziwiłła, następnie królewskie. W 1568 r.
Zygmunt August nadał mu prawa magdeburskie. W 1765 r. starostwo knyszyńskie
otrzymał Tomasz Czapski. Słownik.., t. IV, s. 199-200.
37
Tomasz Czapski (1711-1784), starosta knyszyński, bratjański, radzymiński i goniądz¬
ki. PSB, t. IV, s. 195.
38
Boguszew (obecnie: Bohuszewo), wieś starostwa knyszyńskiego, mylnie podana jako
miasto. Parafia prawosławna powstała przed 1574 r. Zob. A. Mironowicz, Podlaskie
ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991, s. 267.
39
Tomasz Czapski, starosta knyszyński.
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