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Do czytelnika
W kolejn¹ wêdrówkê œladami naszej historii i teraŸniejszoœci udajemy siê na wschód od Bielska Podlaskiego, gdzie le¿¹ cztery wsie
tworz¹ce parafiê szczytowsk¹: Szczyty Dziêcio³owo, Szczyty Nowodwory, Ho³ody i Krzywa.
Dwie pierwsze, by³e wsie prywatne, sw¹ g³ówn¹ nazwê zawdziêczaj¹ znamienitemu rusko-litewskiemu rodowi Szczytów. Sw¹ prosperitê maj¹tki zaczê³y prze¿ywaæ w drugiej po³owie osiemnastego stulecia, w czasach szambelana dworu królewskiego Jana Walentego Wegierskiego, fundatora cerkwi jednej z piêkniejszych na Podlasiu. Jego
nastêpcy i kuzyni Wiewiórowscy wyprowadzili Szczyty do rangi znacz¹cego oœrodka gospodarczego.
Ka¿dy, kto udaje siê z Bielska Podlaskiego w kierunku Bia³owie¿y musi przeje¿d¿aæ przez Ho³ody. W okresie póŸnego œredniowiecza
wieœ by³a œciœle zwi¹zana z miastem, stanowi¹c jedno z jego zapleczy
gospodarczych. To tu znajdowa³a siê s³ynna wójtowska sadzawka, która
zaopatrywa³a w rybê kuchnie bielskich notabli. Gdyby Fedka Siehieniewicz Ho³odów nie wykupi³ od miasta, mielibyœmy do czynienia
z siódm¹ wsi¹ miejsk¹. Miejscowoœæ ta, chocia¿ po³o¿ona tak blisko
miasta, zawsze posiada³a unikalny mikroklimat przyrodniczy. Z jednej strony otulona lasem, z drugiej otoczona bagnami, z trzeciej zaœ
dolin¹ pe³nowodnej niegdyœ Orlanki. Takie warunki mog³y sprzyjaæ
dobremu zachowaniu kultury tradycyjnej.
Wreszcie trzecia wieœ – Krzywa – chocia¿ administracyjnie by³a
zwi¹zana ze Starostwem Bielskim, ci¹¿y³a bardziej ku leœnictwu bielskiemu z jego wsiami strzeleckimi i osocznickimi. W g³ównej mierze
mieszkali w Krzywej ludzie wolni i zamo¿ni, wœród nich wyró¿niali
7

siê przedstawiciele piechoty wybranieckiej. Ich mentalnoœæ kszta³towa³y pochody wojenne i udzia³ w ¿yciu wielkiego œwiata. Umieli przy
tym dbaæ o swoje interesy i prawa. Je¿eli ktoœ stara³ siê je ograniczaæ,
mogli osobiœcie wys³aæ delegacjê do samego w³adcy. O historycznych
zwi¹zkach dwóch wspomnianych wsi królewskich mówi by³a przynale¿noœæ parafialna – Ho³ody nale¿a³y do parafii bielskich, Krzywa zaœ
do strzeleckich Czy¿ów. Poszlaki historyczne wskazuj¹ nam jednak,
¿e cerkiew znajdowa³a siê niegdyœ w samej Krzywej, a byæ mo¿e
i w Ho³odach.
Mieszkañcy Szczytów tymczasem, pod¹¿ali do cerkwi w pobliskiej Orli, jednej z siedemnastowiecznych pere³ w³adañ radziwi³³owskich. Nie wykluczone jednak, ¿e ju¿ w szesnastym wieku Szczytowie ufundowali w swej posiad³oœci œwi¹tyniê prawos³awn¹, mo¿e tylko filialn¹, po prostu – dworsk¹ kaplicê, co by³o w ówczesnym zwyczaju. Dopiero jednak w wieku osiemnastym, ich znamienity nastêpca, Wêgierski ufundowa³ w Szczytach cerkiew parafialn¹. W taki sposób zjednoczy³y siê trzy wsie o ró¿nych losach historycznych i mentalnych cechach mieszkañców.
Wêdruj¹c œladami historii parafii i miejscowoœci, wchodz¹cych
w jej sk³ad, po drodze napotykaliœmy wiele trudnych pytañ, na które
nie do koñca mogliœmy odpowiedzieæ. Przekonaliœmy siê, ¿e mamy
do czynienia z terenem wyj¹tkowych, w którym, jak w soczewce, skupiaj¹ siê dzieje naszego wschodniego Podlasia. Tu przecie¿ znajduje
siê najwy¿szy punkt Wysoczyzny Bielskiej, siêgaj¹cy prawie dwustu
metrów nad poziomem morza. Nasi przodkowie nie byli tego œwiadomi, gdy przed ponad tysi¹cem lat wybierali te miejsca pod swoje trwa³e osadnictwo. Odczuwali jego niezwyk³oœæ, i niezwyk³e pami¹tki po
sobie zostawili, takie jak grodzisko w Zbuczu czy cmentarzyska na
Grabniaku, zwane Kurhanami.
W dawnym krajobrazie szczytowskich okolic wa¿ne miejsce zajmowa³y dwory i folwarki. W czasach œwietnoœci by³y cztery, a mo¿e
i wiêcej. Zatrudnia³y one wielu robotników, dzia³a³y przy nich cegielnie. Nie ominê³y ich, niestety, ogólne procesy, które doprowadzi³y do
stopniowego upadku du¿ych maj¹tków. Po pierwszej wojnie œwiatowej znikn¹³ z mapy Grabniak i Karolin. W okresie miêdzywojennym
prosperowa³y ju¿ tylko Nowodwory i Dziêcio³owo, które odegra³y
znacz¹c¹ rolê w o¿ywieniu gospodarczym tej czêœci powiatu bielskie8

go, po powrotach ludnoœci z uchodŸstwa. To tu dziesi¹tki ludzi z okolicznych wsi mog³o znaleŸæ zatrudnienie, szczególnie u Ostasiewiczów
w Dziêcio³owie, hojnych i œwiat³ych „swoich” dziedziców. W s¹siednich Nowodworach mieszkali Antychowicze, Tymoszyccy i £yz³owowie. Najznamienitszym przedstawicielem ostatnich by³ W³odzimierz,
autor pamiêtników i szkiców historycznych. Wszystkie rodziny dworskie ³¹czy³y postacie czterech sióstr – córek Melanii i Józefa Wiewiórowskich.
Cezur¹ w historii dworów sta³y siê lata 1939-41, kiedy ich w³aœcicieli wyrugowano z posiad³oœci, aresztowano, zamêczono lub wywieziono w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. Potem odrodzi³y siê tylko Nowodwory, po Dziêcio³owie pozosta³y jedynie œlady za³o¿enia dworskiego. Druga wojna œwiatowa porozrzuca³a po œwiecie tak¿e mieszkañców wsi. Niektórych, podobnie jak dziedziców, deportowano do Kazachstanu lub na Syberiê. Wielu walczy³o na ró¿nych frontach, w tym
równie¿ pod Monte Cassino. Ponad pó³ setki m³odych, zdolnych ludzi trafi³o na roboty przymusowe do Prus. Wreszcie, w 1945 r. blisko
dwieœcie osób wyjecha³o do Zwi¹zku Radzieckiego. Straty osobowe,
wynik³e po drugiej wojnie œwiatowej nie dorównywa³y jednak tym
poniesionym w czasie bie¿eñstwa.
Przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ Szczyty zadziwi³y ca³¹ guberniê
grodzieñsk¹ swoj¹ aktywnoœci¹. Powsta³e tu organizacje samopomocowe i biblioteka ludowa emanowa³y na okolice. G³ówna zas³uga
w tym o. Lwa Goworskiego, proboszcza parafii oraz jego syna Paw³a,
prawnika i wielkiego spo³ecznika. Kochali oni bowiem swój naród,
starali siê s³u¿yæ mu posiadan¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami. Ich inicjatywy nie mia³y by jednak oddŸwiêku, gdyby nie œwiatli i ofiarni ludzie,
których wielu by³o na terenie parafii, ceni¹cy wartoœæ edukacji i rozumiej¹cy potrzebê postêpu.
W niniejszej publikacji staraliœmy siê daæ ca³oœciowy obraz terytorium. Piszemy wiêc o dworach i ich w³aœcicielach, spo³ecznoœciach
wiejskich, organizacjach i instytucjach, cerkwi i klerze parafialnym.
Rejestrujemy, czêsto mo¿e ju¿ zapomniane, nazwy terenowe, jak¿e
wa¿ne œwiadectwo historii i jêzyka. W aneksach zamieszczamy kilka
wa¿nych dokumentów, w których zainteresowani mog¹ odczytaæ nazwiska swoich przodków. Ksi¹¿ka jest bowiem wydatn¹ pomoc¹
w rekonstruowaniu rodowodów. Wa¿nym dzia³em s¹ równie¿ dodatki,
9

gdzie umieœciliœmy miejscow¹ twórczoœæ – jeden z utworów liturgicznych kompozycji Jerzego Juszczuka, fragment pamiêtnika W³odzimierza £yz³owa oraz prace na temat obrzêdowoœci i folkloru wsi Szczyty
i Ho³ody. Twórczoœci¹, zwi¹zan¹ z tymi okolicami s¹ równie¿ reprodukcje obrazów znamienitego malarza Piotra Pawluczuka oraz Anatola Krawczuka z Krzywej. Ca³oœæ ksi¹¿ki jest opatrzona ponad dwustoma ilustracjami, w wiêkszej czêœci jeszcze nie publikowanymi.
Chcemy równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e relacje, które zebraliœmy w czasie pracy nad publikacj¹, zosta³y zapisane w jêzyku informatorów. Bia³orusini, zamieszkuj¹cy szczytowskie okolice rozmawiaj¹ na co dzieñ w jêzyku ruskim (podlaskim). Do jego zapisu zastosowaliœmy pisowniê, opracowan¹ przez bia³orutenistê Miko³aja Wróblewskiego, którego „S³ownik jêzyka wsi Chrabo³y” publikowny jest jako
dodatek do pisma „Bielski Hostineæ”. Materia³ etnograficzny z prac
o Szczytach i Ho³odach pozostawiliœmy natomiast w zapisie ich autorów.
Dotychczas w serii monografii poszczególnych parafii ukaza³y siê
cztery pozycje – o Bielsku Podlaskim, Orli, Rybo³ach i Pasynkach.
Wszystkie spotka³y siê z ¿yczliwym odbiorem czytelników. Mamy
nadziejê, ¿e stanie siê to równie¿ udzia³em niniejszej publikacji.

Autorzy
Rybo³y – Studziwody, grudzieñ 2005
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Rozdzia³ I

Przesz³oœæ drzemie w kurhanach
W po³owie drogi miêdzy Bielskiem Podlaskim i Hajnówk¹, gdzie
obecny powiat bielski styka siê z powiatem hajnowskim, a grunta wsi
Szczyty z gruntami wsi Zbucz, znajduje siê najwy¿sze wyniesienie
Wysoczyzny Bielskiej – 193 m npm. St¹d roztacza siê szeroka panorama na t¹ czêœæ Podlasia. Wystarczy rozejrzeæ siê wokó³, by odczuæ
niezwyk³oœæ miejsca. Nie przypadkowo wiêc, nasi przodkowie sprzed
ponad tysi¹ca lat polubili te okolice, pozostawiaj¹c materialne œlady
swej bytnoœci.
We wczesnym œredniowieczu istnia³a tu sieæ osad, których centrum stanowi³ gród, po³o¿ony kilkaset metrów na zachód od wsi Zbucz.
Jest to obiekt typu pierœcieniowatego, o œrednicy 90 m i szerokoœci
wa³u 7 m. Tutejsza ludnoœæ zawsze by³a œwiadoma niezwyk³oœci tego
miejsca, nazywaj¹c je Okopami lub Kurhanem. Wed³ug przekazów, istnia³a tu twierdza „ksiêcia kijowskiego B³uda”, w wale zaœ grzebano
ludzi bogatych i znamienitych1 .
Pierwszy opis grodziska w Zbuczu opublikowa³ w 1895 r. Fiodor
Pokrowski, który s³usznie zauwa¿y³, ¿e w jego wa³ach znajdowa³o siê
du¿o kamieni oraz szcz¹tki ludzkie. Poda³ natomiast myln¹ informacjê o po³o¿eniu grodziska, które rzeczywiœcie znajduje siê na zachód,
a nie na po³udnie od wsi. Z krótkiego opisu dowiadujemy siê równie¿
o kamieniu z napisem, który jednak zagin¹³ z przyczyny jednego
z mieszkañców wsi2 . Przysz³e pokolenia dokumentalistów i badaczy
przez ponad sto lat nie umia³y zbyt wiele wnieœæ do poznania historii
zbuckiego grodziska. Dopiero prace archeologiczne, prowadzone
11

w czerwcu i lipcu 2004 r. rzuci³y nowe œwiat³o na te kwestie.
Ju¿ na samym pocz¹tku potwierdzi³y siê informacje o istnieniu
w wa³ach cmentarzyska. Na szczycie jego wschodniej czêœci odkryto
siedem jam grobowych z kompletnymi szkieletami oraz szcz¹tki trzech
zniszczonych grobów dzieciêcych. W niektórych z nich zachowa³y siê
resztki drewnianych trumien i ¿elazne gwoŸdzie. Ustalono, ¿e groby
znajdowa³y siê równie¿ po przeciwleg³ej, zachodniej stronie wa³u.
Bezpoœrednio pod jamami grobowymi natrafiono na przepalone fragmenty drewnianej konstrukcji zrêbowej, œwiadcz¹ce o du¿ym kunszcie jej twórców. J¹dro wa³u zbudowano z dêbowych belek, u³o¿onych
w czêœci œrodkowej, wzd³u¿ jego osi. Od wschodu i zachodu dochodzi³y do nich belki usztywniaj¹ce, które od wschodu „zablokowano”
innymi belkami. W taki sposób utworzono pewnego rodzaju „skrzyniê”. Przed osuwaniem siê ziemi, z obu stron, zabezpiecza³a plecionka, czyli tyn3 .
Na majdanie grodziska, ponad cztery metry od wa³u niegdyœ znajdowa³ siê rów, gdzie te¿ dokonano wa¿nego odkrycia – znaleziono br¹zow¹, masywn¹ bransoletê, a przy tym fragment ceramiki wczesnoœredniowiecznej, kilka przepalonych koœci i bry³ki polepy. Najwiêcej
jednak zabytków – fragmentów ceramiki – odkryto po zewnêtrznej
stronie wa³u, w miejscu domniemanej fosy. Spoœród 232 kawa³ków, a¿
190 reprezentuje ceramikê wczesnoœredniowieczn¹ z gliny ¿elazistej
z t³uczniem, przewa¿nie barwy pomarañczowej. Na ich podstawie
mo¿na przyj¹æ, ¿e najwiêcej naczyñ mia³o formê esowat¹ i prost¹, ze
s³abo profilowanymi
wylewami. Przewa¿aj¹cym motywem zdobniczym by³y dookolne
¿³obki. Ceramika w³aœnie, pozwoli³a wstêpnie datowaæ grodzisko
na wiek dziesi¹ty, b¹dŸ
pierwsz¹ po³owê XI w.4
Dopiero jednak wykonana po zakoñczeniu
1. Wczesnoœredniowieczna bransoleta, znaleziona na badañ analiza dengrodzisku w Zbuczu
drochronologiczna da³a
12

2. Grodzisko wczesnoœredniowieczne w Zbuczu

nam prawdziw¹ datê budowy grodu. Kilkusetletnie dêby, u¿yte do konstrukcji wspomnianego wy¿ej drewnianego szkieletu, œciêto pomiêdzy
rokiem 856 a 8695 .
S³aba warstwa kulturowa odkryta wewn¹trz grodu mo¿e œwiadczyæ, i¿ pe³ni³ on rolê schronienia w czasie zagro¿enia lub by³ krótko
u¿ytkowany. Nie wykluczone tak¿e, ¿e zwi¹zany by³ z funkcjami ceremonialnymi lub kultowymi6 . Ju¿ u zarania œredniowiecza wa³ grodziska zacz¹³ pe³niæ rolê miejsca pochówku7 .
Czy w okresie œwietnoœci grodu w Zbuczu, na miejscu obecnych
Szczytów lub ich bezpoœredniej okolicy znajdowa³a siê jakaœ osada
ludzka? Okazuje siê, ¿e tak. Le¿a³a ona nieopodal szosy Bielsk – Hajnówka, miêdzy alej¹ dworsk¹ a rzek¹ Orlank¹. Latem 2005 r., w czasie niwelacyjnych robót ziemnych, ujawniono tu ziemiankê oraz palenisko. Na podstawie znalezionej ceramiki, stanowisko mo¿na datowaæ na wczesne œredniowiecze. Niestety, ten interesuj¹cy obiekt archeologiczny by³ w czasie robót ca³kowicie zniszczony.
Ale powróæmy jeszcze do okolic Zbucza, który we wczesnym œredniowieczu stanowi³ wa¿na centrum tych okolic. Nieco ponad kilometr na pó³nocny-zachód od grodziska znajduje siê wzniesienie zwane Srebrna Huorka, po³o¿one przy nieistniej¹cej dziœ drodze ze Szczy13

3. Konstrukcja umocnieñ wa³u grodziska w Zbuczu

tów do Czy¿ów. Wed³ug przekazów ludowych jej nazwa siêga jeszcze
czasów przedchrzeœcijañskich, kiedy S³owianie wierzyli w panteon
bo¿ków. W³aœnie tu mia³o znajdowaæ siê lokalne miejsce kultu. Jak
mniemano, nazwê sw¹ wzniesienie zawdziêcza³o pos¹gom posrebrzanych i poz³acanych bo¿ków. Jednemu z nich przypisywano nawet nazwê – lelak. Dodatkowym argumentem, przemawiaj¹cym za tym,
¿e Srebrna Huorka mog³a byæ miejscem kultu jest przekaz o istniej¹cej tu onegdaj œwi¹tyni, która zapad³a siê pod ziemiê8 . Podobna tradycja jest zwi¹zana m.in. ze wzgórzem ko³o Kot³ów oraz grodziskami
w Bielsku i Haækach. W przypadku ostatniego archeolodzy s¹ zgodni
co do tego, ¿e spe³nia³o ono równie¿ funkcjê kultow¹.
W dziewiêtnastym wieku ¿ywa by³a równie¿ tradycja o strategicznym znaczeniu Srebrnej Huorki. Wraz z grodziskiem w Zbuczu oraz
du¿ym kurhanem o nazwie Zamczysko ko³o Kuraszewa, mia³a ona spe³niaæ funkcje obronne. Fakt potwierdza³y liczne znaleziska koœci ludzkich oraz monet9 .
Intryguj¹cymi miejscami by³y od zawsze starodawne cmentarzyska. W obrêbie dawnych szczytowskich gruntów maj¹tkowych zachowa³y siê dwa. Pierwsze le¿y kilkaset metrów na po³udnie od drogi
Bielsk-Hajnówka, nieopodal kolonii Rakowicze. Roztacza siê st¹d
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piêkna panorama na Szczyty i ich okolice. Jest to cmentarzysko p³askie z grobami w
obstawach kamiennych, w
3
lokalnej mikrotoponimii
2
funkcjonuje jako Kurhan,
s¹siaduj¹ce zaœ grunta zw¹
siê Podkurhanie (w osiemna1
stowiecznych aktach Zakur- 4
hanki). Mimo up³ywu oko³o tysi¹ca lat od za³o¿enia,
cmentarzysko o powierz- 4. Plan okolic grodziska, cmentarzyska i by³ego
chni 0,24 ha zachowa³o siê folwarku Grabniak; 1-grodzisko, 2-cmentarzysko,
w doœæ dobrym stanie. Wy- 3-folwark, 4-cmentarzysko
raŸnie widaæ kilkanaœcie grobów, okolonych g³azami; ca³oœæ porasta
leszczyna. Miejscowa ludnoœæ w ró¿nym czasie uszczupla³a jednak nekropoliê o kamienie, aczkolwiek zawsze by³a œwiadoma niezwyk³oœci tego
miejsca. W 1967 r., decyzj¹ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Paw³a Pawluczuka, obiekt zosta³ wpisany do rejestru zabytków10.

5. Wykopaliska na cmentarzysku na wa³ach grodziska w Zbuczu
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Drugie, wiêksze cmentarzysko, zwane onegdaj Kurhany, le¿y dwa
kilometry na pó³nocny-wschód, w grabowym lasku, zwanym Prohulank¹, niedaleko opisywanej ju¿ Srebrnej Huorki. Zagajnik stanowi pozosta³oœæ po lesie folwarku Grabniak i wchodzi obecnie w obrêb gruntów wsi Zbucz. Najlepiej trafiæ tu z drogi Zbucz-Czy¿e, skrêcaj¹c w lewo
przy grupie krzy¿y przydro¿nych. Wœród nich szczególn¹ uwagê zwraca
kamieñ z inskrypcj¹ i zapisan¹ w cerkiewnos³owiañskim systemie liczbowym dat¹ Ð. Á. 1824. Po przebyciu kilkuset metrów jesteœmy na staro¿ytnym cmentarzysku. Znajdziemy tu dziesi¹tki grobów w obstawach kamiennych oraz grupê siedemnastu nasypów ziemnych, domniemanych kurhanów11.
Miejsce to od dawna intrygowa³o nie tylko okoliczn¹ ludnoœæ, ale
te¿ uczonych i entuzjastów. W po³owie XIX w. Dziêcio³owem i Grabniakiem w³ada³ Adolf Wiewiórowski, nie tylko dobry gospodarz, lecz tak¿e
cz³owiek, którego interesowa³a przesz³oœæ. W swoich penetracjach terenowych zawêdrowa³ a¿ do podklejnickich Hukowicz, gdzie bada³ miejscowe kurhany12. Ale najbardziej interesowa³y go, oczywiœcie, cmentarzyska le¿¹ce w obrêbie w³asnego maj¹tku.
By³ to ogólnie okres, kiedy wielu w³aœcicieli maj¹tków zak³ada³o biblioteki, muzea, towarzystwa naukowe, wydawa³o ksi¹¿ki, artyku³y, prowadzi³o badania archeologiczne. Wspomnijmy chocia¿by braci Eustachego i Konstantego Tyszkiewiczów, w³aœcicieli £ahojska ko³o Miñska. Pierwszy, absolwent Uniwersytetu Wileñskiego, kilka lat zajmowa³ siê badaniem kurhanów na Bia³orusi i Litwie, w wyniku czego by³a skompletowana jedna z najbogatszych kolekcji oraz wydana w 1865 r. ksi¹¿ka
Î êóðãàíàõ â Ëèòâå è çàïàäíîé Ðóñè. M³odszy brat Konstantego, Eustachy, jest znany jako za³o¿yciel Muzeum Staro¿ytnoœci w Wilnie i Komisji Archeologicznej, które dzia³a³y w latach 1855-1865.
Pierwszoplanow¹ rolê w zainteresowaniu staro¿ytnoœciami odegrali naukowcy rodem z Podlasia: o. Micha³ Bobrowski, Ignacy Dani³owicz i Józef Jaroszewicz. Ostatni z grona trzech profesorów, urodzony w Bielsku, badacz przesz³oœci Rusi-Litwy, zwraca³ szczególn¹ uwagê
na zabytki kultury materialnej i ich badania archeologiczne. Józef Jaroszewicz posiada³ niew¹tpliwy wp³yw na zainteresowanie szerokiego
grona osób przesz³oœci¹ najbli¿szych okolic. Oko³o 1850 r. dosz³o do
pierwszego spotkania profesora z Adolfem Wiewiórowskim, który opowiedzia³ mu o swoich badaniach cmentarzyska nieopodal folwarku
16

6. Cmentarzysko wczesnoœredniewieczne na grabniakowskiej Prohulance

Grabniak. Niebawem prof. Jaroszewicz, w celu prowadzenia dalszych
wykopalisk, przyby³ tu wraz ze swym towarzyszem Potockim. Rezultaty badañ by³y tak zachêcaj¹ce, ¿e uczony, w szybkim czasie, powróci³ tu raz jeszcze. Oprócz cmentarzyska w lesie Grabniak, przebada³
równie¿ prawdopodobnie nekropoliê zwan¹ Kurhanem. W rezultacie,
w 1853 r. powsta³ artyku³, którego obszerny fragment przytaczamy:
„Ogromne dwa cmentarze znajduj¹ siê na najwy¿szej pozycji okolic bielskich œród gruntów wsi Szczytów i w lesie Grabniaku do tego
maj¹tku nale¿¹cym. Ka¿dy grób otoczony jest w prostok¹t lub ko³o
do owalu zbli¿one niewielkimi kamieniami, a wnêtrze obwodu drobniejszemi zasypane. Te ostatnie uprz¹tnowszy, ju¿ na miejsce 1/2 ³okcia, albo i mniej pod powierzchni¹ ziemi natrafia siê na miejsce, gdzie
cia³o by³o z³o¿one. W niektórych grobach znaleziono doœæ grube kilku-calowe ¿elazne æwieki, u których w koñcu grubszym zamiast g³ówki
by³o tylko zachylone ¿elazo. Temi æwiekami musiano zbijaæ trumny,
lubo szcz¹tków drzewa ani œladu dostrzec siê nie da³o. Poniewa¿ nie
w ka¿dym z odkrytych grobów znalaz³y siê podobne æwieki, wypada³oby wnosiæ, ¿e u¿ywanie trumien nie by³o powszechne, chyba¿e
w miejsce ¿elaznych brano niekiedy æwieki drewniane. W dawniej17

szych snaæ grobach wszystko siê w proch obróci³o, w innych zaœ zaledwie cz¹stki ³ami¹ce siê za najmniejszym dotkniêciem i kawa³ki twardszych od nóg i r¹k koœci pozosta³y. Koœci te nie by³y bez ³adu z³o¿one,
lecz we w³aœciwych sobie le¿a³y miejscach i ¿adnego znaku ognia na
nich dostrzec nie mo¿na; w ¿adnym te¿ grobie nie znaleziono szcz¹tków popio³u lub wêgla, popielnic lub ³zawnic. Zmar³ych k³adziono
g³ow¹ na zachód, jak z po³o¿enia czaszek mo¿na siê by³o przekonaæ.
Oprócz wy¿ej wzmiankowanych æwieków znaleziono w tych grobach:
bransoletki z blachy miedzianej wyciête, ozdobione desenikami
w z¹bki i kropki: ró¿nego koloru paciorki szklane okr¹g³e i pod³ugowate, kolce srebrne i z posrebrzanej miedzi, po prostu z druta tych
kruszców zrobione; kó³ko z pod³ego srebra i kó³eczka w pod³u¿ne karby, jakby zauszniczka, jakieœ ¿elazne, kilka cali d³ugie narzêdzie
z jednej strony zaostrzone, z drugiej zakoñczone kó³kiem, przy kopaniu odbite i wreszcie kilka grubych szaro wypalanych skorup, które
przypadkiem mog³y siê tam dostaæ, gdy¿ zebrane nie stanowi³y ¿adnej ca³oœci.”13
W pracach wykopaliskowych na cmentarzysku profesorowi asystowa³ o. Miko³aj Bazylewski, proboszcz parafii w Szczytach, nale¿¹cy
do najbardziej œwiat³ych duchownych powiatu bielskiego. W 1847 r.
Komitet Etnograficzny przy Litewskim Seminarium Duchownym
zwróci³ siê do wybranych duchownych dekanatu bielskiego, w tym
do o. Miko³aja, z proœb¹ o przygotowanie zapisów folkloru (legendy,
pieœni, bajki, zwyczaje, zabobony, przys³owia) oraz jêzyka mieszkañców (ze s³owniczkiem, dialogami, zaznaczonymi akcentami)14. Oprócz
wspomnianego o. Miko³aj Bazylewskiego w pracê nad zbieraniem
materia³u w³¹czyli siê: o.o. Józef Markiewicz, Grzegorz Sosnowski,
Jan Bielawski, Teofil Kraskowski, Antoni Pajewski i Celestyn Bren15.
Trudy te mia³y pos³u¿yæ m.in. praktycznemu wykorzystaniu jêzyka bia³oruskiego i jego ró¿nych odmian w szkolnictwie parafialnym
i kazaniach. Pok³osiem pracy duchownych sta³y siê m.in. wydane
w 1863 r. w Wilnie Ðàçñêàçû íà áåëîðóññêîì íàðå÷iè. Autorzy ksi¹¿ki s³usznie uwa¿ali, ¿e jêzyk bia³oruski dzieli siê na dwie grupy. Dlatego te¿ oprócz tekstów zbli¿onych do obecnego jêzyka literackiego,
s¹ teksty w jêzyku Bia³orusinów Polesia i Podlasia. Potem, niestety,
od takiej idei odst¹piono.
Wróæmy jednak do grabniakowskiego cmentarzyska. Wed³ug re18

lacji dociekliwego o. Miko³aja Bazylewskiego, w jednym z grobów
znaleziono kilka du¿ych szkieletów, które dotyka³y siê g³owami.
W drugim znajdowa³ siê jeden szkielet oraz zardzewia³a siekiera.
W pozosta³ych natrafiono na kilkanaœcie z³otych ozdób dobrej próby.
Profesor Jaroszewicz ustali³ tak¿e, ¿e cia³ zmar³ych nie palono, grzebano g³owami na zachód, prawdopodobnie w trumnach, odnalaz³ bowiem wiele grubych gwoŸdzi. W inwentarzu grobów ujawni³ miedziane bransolety z z¹bkowanym i kropkowanym ornamentem, ró¿nego
koloru okr¹g³e i owalne paciorki szklane, kab³¹czki skroniowe, ³añcuszek, srebrny pierœcionek, bli¿ej nieokreœlon¹ bia³¹ broñ oraz fragmenty
ceramiki16. Niestety, dok³adna analiza wszystkich tych Ÿróde³ nie mo¿e
daæ nam pewnoœci, którego z cmentarzysk dotycz¹ przytoczone relacje oraz czy nie zosta³y one „upiêkszone”, w celu nadania wiêkszej
rangi znalezisku. W¹tpliwoœci te potwierdzi³y przeprowadzone w ostatnich latach badania archeologiczne.
Pierwotnie cmentarzysko zajmowaæ mog³o ponad hektar. W celu
ustalenia jego zasiêgu, w lipcu 2005 r. zosta³y przeprowadzone wstêpne badania archeologiczne. Okaza³o siê, ¿e wschodnia czêœæ nekropolii wychodzi poza przyjête granice i, byæ mo¿e, zajmuje czêœæ obecnych pól uprawnych17. Nie przypadkowo wiêc do wieku XIX, kilkaset metrów dalej na wschód, istnia³ cmentarz grzebalny wsi Zbucz.
Œwiadczy o tym zachowany kuty krzy¿ na granitowym cokole.
Rezultaty wstêpnych badañ archeologicznych potwierdzi³y wiekowoœæ cmentarzyska i jego ogromn¹ wartoœæ kulturow¹. Zrobiono piêæ
wykopów o ³¹cznej powierzchni 150 m kwadratowych. Najciekawszych
odkryæ dokonano w wykopie od strony wschodniej i pó³nocnej. W œrodkowej czêœci cmentarzyska, pomiêdzy obstawami z du¿ych g³azów, natrafiono na zwarty bruk kamienny z drobnych kamieni polnych. Wœród
nich znaleziono liczne fragmenty ceramiki wczesnoœredniowiecznej
(w tym pokruszone ca³e, du¿e naczynie), kilka przepalonych koœci (nie
uda³o siê okreœliæ czy ludzkich), szklan¹ lunulê (zawieszkê w formie pó³ksiê¿yca) oraz pierœcionek, wykonany z br¹zowego drutu. Prace prowadzone we wschodniej stronie cmentarzyska (tam, gdzie jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych XX wieku dochodzi³o pole) przynios³y odkrycie jakiegoœ trudnego do datowania paleniska oraz obstawy z g³azów, u³o¿onej
wokó³ kamiennego kurhanu. Nie znaleziono miêdzy nimi rozbitych naczyñ, a jedynie 12 koralików z niebieskiego szk³a18.
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Kompleksowe badania stanowiska na pewno
poszerz¹ w przysz³oœci
nasz¹ wiedzê o tym miejscu. Dziœ mo¿emy ju¿
powiedzieæ, ¿e cmentarzysko jest co najmniej
dwieœcie lat m³odsze od
pobliskiego grodziska.
Nadal nie znamy formy
pochówku ani nie umie7. Kamienie z tajemniczymi znakami w uroczysku
my odpowiedzieæ na pyLieski ko³o Krzywej
tanie, czy z cmentarzyskiem zwi¹zane s¹ wspomniane wy¿ej tajemnicze kopce – kurhany.
Byæ mo¿e na grabniakowskiej Prohulance, przed oko³o oœmioma wiekami swych zmar³ych grzebali przedstawiciele wschodnios³owiañskiego plemienia Dregowiczów. We wczesnym œredniowieczu zamieszkiwali oni po³udniow¹ czêœæ obecnej Bia³orusi (Polesie) oraz wschodni¹
czêœæ miêdzyrzecza Bugu i Narwi. O tym, ¿e zwi¹zana z nimi kultura
materialna by³a obecna na naszym Podlasiu œwiadcz¹ znaleziska z okolic Drohiczyna, Dani³owa k. Sura¿a (cmentarzysko z ok. XII w.) oraz
Puszczy Bia³owieskiej, gdzie znajduj¹ siê cmentarzyska kurhanowe,
zwi¹zane z tym plemieniem. Nieco inn¹ formê mia³o natomiast cmentarzysko przebadane na owianym legendami uroczysku Zamczysko,
gdzie kamienne bruki przykrywa³y p³askie groby. Nie spalonych zmar³ych wyposa¿ano tu w zabytki u¿ywane zarówno przez Dregowiczów,
jak i Mazowszan19.
Czy groby na Grabniaku w obstawach kamiennych równie¿ nale¿¹ do Dregowiczów? Wiêkszoœæ archeologów zwyk³o uto¿samiaæ je
z mazowieckim obrz¹dkiem grzebalnym. W przypadku Podlasia nie
jest to takie jednoznaczne. Wiele cmentarzysk z grobami w obstawach
kamiennych spotykamy bowiem w Ziemi Grodzieñskiej na Bia³orusi
oraz Litwie. Obstawianie mogi³ kamieniami by³o tam doœæ powszechne jeszcze do XIX w. Nie mo¿na wiêc ograniczaæ tej tradycji jedynie
do kultury Mazowsza20. Tym bardziej, ¿e dotychczas znalezione na
tym cmentarzysku przedmioty wskazuj¹ na wschodnios³owiañski charakter stroju.
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Profesor Jaroszewicz przypuszcza³, ¿e w kamiennych mogi³ach na
Grabniaku byli pochowani JadŸwingowie. By³ on zreszt¹ gor¹cym zwolennikiem jatwieskiej obecnoœci na Podlasiu, lokuj¹c nawet ich stolicê w Drohiczynie. Chocia¿ z dzisiejszego punktu widzenia wydaje siê
to jedynie romantyczno-fantastyczn¹ teori¹, jatwieska œwiadomoœæ by³a
tu jednak obecna jeszcze w XIX w. Otó¿, w latach 1857-1860 sporz¹dzono spisy parafialne, maj¹ce ustaliæ œwiadomoœæ etniczn¹ ludnoœci
prawos³awnej. Na terenie guberni grodzieñskiej kilkadziesi¹t tysiêcy
osób zadeklarowa³o siê jako JadŸwingowie, najwiêcej w powiecie kobryñskim – prawie 23 tysi¹ce. Ma³o tego, w parafii Czy¿e i Stary Kornin, jako jatwiagów, zapisano 3741 osób, czyli wiêkszoœæ parafian21!
Nie wiemy jednak¿e, czy takowe etniczne okreœlenie by³o przejawem
ich œwiadomoœci, czy te¿ pogl¹dów duchownych, sporz¹dzaj¹cych spisy? Czy tak wielki wp³yw mia³y idee profesora Jaroszewicza? A mo¿e
mamy do czynienia ze swoistym przekszta³ceniem plemiennej nazwy
przodków – Dregowiczów, na trochê bli¿szych historycznie JadŸwingów? Czy¿by w³aœnie dregowicka œwiadomoœæ przetrwa³a w tych stronach? Jedno jest pewne, dziêki wysi³kom profesora Jaroszewicza, szczytowski Grabniak sta³ siê znany nawet w stolicy Imperium.
W 1862 r. do goœcinnego dworu Adolfa Wiewiórowskiego w Dziêcio³owie, w celach badawczych, przybyli z Petersburga dwaj dostojni
panowie – Szpilewski oraz Szlejder . W archiwum Instytutu Historii
i Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu zachowa³ siê krótki opis wyników przeprowadzonych wówczas badañ22.
W 1875 r. zmar³ szczytowski dziedzic – archeolog Adolf Wiewiórowski. Kilkanaœcie lat póŸniej do Szczytów przyby³ Miko³aj Awenarius
(1843-1903), inspektor Instytutu Szlachetnie Urodzonych Panien
w Bia³ymstoku. Ju¿ wczeœniej ws³awi³ siê jako odkrywca i pierwszy
badacz plomb drohiczyñskich23. Interesowa³ siê tak¿e starodawnymi
cmentarzyskami, st¹d jego podró¿ do Szczytów.
W Szczytach Awenariusa interesowa³y szczególnie groby w obstawach kamiennych. Po przybyciu na miejsce w asyœcie kilku pomocników uda³ siê na tzw. Kurhan, na którym, wed³ug relacji ludzi,
byli pochowani wojownicy. W czasie badañ na cmentarzysku znaleziono szcz¹tki ludzkie, br¹zowe ozdoby oraz rozbite naczynie gliniane o grubych œciankach24.
Cmentarzyska z kurhanami i kamiennymi mogi³ami na szczytow21

skim Grabniaku niew¹tpliwie nie by³y jedynymi staro¿ytnymi nekropoliami w tych okolicach. Fiodor Pokrowski wspomina jeszcze o grobach w obstawach kamiennych ko³o maj¹tku Dziêcio³owo oraz wsi
Krzywa, bli¿ej jednak ich nie lokalizuj¹c25. W tej ostatniej wsi, w leœnym uroczysku Seredni KorczyMe mo¿na zauwa¿yæ kilka tajemniczych
kamieni. Jeszcze do niedawna znajdowa³ siê tu granitowy pomnik
z datowanym na 1746 rok napisem. Innym, frapuj¹cym miejscem
w okolicy Krzywej jest terenowe wyniesienie miêdzy dolinami zwanymi Lipnik i Smolanka. Wœród pól uprawnych znajdziemy tu zwa³owisko g³azów. Chocia¿ czêœæ z nich by³a tu œci¹gniêta z pól, niektóre,
wed³ug wiarygodnych relacji, znajdowa³y siê tu „od zawsze”26. Na najwiêkszym z kamieni, o obwodzie ok. 6 m, mo¿na zauwa¿yæ tajemnicze, regularne znaki. W¹tpliwe, ¿e by³y one wytworem przyrody. Mo¿e
wiêc w którymœ z przypadków, mamy do czynienia ze wspomnianym
kamiennym cmentarzyskiem ko³o Krzywej?
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Rozdzia³ II

Szczyty wychodz¹ na arenê historii
Na pocz¹tku wieku szesnastego, czyli u schy³ku œredniowiecznej
historii naszych ziem, wzd³u¿ doliny pe³nowodnej wówczas rzeki Orlanki vel Orli (w swym œrodkowym biegu by³a niewiele mniejsza od
dzisiejszej Narwi), zaczynaj¹ wy³aniaæ siê nieznane wczeœniej miejscowoœci: Topczyka³y, Koszele, Orla, Werweczki i Nowosielce. Ich
ukazanie siê w tym czasie na kartach dokumentów nie oznacza wcale,
¿e dotychczas nie istnia³y. Przeciwnie, pojawi³y siê wówczas w Ÿród³ach pisanych, w zwi¹zku ze zmianami statusu w³asnoœciowego. Do
tej pory nale¿a³y do kilku w³aœcicieli, teraz nastêpowa³o ich komasowanie w rêkach jednego. By³ nim Michaj³o Bohusz Bohawitynowicz,
jeden z najmo¿niejszych magnatów w ówczesnym Wielkim Ksiêstwie
Litewskim.
Jego dziad – Bohawityn herbu Korczak, pojawi³ siê w zapiskach dokumentalnych ju¿ w 1431 r., jako zwolennik wielkiego ksiêcia litewskiego Œwidrygie³³y. Sam Michaj³o Bohusz przeœcign¹³ swych przodków
w d¹¿eniu do godnoœci pañstwowych i polepszaniu statusu maj¹tkowego. Na pocz¹tku by³ pisarzem litewskim, potem namiestnikiem kamienieckim, s³onimskim i ¿y¿morskim, wreszcie marsza³kiem i podskarbim
ziemskim litewskim. Wed³ug popisu wojska z 1528 r. wystawia³ on
w sumie 78 konnych ze swych bia³orusko-litewskich oraz wo³yñskich
maj¹tków1 . Wœród tych pierwszych by³a ju¿ wówczas nowo utworzona w³oœæ orlañska. Do jej tworzenia Bohawitynowicz dochodzi³ sukcesywnie.
Najpierw, drog¹ zamiany, od Iwana Rezañca i jego ziêcia Waska
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Dmitrowicza, naby³ sio³o Topczyka³y. Bohusz odda³ im za to dwór Steckowski w powiecie s³onimskim. Zygmunt I potwierdzi³ tê transakcjê
w paŸdzierniku 1512 r., w czasie, gdy Bohowitynowicz by³ ju¿ namiestnikiem kamienieckim2 . Pó³ roku póŸniej w jego rêce trafi³y Koszele
oraz Werweczki, wieœ obecnie nie istniej¹ca (le¿¹ tu grunta kolonii
Antonowo). Dotychczas by³y one w³asnoœci¹ diaka hospodarskiego
(pisarza) Jeska Iwanowicza, który otrzyma³ je za zas³ugi od Aleksandra Jagielloñczyka – èìåíüÿ èìåë ç äàíèíû áðàòà íàøîãî ñëàâíîå
ïàìÿòè êîðîëÿ Àëåêñàíäðà åãî ìèëîñòè3 . W zamian za Koszele
i Werweczki oraz ziemie nazywane Laszkowszczyna i Szy³owszczyna,
Bohusz przekaza³ Iwanowiczowi dwór w powiecie trockim, nale¿¹cy
wczeœniej do ksiêcia Micha³a Gliñskiego4 . W tym mniej wiêcej czasie
w rêce Bohowitynowicza przechodzi Orla, z której Jesko Iwanowicz
nie uczyni³ miasta, jak tego sobie ¿yczy³ wielki ksi¹¿ê. Dopiero Bohowitynowicz i jego nastêpcy stworzyli tu prawdziwe centrum dóbr,
z kompleksem dworskim i za³o¿eniem miejskim z rynkiem i ratuszem.
Dobra orlañskie le¿a³y na styku Puszczy Bia³owieskiej i Bielskiej.
Aby unikn¹æ nieporozumieñ granicznych, Zygmunt I poleci³ Andrzejowi Borysewiczowi £osce, leœniczemu podlaskiemu, rozgraniczyæ
dobra: Koszele i Topczyka³y od Puszczy Bia³owieskiej Królewskiej5 .
Granica przebiega³a wówczas oko³o piêciu kilometrów na po³udniowy wschód od dzisiejszej Orli.
W kontekœcie Bohuszowej, gospodarczej ekspansji na miejscowoœci po³o¿one na zachód od Puszczy Bia³owieskiej, mo¿na siê tylko
domyœlaæ, ¿e chcia³ on przej¹æ równie¿ inne s¹siednie dobra. Poza zasiêgiem by³y raczej, po³o¿one w okrêgu miejskim Bielska, Spiczki,
Parcewo czy Ho³ody, lub wsie leœnictwa bielskiego: Morze i Zbucz.
Pozostawa³y dobra Szczytów, od pó³nocy granicz¹ce z gruntami wsi
Werweczki i Krywiatycze.
Trudno na razie ustaliæ, który z mo¿nych Szczytów herbu Jastrzêbiec uzyska³ prawo w³adania gruntami, poprzez Orlankê granicz¹cymi z ho³odowsk¹ czêœci¹ okrêgu miejskiego bielskiego. Oœrodkiem
ich dóbr sta³ siê dwór dziêdzio³owski, po³o¿ony nieopodal dawnej,
nieistniej¹cej dziœ osady.
Szczytowie, nazywani te¿ Szczytowskimi lub Szczytowiczami, byli
ruskim rodem o dawnych tradycjach szlacheckich. Za swe zas³ugi otrzymywali od wielkich ksi¹¿¹t kolejne maj¹tki, w tym równie¿ na Podla26

siu. W po³owie XV w. Kazimierz Jagielloñczyk nada³ Jakubowi Janowiczowi Szczytowi wójtostwo Batikowice (Baciki) ko³o Siemiatycz z prawem dziedziczenia6 . W 1469 r. Jakub Szczyt przekaza³ je diakowi Fedorowi Sasinowi, zatrzymuj¹c jednoczeœnie prawa do dzier¿awienia
dóbr. Po Jakubie Batikowice przej¹³ jego syn Stanis³aw, znany niechlubnie z tego, ¿e z bli¿ej nie znanych przyczyn powiesi³ Stefana,
syna Fedora, który po ojcu przej¹³
wójtostwo batikowickie7 .
Interesuj¹ce nas Szczyty zawdziêczaj¹ sw¹ nazwê w³aœnie temu
rodowi. Szczytowie byli w³aœcicielami Dziêcio³owa na pewno ju¿ 8. Herb Jastrzêbiec; oprócz Szczytów
nosi³o go blisko 750 rodów w Wielkim
w 1522 r. Wówczas to Jan Jakubo- Ksiêstwie Litewskim i Koronie Polskiej
wicz Szczytowski spiera³ siê z Bohuszem Bohawitynowiczem o ziemie8 . Widzimy wiêc konflikt interesów dwóch mo¿nych. Szczyt, podobnie jak Bohusz, by³ marsza³kiem
hospodarskim, a do tego jeszcze namiestnikiem mohylewskim. Stali
wiêc naprzeciw siebie dostojnicy, prawie równi godnoœciami. Rywalizacjê o dominacjê gospodarcz¹ w tym rejonie Ziemi Bielskiej wygrali
jednak w³aœciciele dóbr orlañskich, poszerzaj¹c sukcesywnie swój zasiêg o kolejne miejscowoœci. W 1577 r., gdy Orla nale¿a³a do ksiêcia
s³uckiego Juryja Olelkowicza i jego ¿ony Katarzyny z Têczyñskich
(wnuczki Bohusza Bohawitynowicza), w³oœci te obejmowa³y ju¿ wówczas nastêpuj¹ce miejscowoœci: Koszele, Werweczki, Topczyka³y, Szernie, Koszki, Toporki i Ruduty9 . Wszystkie wymienione wsie, bez Orli,
zajmowa³y 180 w³ók, czyli ponad 3000 hektarów. Ówczesne prywatne
dobra szczytowskie by³y kilkakrotnie mniejsze.
Aby pozyskaæ nowe grunta pod uprawê, Szczytowicze musieli
zajmowaæ siê trzebie¿¹ lasów. Porasta³y one du¿¹ czêœæ terenów póŸniejszego folwarku Grabniak i Karolin, stanowi¹c naturaln¹ granicê
dla wsi leœnictwa bielskiego – Czy¿ów i Zbucza. Na po³udniu mia³y
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one po³¹czenie z lasami dóbr orlañskich, które z kolei siêga³y do Puszczy Bia³owieskiej. Wymownym œwiadectwem dawnej lesistoœci
wschodniej czêœci dóbr szczytowskich jest wspomniany Grabniak
(Hrabniák). Nazwa ta obejmuje wszystkie pola pó³nocno-wschodniej
czêœci gruntów wsi Szczyty Dziêcio³owo oraz s¹siaduj¹ce ziemie wsi
Czy¿e. Ze szczytowskim Hrabniakiem, od pó³nocy, graniczy du¿e uroczysko o nazwie H³uch, po³o¿one ju¿ w obrêbie gruntów wsi Krzywa.
Jeszcze na dziewiêtnastowiecznych mapach widzimy tu du¿y las. Do
dziœ zreszt¹ wspominaj¹ o nim starsi mieszkañcy Krzywej. Znamienne, ¿e przez uroczysko H³uch (od: h³uchij lies – stary, gêsty las) przechodzi droga o nazwie Liesnája10. O dawnej lesistoœci tego terenu mówi¹
równie¿ nazwy dolin: Lipnik oraz Smolanka. Tê ostatni¹ nazwê t³umaczy siê eksploatacj¹ smo³y drzewnej (por. Smolanaja Piecz przy kolonii
Grabniak). Las sosnowy porastaj¹cy grunta wsi Krzywa by³ bowiem
bardzo ¿ywiczny. Jeszcze dziœ wskazuje siê na stodo³ê, zbudowan¹
z tamtego drewna. Teren obecnego lasu krywlañskiego, porastaj¹cego
s³abej jakoœci grunta na zachód od wsi, w wieku szesnastym natomiast
stanowi³ w du¿ej czêœci grunta uprawne.
Powróæmy jednak¿e do Szczytów z pierwszej po³owy szesnastego
stulecia. Znany nam ju¿ Jan Jakubowicz Szczytowski, marsza³ek hospodarski, odszed³ z tego œwiata, nie zostawiwszy mêskiego potomstwa. Jego córka wysz³a za m¹¿ za Jana Irzykowicza Olechnowicza,
wnosz¹c mu w posagu dobra Baciki ko³o Siemiatycz oraz Szczyty, jak
równie¿ herb rodowy. Odt¹d Irzykowicze, obok Leliwy, bêd¹ u¿ywaæ
równie¿ znaku Jastrzêbca11.
Protoplast¹ nowego w³aœciciela Szczytów by³ Litwin Monwid,
który herb Leliwa przyj¹³ na unii horodelskiej w 1413 r. Nowego nazwiska rodowi udzieli³ jego wnuk – Jerzy Olechnowicz, zwany Irzykiem. W nomenklaturze Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego Jan Irzykowicz, nowy dziedzic na Szczytach, zajmowa³ doœæ znaczn¹ pozycjê.
By³ dworzaninem królewskim oraz podkomorzym mielnickim i drohickim. Urzêdy te przej¹³ potem równie¿ jego syn – Kasper Monwid,
który, bêd¹c dworzaninem królewskim, zas³yn¹³ ze skutecznych dzia³añ przy wykupieniu starostwa brañskiego i dóbr królewskich na Podlasiu. Od 1576 r. dzier¿y³ równie¿ wójtostwo w Bielsku12.
W czasie, gdy w Szczytach usadawiaj¹ siê Irzykowicze, na kartach
historii pojawia siê drugi cz³on nazwy dóbr – Dziêcio³owo lub Dziê28

cie³owo. Ich centrum nale¿y lokowaæ w miejscu nieistniej¹cego dziœ dworu Szczyty Dziêcio³owo (lokalna nazwa terenowa –
Dziendzie³úwszczyna), po³o¿onego
na pó³noc od drogi Bielsk-Hajnówka. O dziedzicznym Dziêcie³owie wspomina p³yta nagrobna
zmar³ego w 1616 r. Przec³awa
Monwida, syna Kaspra Irzykowicza, znajduj¹ca siê w koœciele
w Turoœni Koœcielnej. Drog¹ koligacji rodzinnych miejscowoœæ ta
przez pewien okres nale¿a³a w³aœnie do Przec³awa Irzykowicza.
Otwart¹ kwesti¹ jest przynale¿noœæ parafialna ówcze9. Herb Leliwa Irzykowiczów
snych Szczytów Dziêcio³owa. O
ile Irzykowicze byli ju¿ wówczas rzymskimi katolikami, ludnoœæ s³u¿ebna w wiêkszoœci wyznawa³a prawos³awie. W³aœciciele maj¹tku,
nawet niewielkiego, zazwyczaj starali siê w jego centrum fundowaæ
cerkiew. Nie wiemy, czy tak by³o w przypadku szesnastowiecznych
Szczytów, mo¿na siê tego tylko domyœlaæ. Uroczysko, na którym
w 1785 r. ufundowano cerkiew, nosi³o dawn¹ nazwê Koœcio³ek13. Je¿eli
nawet nie by³o tu wczeœniej cerkwi parafialnej, mog³a tu staæ œwi¹tynia filialna, nale¿¹ca do parafii œw. Symeona S³upnika w Orli. Po raz
pierwszy wzmiankowana jest ona na pocz¹tku XVI wieku, kiedy Bohusz Bohawitynowicz zatwierdzi³ przywilej do¿ywotniego probostwa
o. Karpowi i diakonowi o. Zacharjowi. W dokumencie czytamy o tym:
A da³ jeœmi dier¿ati Popu do œmierti a po joho ¿iwotie jeœli budet syn umieti
hramoty a schoczet tuju Cerkow Bo¿ju mieti i on majet tuju Cerkow dier¿ati
i tuju zemlu zawsim tym majet pachati po tomu kak jeho bat’ko dier¿ati na
to jeœm im da³...14. Przywilej ten potwierdzi³ w 1548 r. ziêæ Bohusza
Stanis³aw Têczyñski15. W szesnastym wieku w Orli powsta³a równie¿
druga cerkiew – zamkowa œw. Jana Teologa. Sta³a siê przez to znacz¹cym oœrodkiem prawos³awia, emanuj¹cym i na s¹siednie Szczyty.
W 1591 r. wieœ posiada³a 40 w³ók osiad³ych oraz m³yn. W s¹siedz29

twie znajdowa³o siê piêæ w³ók, nale¿¹cych do koœcio³a NNMP w Bielsku, tworz¹cych tzw. Szczyty Plebañskie. Œwiadczy o tym zapis w ksiêdze poborowej z 1577 r.16 Dziêcio³owscy rzymscy katolicy, a takimi
w koñcu szesnastego wieku byli w³aœciciele, nale¿eli do koœcio³a bielskiego. Wiêkszoœæ poddanych by³a prawos³awna i nale¿a³a do parafii
w Orli. Mieszkañcy Ho³odów modlili siê w cerkwiach bielskich, a Krzywej – w strzeleckich Czy¿ach, z którymi byli historycznie i mentalnie
zwi¹zani. Wielce prawdopodobne, ¿e Krzywa posiada³a równie¿ w³asn¹, filialn¹ œwi¹tyniê. Wed³ug przekazów, jeszcze w wieku dziewiêtnastym, poœrodku wsi, nad jednym ze Ÿróde³ strumienia Lipnik sta³a
drewniana kaplica17. Woda z krynicy posiada³a moc uzdrawiaj¹c¹. Jeszcze dziœ miejsce to jest podmok³e i niezabudowane.
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Jednego konnego wystawiano œrednio od 3-4 zale¿nych poddanych.
Metryka Litewska, t. 8, s. 461, Wilno 1995. Âîëåí îí è íàïîòîì áóäó÷èè åãî
íàñëåäêè òûè èìåíüÿ ïðûáàâèòè è ðîçúùèðèòè, è ëþäüìè îñàäèòè,
è ê ñâîåìó ëåïøîìó è âæèòî÷íîìó îáåðíóòè, êàê ñàì íàëåïåè ðîçóìåþ÷û.
À ñòàðîñòà íàø áåëüñêèè è èíûè âðàäíèêè íàøû òàì áóäó÷è íå ìàþò åìó
íè â ÷îì òûõ èìåíåè ïåðåêàçû ÷ûíèòè àíè âî øòî ñÿ óñòóïàòè. À êîòîðûè
áû ïîääàíûè íàøè õîòåëè äîáðîâîëüíî çáîæå íà ìëûíû åãî âîçèòè ìîëîòè,
òîãî åìó ïîæèòêó íå ìàþò çàáîðîíÿòè...
3
Tam¿e,
s. 462.
4
Micha³ Gliñski (1470-1534) herbu „Gliñscy” pochodzi³ ze znanego rodu
ksi¹¿êcego w WKL o korzeniach tatarskich; posiada³ znaczne maj¹tki ziemskie
na Podlasiu, m.in. Goni¹dz i Rajgród. Za spisek przeciwko Zygmuntowi
Staremu i próbê utworzenia niezale¿nego ksiêstwa na wschodnich ziemiach
WKL by³ zmuszony do ucieczki wraz z rodzin¹ do pañstwa moskiewskiego,
wszystkie jego maj¹tki, w tym podlaskie, by³y skonfiskowane.
5
Nacyjanalny Histaryczny Archiu Bie³arusi u Miñsku, F. 694, op. 4., k. 7, rejestr
dokumentów œci¹gaj¹cych siê do granic maiêtnoœci Orli.
6
Litewsko-ruski ród Szczytów osiad³ pocz¹tkowo w rejonie wsi Granne ziemi
drohiczyñskiej. Jak pisze A. Jab³onowski „dobra te ich rozerwane przesz³y
w obce, spowinowacone domy Kostewiczów, Niemierów i Irzykowiczów”,
A. Jab³onowski, Źród³a dziejowe....., Podlasie, cz. 3, s. 50; por. A. Laszuk, Zaœcianki
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Rozdzia³ III

W dobrach hospodarskich i królewskich
Zgo³a inaczej przedstawia³y siê ówczesne losy dwóch s¹siaduj¹cych ze Szczytami miejscowoœci – Ho³odów i Krzywej. Do czasu inkorporacji Podlasia do Korony obie wsie le¿a³y w kompleksie dóbr
hospodarskich, czyli wielkoksi¹¿êcych, z pewn¹ jednak¿e ró¿nic¹. Ho³ody pocz¹tkowo wchodzi³y w sk³ad okrêgu miejskiego i wraz z s¹siednimi Parcewem, Spiczkami i Widowem oraz dalszymi Augustowem, Strykami i Szasta³ami by³y wsi¹ miejsk¹. Ich mieszkañcy posiadali status równaj¹cy ich prawami z mieszczanami. Mieli jednak¿e
swoje specyficzne obowi¹zki i zajêcia, miêdzy innymi utrzymywanie
porz¹dku w mieœcie.
Na kartach historii Ho³ody po raz pierwszy pojawiaj¹ siê w 1501
r., w zwi¹zku z potwierdzeniem i rozszerzeniem praw miejskich Bielska. Obok innych przywilejów, Aleksander Jagielloñczyk nada³ wówczas wójtowi bielskiemu uposa¿enie w postaci gruntów zwanych Widowszczyna i Zawidowszczyna, m³yna wodnego ko³o Ho³odów na Orlance oraz Sadzawki, w których wójt otrzyma³ wy³¹czne prawo ³owienia ryb. Przywilej nie ogranicza³ jednak dostêpu do m³yna mieszkañcom okrêgu miejskiego. Tak jak dotychczas, mogli oni swobodnie
mieliæ tu wszystkie rodzaje zbo¿a oraz s³ód, potrzebny do warzenia
piwa. Oprócz m³yna, w swoich lasach wójt mia³ prawo do zak³adania
nowych barci oraz zajmowania opuszczonych (b³udnych)1 . Dotyczy³o
to równie¿ lasu ho³odowskiego, który by³ jednym z najwiêkszych kompleksów leœnych w okolicach Bielska.
Wójtowska posiad³oœæ w Ho³odach niebawem jednak przesz³a
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znowu¿ we w³adanie miasta i mieszczan. Przyczyn tego nale¿y szukaæ
w posuniêciu wójta o nazwisku Rusin (równie¿ tak¹ mia³ narodowoœæ).
Sprzeda³ on dziedziczne prawa do wójtostwa Miko³ajowi Miko³ajewiczowi Radziwi³³owi, wojewodzie wileñskiemu2 . Bielszczanie, gorliwi
patrioci lokalni, kategorycznie sprzeciwili siê odst¹pieniu swego wójtostwa obcemu mo¿now³adcy. Wszczêli zatem na najwy¿szych szczeblach starania o jego odzyskanie. Potrzebowali na ten cel du¿ych sum
pieniêdzy, co, jak siê okaza³o, nie by³o dla mieszczan problemem.
Bielsk w owym czasie nale¿a³ do najbogatszych miast Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, lokuj¹c siê pod tym wzglêdem obok takich oœrodków jak Kowno, Grodno, Mohylew i Kijów. Wszystkie te miasta,
w tym Bielsk, odprowadza³y do skarbu pañstwa po 1000 kop groszy
litewskich (równowartoœæ 222 kg srebra). Takie oœrodki jak Miñsk,
Piñsk czy Nowogródek przekazywa³y w tym czasie sumê o po³owê
mniejsz¹, nie mówi¹c ju¿ o Knyszynie, Brañsku czy Tykocinie (po
200 kop)3 . Chocia¿ dane te odnosz¹ siê do roku 1561, s¹ one miarodajne równie¿ dla dziesiêcioleci wczeœniejszych.
Rozumiemy zatem, dlaczego mieszczanie zdecydowali siê na
wykupienie wójtostwa od Jana Miko³ajewicza Radziwi³³a, syna wojewody. Potrzebna by³a na to bowiem suma zaledwie 300 kop groszy
litewskich. Dodatkowo, w sprawy w³asnoœciowe wójtostwa by³ ju¿
wczeœniej uwik³any Iwan Sieheniewicz vel Siehieñ, który za³o¿y³ za
mieszczan potrzebn¹ sumê pieniêdzy. W taki oto sposób wójtostwo
wraz z m³ynem ho³odowskim przesz³o w posiadanie mieszczan, maj¹cych od tego czasu prawo do wybierania wójta ze swego grona. Odpowiedni akt prawny, spisany w jêzyku starobia³oruskim, zosta³ wydany
w 1526 r. w Krakowie, przez Zygmunta I Starego. Czytamy w nim
m.in.: ... à òîå âîéòîâñòâî ê ìåñòöêîìó ïîæèòêó ìàþò äåðæàòü
è åãî âûçâàòè ñî âñèì øòî íà òîå âîéòîâñòâî çäàâíà ïðèñëóãóåò,
à âîéòà ìàþò ñîáè îáèðàòè òàìîøíåãî äîáðîãî ÷åëîâåêà ìåùàíèíà
Áåëüñêîãî õòî èì áóäåò ëþá è êîòîðûé áû ñÿ äîáðå ó ïðàâå
Ìàòáîðñêîì ðàäèë è ç íèìè ñïðàâîâàë...4 .
Wolne rz¹dy mieszczan nad Bielskiem da³y miastu bodziec do
dalszego rozwoju, co te¿ by³o intencj¹ monarchy, gdy zezwoli³ zakupiæ im wójtostwo. Niebawem jednak nast¹pi³o wydarzenie, które przes¹dzi³o o dalszej jego przynale¿noœci. W 1533 r. w³adze miejskie zadecydowa³y o przekazaniu wójtostwa, wraz z folwarkiem ho³odowskim,
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Fed’ce (Fiodorowi) Siehieniewiczowi, synowi Iwana. W zastaw dzier¿awca mia³ wp³aciæ 450 kop groszy litewskich. I chocia¿ suma zosta³a
uiszczona, wójtostwo z Ho³odami ju¿ nigdy nie powróci³o w gestiê
mieszczan. Z bli¿ej nieznanych powodów przesz³o one w domenê królewsk¹. Teraz tylko w³adcy mieli prawo do zatwierdzania wójtów.
W po³owie XVI w. by³ nim Mateusz Sieniawski. Po nim wójtostwo
z Ho³odami otrzyma³ w do¿ywocie mielnicki podkomorzy Kasper Irzykowicz, znany ju¿ nam jako dziedzic na Szczytach5 . Odby³o siê to na
mocy przywileju króla Stefana Batorego z 28 czerwca 1576 r. Z tego
te¿ roku pochodzi pierwszy opis wsi Ho³ody i Krzywa.
Opis jest zawarty w lustracji województwa podlaskiego, sporz¹dzonej kilkanaœcie lat po ostatecznym zakoñczeniu wielkiej reformy
agrarnej – pomiary w³ócznej. Rozproszone dot¹d osadnictwo skomasowano w œrodku dzia³u ziemskiego miejscowoœci. W taki sposób powsta³y wsie – ulicówki, gdzie domy zazwyczaj sytuowano po jednej
stronie ulicy, zabudowania gospodarcze po drugiej. Wczeœniejszy podzia³ gruntów na ¿erebia b¹dŸ s³u¿by zamieni³y w³óki i morgi6 . W sk³ad
jednej w³óki wchodzi³y najczêœciej trzy kawa³ki pola jednakowej lub
ró¿nej wielkoœci, co pozwala³o na trójpolowy system uprawy. Pocz¹tkowo wielu gospodarzy posiada³o po jednej lub pó³ w³óki, które z czasem ulega³y rozdrobnieniu. Tak powstawa³y tretiny, czetwertiny (czetwertuchi), oœminy.
W wyniku pomiary w³ócznej œciœle okreœlono równie¿ zobowi¹zania podatkowe oraz w naturze. Wysokoœæ podatku zale¿a³a od jakoœci
gruntów, praca na folwarkach królewskich zaœ od statusu w³oœcian.
Ci, którzy otrzymali w³óki osadne, p³acili czynsz pieniê¿ny, z w³ók
tiah³ych trzeba by³o odrabiaæ pañszczyznê. Niewiele by³o natomiast
w³ók wolnych, najczêœciej pozostawa³y w gestii lokalnej administracji
i ró¿nego rodzaju s³u¿b. Wielkoœæ pañszczyzny pocz¹tkowo wynosi³a
dwa-trzy dni w tygodniu, po kilkudziesiêciu latach wzrasta³a nawet
do piêciu. To ostatnie zjawisko wystêpowa³o jednak przewa¿nie
w dobrach prywatnych. St¹d wziê³o siê, ¿ywe do dziœ u niektórych
gospodarzy, przyzwyczajenie do niedzielnej pracy na roli. O przyczynach tego stanu rzeczy w drugiej po³owie XVI w. pisa³ kronikarz Aleksander Gwagnin: „Dla pana pracuj¹ piêæ dni, a szósty dla siebie; prawie wszêdzie pracuj¹ i w niedzielê, dlatego, ¿e po wsiach nigdy nie
œwiêtuj¹...”7 .
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G³ównym miejscem, w którym
w³oœcianie realizowali zobowi¹zania
pañszczyŸniane by³ folwark. Na terenie starostwa bielskiego, po dokonaniu pomiary w³ócznej, istnia³y trzy folwarki: Ho³owiesk, Sto³owacz i U¿yki.
Do tego ostatniego nale¿a³o wójtostwo ho³odowskie oraz krzywiatyckie.
Pierwsze sk³ada³o siê z trzech wsi:
Ho³odów, Kot³ów i Saków. W 1576 r.
Ho³ody posiada³y 60 w³ók gruntu
œredniego, w ramach których znajdowa³y siê dwie, wolne od podatków,
w³óki wójtowskie. Pozosta³e grunta
by³y ob³o¿one przeró¿nymi zobowi¹zaniami. Oprócz podatku w wysokoœci 15-20 groszy za w³ókê, ca³a wieœ
musia³a dostarczyæ do folwarku 100
beczek owsa, 50 wozów siana oraz za10. Fragment szesnastowiecznych p³aciæ okreœlon¹ wysokoœæ m³ynowecarskich wrót z cerkwi w Czy¿ach
go8 . K³opotem folwarku by³y 3,5 w³óki, które porzucili gospodarze nie mog¹cy uporaæ siê z wyp³aceniem
zobowi¹zañ. Lustracja wymienia piêæ takich osób: Romana Dospiechowicza, Ichnata Czaikê, Sacza, Barana oraz Haniê wdowê. S¹ to
pierwsze znane nam imiona i nazwiska mieszkañców Ho³odów9 .
Z lustracji 1576 r. pochodz¹ równie¿ pierwsze znane zapisy o Krzywej. Sw¹ nazwê wieœ zawdziêcza ciekowi wodnemu, który bierze pocz¹tek wœród pól dawnego folwarku Grabniak, p³ynie na po³udnie od
wsi i wpada do Orlanki. O strumieniu tym wspomina przywilej na
prawa miejskie magdeburskie, wydany Bielskowi w 1495 r. przez Aleksandra Jagielloñczyka. W opisie granic okrêgu miejskiego czytamy:
Civitatis ejusdem circummetus et granicies limitantes ex una parte ad Coszelie villam, ex alia vero usque ad Krywa flumen, et ea alia usque Wierhuszewka fluvolium („Co siê tyczy granic miasta Bielska, to one ci¹gn¹ siê
z jednej strony do wsi Koszele, z drugiej – do rzeczki Krywej, a z trzeciej do rzeczu³ki Wierhuszewki”)10. W owym czasie sama wieœ Krzywa niew¹tpliwie ju¿ istnia³a, nie by³a to jednak obecna wieœ-uliców36

ka. Najpewniej mieliœmy wówczas do
czynienia z kilkoma osadami, po³o¿onymi przy ciekach wodnych. Oprócz
Krzywej mog³a to byæ rzeczka Smolanka, której dolina otacza obecn¹
wieœ z pó³nocnej strony. Tradycja ustna wskazuje, ¿e najstarsz¹ czêœæ Krzywej stanowi³ jej zachodni skraj, gdzie
cieki wodne zbli¿aj¹ siê do siebie najbardziej.
W wyniku pomiary w³ócznej
Krzywa sta³a siê nominalnym centrum
wójtostwa, oprócz Krzywiatycz (ówczesna nazwa wsi; nie myliæ z Krywiatyczami we w³oœci orlañskiej) obejmuj¹cego równie¿ Pasynki oraz Rakowicze. Grunta wiejskie w Krzywej podzielono na 40 w³ók, a ich jakoœæ okreœlono jako pod³¹, z opodatkowaniem
po 13 groszy litewskich za w³ókê11. 11. Cerkiew Uœpieñska w strzeleckich
Szczególnie marny by³ 11-to morgo- Czy¿ach; do 1785 r. jej parafianami
wy dodatek, który w 1576 r. pozosta- i fundatorami byli mieszkañcy Krzywej
wa³ nie u¿ytkowany. Trudno dziœ zrozumieæ tak¹ sytuacjê, poniewa¿
gleby w okolicach Krzywej s¹ raczej dobrej klasy. Dotyczy to jednak
szczególnie gruntów po³o¿onych na wschód od wsi i na po³udnie od
rzeczki Krzywej (Dwuorszczyna). W szesnastym wieku obszar ten porasta³ jeszcze lasem, o czym œwiadcz¹ zachowane do dziœ nazwy terenowe. G³ówny area³ gruntów w³oœciañskich znajdowa³ siê natomiast
na zachód od wsi. A tu przewa¿a³y piaski, obecnie w wiêkszoœci poroœniête lasem. Nawet ówczesne ³¹ki nad rzek¹ Orl¹ (Orlank¹) w uroczysku Zakopy i Sp³awy, nie przynosi³y mieszkañcom Krzywej oczekiwanych korzyœci. Przyczyn¹ tego stanu by³ staw m³yñski folwarku
U¿yki, który ci¹gle podtapia³ im u¿ytki. Lustratorzy z tego powodu
zwolnili je ca³kowicie od podatków12.
W odró¿nieniu od Ho³odów, nie bacz¹c na s³abe grunta, ¿adna
z w³ók w³oœciañskich nie by³a pusta. Z wyp³at¹ zobowi¹zañ ze swego
du¿ego, dwuw³ókowego nadzia³u mia³ problem tylko jeden gospodarz.
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Umarzaj¹c mu d³ug, lustratorzy w dokumencie zapisali: w tem siele Chwiedkowi Osypowiczowi z w³ók 2 dla wielkiego ubóstwa czynsz i wszelakie powinnoœci odpuszczono13. Chwiedko Osypowicz jest pierwszym znanym z imienia i nazwiska mieszkañcem Krzywej.
Oprócz niego z lustracji wy³ania siê
postaæ pana Izdepskiego, najwidoczniej wójta14.
Dok³adnym spisem w³aœcicieli
gruntów wsi Ho³ody i Krzywa dysponujemy dopiero w lustracji starostwa
bielskiego, sporz¹dzonej w 1628 r.,
w okresie panowania Zygmunta III,
pod skrzyd³ami którego triumfowa³a
unia koœcielna. Unick¹ by³a ju¿ wówczas cerkiew w Czy¿ach, do której
nale¿a³a Krzywa oraz cerkiew Preczystieñska w Bielsku, której parafianami by³a czêœæ mieszkañców Ho³odów. Ci, którzy zachowali wyznanie
prawos³awne, skupili siê przy monasterskiej cerkwi œw. Miko³aja. Miesz12. Tak mogli wygl¹daæ wybrañcy kañcy Krzywej i Ho³odów, zapisani
z Krzywej; porucznik piechoty wybra- w lustracji z 1628 r., w zdecydowanieckiej z XVI wieku, rekonstrukcja
nej wiêkszoœci urodzili siê jeszcze
przed zawarciem unii koœcielnej w 1596 r. Unitami byli wiêc tylko
formalnie, zachowuj¹c obrzêdowoœæ prawos³awn¹.
Lustracja z 1628 r., w odró¿nieniu od lustracji z 1576 i 1602 r., które
by³y ogólnymi gospodarczymi opisami miast, folwarków i wsi, jest dok³adnym spisem w³aœcicieli gruntów na terenie danych wsi15. Mamy wiêc
do czynienia z dokumentem arcyciekawym (zob. aneks 1). O ile bowiem dla niektórych w³oœci prywatnych na Podlasiu (Orla, Zab³udów)
dysponujemy nawet kilkoma poimiennymi inwentarzami miejscowoœci, o tyle podobny materia³ Ÿród³owy z królewszczyzn, w szczególnoœci ze starostwa bielskiego, jest bardzo ubogi.
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Wed³ug lustracji, obszar gruntów ówczesnej wsi Ho³ody zajmowa³ 60 w³ók i by³ wiêkszy od stanu sprzed piêædziesiêciu lat a¿ o dwadzieœcia w³ók, czyli ponad trzysta hektarów. W Krzywej iloœæ ziemi
uprawnej zmniejszy³a siê odpowiednio o osiem w³ók. Tu te¿ rozdrobnienie gruntów by³o najwiêksze. Tylko dwóch gospodarzy – hajducy
Androc i Beziuk oraz Jaronima posiadali po jednej i wiêcej w³ók. Nie
licz¹c kilku z 0,33-w³ókowym nadzia³em, pozostali posiadali od 0,08
do 0,25 w³óki. Korzystniej pod tym wzglêdem przedstawia³y siê Ho³ody. Tu nikt nie posiada³ mniej ni¿ 0,25 w³óki, powszechne by³y nadzia³y pó³w³ókowe i wiêksze. W strukturze zagospodarowania gruntów bardziej racjonalnie przedstawia³a siê jednak Krzywa. Tu pusta,
czyli niezagospodarowana, by³a jedynie nieca³a jedna w³óka, podczas
gdy w Ho³odach – a¿ szeœæ z po³ow¹. Powtarzaj¹ce siê k³opoty z zagospodarowaniem gruntów w tej wsi, kolejny raz niejako potwierdza³y
jej nazwê.
Najwiêkszymi w³aœcicielami gruntów, zarówno w Ho³odach, jak
i w Krzywej byli wójtowie. Pierwszy posiada³ we wsi a¿ piêæ w³ók,
drugi zaœ blisko trzy. Oprócz mieszkañców wsi, ziemiê na ich terenie
mia³y osoby z innych miejscowoœci. W Ho³odach spotykamy a¿ dziewiêciu w³aœcicieli z miejskiej wsi Parcewo: Olisieja, Chomana, Waskê, Nicefora, Olifiera, Arnisza, Swiryda, Maksima i Mica.
Cenny materia³ w pierwszym spisie mieszkañców Ho³odów i Krzywej przedstawiaj¹ równie¿ imiona, w zdecydowanej wiêkszoœci o ruskim brzeminiu. W Ho³odach jest to m.in. Maksim, Timosz, Stepan,
Olifer, Lewon, Pawluk, Juchim, Omelan, £ukian, Ostasz. W Krzywej
– Suprun, Matfiej, Ostapko, Tichon, Onac, Serhej, Oksiuta, Hawri³o,
Wasil itd. Mo¿na s¹dziæ, ¿e czêœæ z wymienionych w spisie osób
to bezpoœredni przodkowie Bia³orusinów, obecnie zamieszkuj¹cych
Krzyw¹ i Ho³ody. Co prawda, oprócz wystêpuj¹cego obecnie w Krzywej nazwiska Beziuk, nie znajdujemy tu form wystêpuj¹cych obecnie, nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e nazwiska wiejskie w nastêpnych wiekach czêsto zmienia³y swoj¹ formê. Oprócz typowych
ówczesnemu czasowi nazwisk z koñcówk¹ na - icz lub - enia, spotykamy równie¿ inne, œwiadcz¹ce o zajêciach i tradycjach zawodowych:
Siodlarz, RzeŸnik, Szewczyk, Kowal, Sklarz, Bednarz, Zdun16.
Podobnego szczêœcia z zachowan¹ lustracj¹ z 1628 r., jak Ho³ody
i Krzywa, nie mia³y s¹siednie Szczyty. O ile w du¿ych w³oœciach pry39

watnych systematycznie sporz¹dzano inwentarze i starannie prowadzono archiwum, to w ma³ych posiad³oœciach szlacheckich czyniono
to sporadycznie. Tu za to lubiano spisywaæ pamiêtniki; wspomnijmy
chocia¿by Sasinów-Kalejczyckich. Je¿eli szczytowscy Irzykowicze, lub
nastêpuj¹cy po nich To³wiñscy, £okniñscy czy Aleksandrowie17 takowe pamiêtniki prowadzili, mog³y one zagin¹æ, podobnie jak i inne
akta, w czasie zawieruchy wojennej w po³owie siedemnastego wieku.
Czas ten zniweczy³ zarówno dobra prywatne, jak i królewszczyzny.
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Rozdzia³ IV

W obliczu wojen i klêsk elementarnych
Nieub³aganie zbli¿a³a siê druga po³owa siedemnastego stulecia,
a wraz z ni¹ brzemienne dla Podlasia lata. Wybuch wojny polsko-kozackiej w 1648 r., stanowi³ tylko preludium do nastêpuj¹cych po niej
wydarzeñ. Piêæ lat póŸniej, w 1653 r. podlaskie wsie pustoszy³a epidemia d¿umy, najstraszliwsza od wielu lat. Kolejny pomór mia³ miejsce
dwa lata póŸniej, ju¿ po wybuchu wojny ze Szwedami, zwanej „potopem”. Interesuj¹ce nas wsie: Ho³ody, Krzywa i Szczyty stanowi³y jedynie t³o wa¿nych wydarzeñ tego czasu, które dzia³y siê w s¹siednim
Bielsku i Orli.
W³aœcicielem ówczesnej Orli by³ ksi¹¿ê Janusz Radziwi³³, wojewoda wileñski, hetman wielki litewski. By³ on synem Krzysztofa II
Radziwi³³a, który miejscowoœci tej nada³ prawa miejskie i rozbudowa³
zamek. Ksi¹¿ê Janusz w 1643 r. potwierdzi³ prawa miejskie, a w rok
póŸniej zwo³a³ do Orli synod kalwiñski. O prosperitê gospodarcz¹ dóbr
orlañskich dbali radziwi³³owscy administratorzy. Orla by³a jednak szczególnie wa¿na ze wzglêdów strategicznych, dla Radziwi³³a stanowi³a
bowiem jeden z przyczó³ków na wschodnich rubie¿ach Korony1 . Bêd¹c najwa¿niejsz¹ osob¹ w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, Janusz
Radziwi³³ by³ gor¹cym zwolennikiem jego suwerennoœci wzglêdem
Korony. Jako hetman musia³ te¿ broniæ wschodnich granic pañstwa.
Gdy jednak niezale¿noœæ WKL zosta³a powa¿nie ze strony Moskwy
zagro¿ona, w 1655 r. podpisa³ porozumienie ze Szwedami; przeszed³
pod ich protektorat2 . Stronnikiem porozumienia okaza³ siê tak¿e Bogus³aw Radziwi³³, stryjeczny brat Janusza, od 1653 r. starosta brañski.
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W Koronie uznano Radziwi³³ów za zdrajców, rozpoczê³a siê wojna ze
Szwedami.
Uzyskawszy poparcie szlachty ziemi bielskiej, Bogus³aw Radziwi³³ zacz¹³ w Brañsku i Bielsku gromadziæ swoje wojsko. Jako przeciwwagê, oddzia³y wierne Janowi Kazimierzowi organizowa³ w Ziemi
Bielskiej wojewoda witebski Pawe³ Sapieha. Pod broniony przez Radziwi³³ów Tykocin uda³ siê pu³k litewski, dowodzony przez Samuela
Oskierkê3 . Po nieudanym oblê¿eniu pu³k ruszy³ do dóbr radziwi³³owskich – Brañska, a stamt¹d do Orli, gdzie dokona³ wielu spustoszeñ.
Wycofuj¹ce siê z Orli oddzia³y zwi¹zane ze Szwedami, zakopa³y na
gruntach wsi Werweczki skarb blisko piêciuset monet, przewa¿nie
szwedzkich szel¹gów i pó³toraków Zygmunta III Wazy. Robiono to
w wielkim poœpiechu, gdy¿ monety schowano bez zabezpieczenia4 .
Tymczasem pospolita ludnoœæ, nêkana kontrybucjami, widmem
g³odu i epidemii, ucieka³a w miejsca bezpieczniejsze. Najwiêksze takie przemieszczenia nast¹pi³y jesieni¹ 1656 r., kiedy na tereny Podlasia wkroczyli Tatarzy, wówczas wystepuj¹cy jako sprzymierzeñcy Rzeczypospolitej. Obawy ludnoœci okaza³y siê uzasadnione, o czym pisa³
œwiadek tych wydarzeñ Jan Antoni Chrapowicki: „trwoga od kosa tatarskiego, który ci¹gn¹³ spod Bielska za Bug. Tymi czasy Supan Kazy
aga przeszed³ za Bug z wojskiem tatarskim, które w plen naszych nabrali srog¹ moc, osobliwie Mazurów i nies³ychane zbytki na Podlaszu
poczynili”5 .
W kwietniu 1657 r. ze strony Brzeœcia na ziemiê bielsk¹ wkroczy³y wojska szwedzkie, wespó³ z oddzia³ami siedmiogrodzkimi Jerzego
II Rakoczego. Dramatycznego losu nie uniknê³o zapewne Dziêcio³owo, które wówczas nale¿a³o do Jerzego Monwida Irzykowicza, stronnika króla i Paw³a Sapiehy. Opustosza³y równie¿ dobra królewskie:
Ho³ody i Krzywa. Obrazu zniszczenia dope³ni³y wydarzenia z prze³omu lat 1659/60, gdy na Podlasie nadci¹gnê³y oddzia³y wojsk moskiewskich („wszêdzie w Podlaszu srodze popalono”)6 oraz akcja odwetowa
wojsk koronnych i litewskich.
Pierwsza po wojnie lustracja dóbr starostwa bielskiego zosta³a
sporz¹dzona w 1664 r. Lustratorzy stwierdzili w niej: „Szwedzka woyna iako te¿ Moskiewska inkurtya w roku 1660, a potym wyprawa litewskich i koronnych chor¹gwi nie zmierne y nies³ychane exacye tak
dalece Caufarunt, ¿e nie tylko intratê zgubi³y, ale te¿ ca³¹ Bielsk¹
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Ekonomiê ektremam ruinam przyprowadzi³y”7 . Zapaœæ ekonomiczno-demograficzn¹ widaæ na przyk³adzie konkretnych wsi. W Ho³odach na 60 w³ók, w 1664 r. zasiana by³a tylko jedna. Dwie w³óki dzier¿y³ wójt, a trzy dawne w³óki wójtowskie – pani Mierznowska8 . Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia³a siê w Krzywej, gdzie na 32 w³óki
zasiano jedynie pó³. Mo¿emy sobie tylko wyobraziæ jak wyludniona
by³a wówczas wieœ. Tê pustkê w pewnym stopniu zape³nia³o kilku
wybrañców, osadzonych tu przez króla na dwóch w³ókach za zas³ugi
wojenne9. Podobnie by³o w Ho³odach, gdzie znajdowa³o siê pó³torej
w³óki ziemi wybranieckiej. Z uwagi na obowi¹zek s³u¿by wojennej
wybrañcy nie mieli ¿adnych powinnoœci wobec skarbu i administracji
folwarcznej. Byli ludŸmi wolnymi, mog¹cymi w pe³ni decydowaæ
o w³asnym losie.
Podobnie jak w Ho³odach i Krzywej, sytuacja przedstawia³a siê
w innych wsiach starostwa bielskiego. Ma³o w której zasiano wiêcej
ni¿ jedn¹ w³ókê. Tragiczny obraz ukazywa³y ca³kowicie wyludnione
Gredele. Trochê lepiej przedstawia³a siê sytuacja materialna we w³oœci orlañskiej, w 1664 r. bêd¹cej we w³adaniu Bogus³awa Radziwi³³a.
W 1663 r. w s¹siaduj¹cych z Ho³odami Mik³aszach, nazywanych wówczas Mik³aszewszczyzn¹ lub Nowosió³kami, na 23,7 w³óki niezagospodarowana by³a jedynie po³owa10. Po kilka pustych w³ók mia³y Szernie oraz Paszkowszczyzna. Najbardziej zniszczon¹ wsi¹ by³y, s¹siaduj¹ce z dobrami szczytowskimi, Werweczki. Tu, na 29 w³ók, nie zasianych by³o prawie 2711. Po kolejnych klêskach elementarnych, w XIX w.
wieœ ostatecznie przesta³a istnieæ.
Z drugiej po³owy XVII wieku zachowa³o siê tylko kilka informacji o Szczytach Dziêcio³owie i ich w³aœcicielach, a dok³adniej szlachcicach p³ac¹cych pog³ówne. Pierwszym z nich by³ wzmiankowany
w 1662 r. Jan Tedwin, podkomorzy derpski12. Kilkadziesi¹t lat póŸniej, w 1692 r., z Dziêcio³owa p³aci³ podatek Jan Kanigowski, wojski
bielski13. Urz¹d wojskiego obejmowa³ ca³y powiat; jego obowi¹zkiem
by³o pilnowanie porz¹dku w powiecie i maj¹tkach w czasie, gdy szlachta udawa³a siê z pospolitym ruszeniem na wojnê.
Posesorem czêœci staroœciñskich dóbr wsi Krzywa by³ wówczas
Jakub Gilbaszewski, od którego zale¿na pozostawa³a czêœæ w³oœcian.
Wiêkszoœæ, tradycyjnie, podlega³a folwarkowi staroœciñskiemu w U¿ykach. Z nieznanych bli¿ej powodów miêdzy Gilbaszewskim a w³o45

œcianami wynik³ powa¿ny konflikt. Oliwy do ognia dola³ po¿ar zabudowañ gospodarczych posesora: stodo³y ze zbo¿em oraz obory z dobytkiem i koñmi, o co zostali pos¹dzeni w³oœcianie z Krzywej. W obronie swych poddanych stan¹³ s¹d wójtowski, uznaj¹c ich niewinnymi
czynu i niedopuszczaj¹c Gilbaszewskiego do apelacji. Wówczas wniós³
on sprawê na wokandê s¹du referendarii koronnej. Po jej rozpatrzeniu s¹d, co prawda, nie uzna³ w³oœcian winnymi spalenia zabudowañ,
ale skaza³ Prokopa Tylmanowicza, Pyszka, Buja, Lewocia i Nestoruka
oraz innych na kary grzywny, wie¿y i plag za l¿enie posesora i jego ma³¿onki tak przed ludŸmi ni¿szego stanu jako i podczas s¹dów, a tak¿e nakaza³
z³o¿yæ przysiêgê o nie podpaleniu stodo³y. Egzekucjê kary powierzono s¹dowi wójtowskiemu ho³owieskiemu, którego pisarz Aleksander
Harowicz by³ pos¹dzony przez Gilbaszewskiego o stronniczoœæ. Najwiêksz¹ karê poniós³ Prokop Tylmanowicz. Musia³ on zap³aciæ 100 z³
grzywny za to, ¿e z³orzeczy³ Gilbaszewskiemu, zamiast poœpieszyæ mu
na ratunek14.
Rozstrzygniêcie tego wydarzenia pokazuje, jak w¹tpliwa by³a wina
w³oœcian. Nie znajduj¹c dowodów na podpalenie, oskar¿ono ich „jedynie” za obrazê posesora. Zap³acenie tak wysokiej kary grzywny oznacza³o zapewne ruinê gospodarcz¹ Prokopa Tylmanowicza i jego rodziny. Nie
wiemy na razie, jak dalej uk³ada³y siê stosunki w³oœcian z posesorem.
Niebawem jednak wszystkich, niezale¿nie od stanu, ponownie dotknê³y
wielkie nieszczêœcia klêsk elementarnych. W 1700 r. rozpoczê³a siê wojna pó³nocna, trwaj¹ca z przerwami dwadzieœcia jeden lat.
Polityczn¹ przyczyn¹ wybuchu wojny by³o skoncentrowanie hegemonii szwedzkiej nad Ba³tykiem, przeciwko której wyst¹pi³a koalicja pañstw europejskich: Rosja, Dania, Saksonia oraz Rzeczypospolita. W³adc¹ dwóch ostatnich by³ wówczas August II. Dzia³ania militarne objê³y przede wszystkim tereny obecnej Bia³orusi, dlatego te¿ straty
przez ni¹ poniesione by³y najwiêksze. Powa¿nie ucierpia³o równie¿
Podlasie, po³o¿one na skrzy¿owaniu kilku wa¿nych traktów. Najwiêkszym utrapieniem ludnoœci nie by³y tu jednak bezpoœrednie dzia³ania
wojenne, ale przemieszczanie siê i stacjonowanie wojsk. Od 1705 r.
w ró¿nych miejscowoœciach Podlasia przebywa³o kilkadziesi¹t tysiêcy
¿o³nierzy, przewa¿nie moskiewskich oraz saskich i Rzeczypospolitej.
Potrzebowali oni aprowizacji, pobierali kontrybucje, wymagali noclegu. Na pocz¹tku 1706 r., w zwi¹zku z przemieszczaniem siê wojsk
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13. Kamieñ pami¹tkowy z 1746 r., który znajdowa³ siê w leœnym uroczysku Seredni
Korczye ko³o Krzywej

szwedzkich pod Grodno, nast¹pi³o gwa³towne wycofanie oddzia³ów
rosyjskich w kierunku Brzeœcia. Znacz¹ca ich liczba przesz³a okolicami Bielska, szczególnie traktem z Grodna do Brzeœcia, prowadz¹cym
przez Krynki, Narew, Bielsk i Kleszczele. Czêœæ wojsk przemieszcza³a siê równie¿ odga³êzieniem tego traktu przez Szczyty i Orlê. Przyjrzyjmy siê wiêc, co dzia³o siê wówczas w tej ostatniej miejscowoœci.
W 1694 r. dobra orlañskie wzi¹³ w zastaw od Radziwi³³ów podskarbi litewski Benedykt Pawe³ Sapieha15, od którego po kilku latach
przej¹³ je Jakub Henryk Fleming. Gdy w 1701 r., jako koniuszy litewski, w³¹czy³ siê aktywnie w wojnê pó³nocn¹, Orla przesz³a prawem
zastawu do Stefana Branickiego, stolnika koronnego. W tym czasie
Benedykt P. Sapieha walczy³ po stronie Szwedów, za co sejm odebra³
mu wszystkie tytu³y. Nowy król Stanis³aw Leszczyñski, wybrany
z przyzwolenia szwedzkiego, w 1705 r. zwróci³ mu tytu³y; w tym te¿
roku Sapieha odzyska³ prawa do dóbr orlañskich. Trzy lata póŸniej,
wrogie Leszczyñskiemu i jego stronnikom wojska saskie, dokona³y
pustosz¹cego zajazdu na sapie¿añsk¹ Orlê. Straty oszacowano na prawie 33 tysi¹ce z³otych16. Czy ucierpia³y wówczas tak dotkliwie i dobra
szczytowskie? Wszystko zale¿a³o od tego, po której stronie barykady
byli ich ówczeœni w³aœciciele.
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W œlad za tymi wydarzeniami sz³y epidemie chorób zakaŸnych,
g³ównie d¿umy. Najwiêksze jej nasilenie nast¹pi³o w latach 1704-1714.
Szczególnie dotkliw¹ na Podlasiu by³a epidemia „morowego powietrza” w 1710 r. Dokumenty z tego czasu odnotowa³y: „Anno 1710 przez
ca³y niemal rok wielkie powietrze na Podlasiu y Mazowszu panowa³y,
tak ¿e pisarze skarbowi relictis Cameris do Lasow y Pola reyterowaæ
siê musieli, z których kilku powietrzem umar³o, y Stra¿nicy na drogach poumierali...”17
W tych dramatycznych okolicznoœciach, w po³o¿onym nieopodal
Starym Korninie w roku 1709 objawi³a siê Matka Bo¿a. Ujrza³ j¹
w cerkwi œw. Micha³a i œw. Anny proboszcz o. Jan Simonowicz wraz
z prys³u¿nikiem Omelianem Kotikiem. Zbieg³o siê to z pocz¹tkiem epidemii; mnóstwo ludzi poœpieszy³o wiêc do Kornina, aby szukaæ modlitewnego ratunku. Ci, którzy tu dotarli, byli ocaleni18. Ju¿ wczeœniej
w miejscowej cerkwi znajdowa³a siê cudowna ikona Bogarodzicy.
Wieœæ o wielkim cudzie w Starym Korninie szybko rozchodzi³a
siê po wszystkich zak¹tkach Podlasia i zachodniej czêœci Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Do przypuszczañskiej wsi zaczê³y pod¹¿aæ pielgrzymki, przewa¿nie pojedynczych osób lub rodzin. Powszechnie zaczêto te¿ modliæ siê do ikony Matki Bo¿ej Korniañskiej. Czynili to
nie tylko wyznawcy Koœcio³a wschodniego, ale równie¿ rzymscy katolicy. Œwiadczy o tym chocia¿by cudowne uzdrowienie dwóch synów
Antoniny Lewickiej, ¿ony posesora dworu staroœciñskiego w Ho³odach. Ta szlachetnie urodzona pani by³a córk¹ Adama Paszkowskiego, podstolego parnawskiego. Nie przeczuwaj¹c najgorszego, w roku
1710 pojecha³a do Wilna odwiedziæ swego ojca. Pod opiekê mamki
i s³u¿by w Ho³odach pozostawi³a pó³rocznego synka. W drodze powrotnej dowiedzia³a siê, ¿e w Ho³odach panuje straszne morowe powietrze i powrót do wsi jest praktycznie niemo¿liwy. Zrozpaczona kobieta skierowa³a siê wówczas w³aœnie do Starego Kornina, gdzie gor¹co modli³a siê w dniu œwiêta Uœpienia Bogarodzicy. Nocowa³a w Nowinach, po³o¿onych niedaleko £osinki. Tu mia³a sen, w którym ujrza³a niewiastê, nios¹c¹ jej synka w bia³ej koszulce. Lewicka nie chcia³a
jednak wzi¹æ go na rêce, boj¹c siê zara¿enia. Wówczas niewiasta po³o¿y³a dziecko na ziemiê, a to, z³o¿ywszy z dewoti¹ rêce, uk³oni³o siê Matce
te mówi¹c s³owa: Hospodi pomi³uj. Wówczas matka zaczê³a wymawiaæ
dla niewiasty, ¿e nauczy³a synka mówiæ po rusku. Ta zaœ odpowie48

14. Stary Kornin od pocz¹tku osiemnastego wieku by³ g³ównym celem pielgrzymek
mieszkañców Szczytów i okolic, widok wspó³czesny cerkwi œw. Anny i œw. Micha³a

dzia³a, ¿e mój syn Rusinem. Przebudziwszy siê, pani Lewicka przyrzek³a, ¿e je¿eli syn zostanie ocalony, odda go na s³u¿bê do monasteru
Bazylianów19.
Jej proœby zosta³y wys³uchane. Niebawem z Ho³odów przysz³a
wiadomoœæ, ¿e jej synek ¿yje i wychowuje go parobek Micha³. On
jeden ocala³ bowiem z epidemii; mamka oraz pozosta³e trzynaœcie osób
z dworu zmar³o. Nie wiemy, ile ofiar zaraza poch³onê³a w samej wsi,
na pewno by³y to dziesi¹tki istnieñ ludzkich. Nie wiemy tak¿e, czy
pani Lewicka wys³a³a swego syna do monasteru. Zapewne jednak pozosta³a wierna swej obietnicy, gdy¿ w dalszym ci¹gu doznawa³a ³ask
w Starym Korninie. Oko³o roku 1716, w cudowny sposób by³ uzdrowiony z epilepsji jej trzyletni synek Kazimierz. W tym samym czasie
usilnie modli³a siê za swoj¹ s³u¿bê, która cierpia³a na ró¿ne choroby
zakaŸne. Wystarczy³ tydzieñ, aby wszyscy wyzdrowieli20.
Antonina Lewicka nie by³a jedyn¹ osob¹ z Ho³odów, która w owym
czasie dozna³a ³ask od cudownej ikony Bogarodzicy z Kornina. Jesieni¹ 1719 r. ciê¿ko zachorowa³o dziecko Franciszka Roszkowskiego,
ho³odowskiego wójta. Po siedmiu tygodniach zmagañ o jego zdrowie,
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rodzice udali siê do Starego Kornina, modl¹c siê gor¹co przed ikon¹.
I tu sta³ siê cud – „dziecko poczê³o siê ruszaæ i sob¹ w³adaæ i poma³u
prêdko do zdrowia przysz³o”21 Dwa lata póŸniej w „Ksiêdze cudów”
odnotowano cudowne uzdrowienie innego mieszkañca Ho³odów
Omeliana Wiszeka, którego chorobê okreœlano jako œmierteln¹22.
Do cudownej ikony pod¹¿ali równie¿ mieszkañcy Krzywej oraz
Szczytów. W 1721 r. zosta³ uzdrowiony piêtnastoletni syn Lewki Sawczuka z Krzywej, który co piêæ lat mia³ ostre nawroty bli¿ej nieznanej
choroby23. Trzy lata póŸniej ³ask dozna³a córka Jakona Szewczuka, która
dwa tygodnie chorowa³a ob³o¿nie24. W tym¿e roku w Krzywej dosz³o
te¿ do niezwyk³ego wydarzenia. Zmar³a ob³o¿nie chora córka Salomey Capczuczkowej. Gdy wyniesiono j¹ na podwórze, zrozpaczeni
rodzice zaczêli usilnie modliæ siê do Matki Bo¿ej w korniañskiej ikonie. Jakie¿ wielkie by³o zdumienie obecnych – dziewczyna otworzy³a
oczy; niebawem zosta³a ca³kowicie uzdrowiona25. Podobny cud wydarzy³ siê kilka lat wczeœniej w Szczytach. W 1719 r. w czasie k¹pieli
w Orlance uton¹³ ch³op o nazwisku B³ocki, poddany Franciszka Paszkowskiego. Po blisko pó³godzinnych bezskutecznych poszukiwaniach,
pan przywo³a³ w modlitwie Matkê Bo¿¹. Zaraz potem ch³opa uda³o
siê odnaleŸæ w wodzie i uratowaæ26.
Modlitwy przed ikon¹ korniañsk¹ pomaga³y nie tylko ludziom,
ale te¿ zwierzêtom gospodarskim. Odczu³ to w 1724 r. Hrehory Szadujko z Krzywej, po uzdrowieniu jego pary beznadziejnie chorych
koni27. Fakt ten œwiadczy te¿ o statusie materialnym mieszkañców
wsi. Mo¿na zak³adaæ, ¿e para koni Szadujki nie by³a w tej wsi wyj¹tkiem; aczkolwiek móg³ on nale¿eæ do uprzywilejowanego grona wybrañców lub strzelców. A przecie¿ jeszcze pó³tora wieku póŸniej
w wielu miejscowoœciach konie u w³oœcian nale¿a³y do rzadkoœci, powszechnie u¿ywano zaœ wo³ów.
Ksiêga cudów daje nam równie¿ cenne informacje o ówczesnych
posesorach dóbr szczytowskich oraz wójtostwa ho³odowskiego. Obok
Franciszka Paszkowskiego ze Szczytów, w Ho³odach spotykamy Antoninê Lewick¹. Jaki jest jej zwi¹zek z Adamem Lewickim, który do
1737 r. by³ w³aœcicielach dóbr szczytowskich? W tym¿e roku czêœæ
miejscowego m³yna oraz ziemiê z poddanymi odkupi³ od niego Jan
Klemens Branicki (1689-1771)28. Ten energiczny dostojnik by³ ju¿
wówczas starost¹ i wójtem bielskim oraz posiadaczem w zastaw dóbr
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orlañskich. Uzyskanie praw
do Szczytów dawa³o mu nieograniczon¹ w³adzê nad ca³ym rejonem na wschód od
Bielska oraz mo¿liwoœæ obdzielania nowymi maj¹tkami
zaufanych dworzan. Poza
jego zasiêgiem pozostawa³o
w tych okolicach kilka pomniejszych maj¹tków prywatnych, jak £oknica, Leniewo i Miêkisze. Ich w³aœcicielom skutecznie uda³o siê
oprzeæ gospodarczej dominacji starosty z bia³ostockiego
Wersalu.
Zarz¹dzanie nowym nabytkiem Branicki pocz¹tkowo powierzy³ bezpoœrednio
administracji folwarku ho³owieskiego. Niezw³ocznie 15. RzeŸba œw. Jana Nepomucena z po³owy
przyst¹piono do reperacji sfa- osiemnastego wieku
tygowanych budynków gospodarczych i budowy nowych. W 1759 r. ekonom bielski Ignacy Piasecki, zapytany przez Branickiego o drewno, potrzebne do odbudowy spalonego folwarku rybo³owskiego, odpowiada³,
¿e zosta³o ono jeszcze przed po¿arem rozdysponowane na ró¿ne folwarki
oraz naprawienie karczem w Socach i Ploskach. Czêœæ drewna zu¿yto
równie¿ na budowê i naprawê obór w Szczytach Dziêcio³owie29.
W tym czasie do Szczytów trafi³o wybitne dzie³o sztuki, które do
dziœ zachwyca wszystkich odwiedzaj¹cych wieœ. Chodzi o kamienn¹
rzeŸbê œw. Jana Nepomucena, d³uta znanego warszawskiego artysty
Jana Redlera. Oprócz niej Redler stworzy³ m.in. dwa pos¹gi Herkulesów, które w 1758 r. ustawiono na dziedziñcu pa³acu Branickich
w Bia³ymstoku. RzeŸba niebiañskiego patrona starosty bielskiego trafi³a zaœ do jego nowej posiad³oœci w Szczytach i tym sposobem do dziœ
spogl¹da na przeje¿d¿aj¹cych starym traktem z Orli do Narwi30.
Co w tym czasie dzia³o siê w Ho³odach i Krzywej, na ten temat
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mamy niewiele informacji. Nadal wsie te pozostawa³y królewskimi
i zwi¹zane by³y z folwarkami staroœciñskimi, pierwsza – ho³owieskim,
druga – u¿yckim. W 1776 r. Ho³ody liczy³y 19 dymów ch³opskich oraz
po jednym dymie m³ynowym i karczemnym. W tym samym czasie,
w Krzywej zapisano 9 dymów ch³opskich i jeden karczemny. Tu ponadto dwa dymy ch³opskie nale¿a³y do wójta Gilbaszewskiego, najwidoczniej wnuka wspomnianego ju¿ Jakuba, znanego nam z zatargów
z mieszkañcami wsi na pocz¹tku osiemnastego stulecia31. Zasiedzia³a
rodzina Gilbaszewskich posiada³a w Krzywej w³asny dwór oraz znaczny area³ gruntów na po³udnie od wsi. Do dziœ s¹ one nazywane Dwuorszczyna. Gdzie znajdowa³ siê sam folwark, tego nikt dzisiaj nie mo¿e
wskazaæ. Byæ mo¿e, by³o to uroczysko Bychtorowszczyna, gdzie jeszcze
sto lat temu istnia³a osada z cegielni¹?
Wskazane w powy¿szym dokumencie dane o liczebnoœci wsi s¹
jednak¿e niepe³ne. Mo¿emy o tym s¹dziæ chocia¿by na podstawie liczby parafian bielskiej cerkwi Preczystieñskiej z 1774 r. Do parafii nale¿a³o tu wówczas czternaœcie domów, zamieszka³ych przez 91 osób32. Nie
by³a to jednak ca³a ludnoœæ ruska we wsi. Jak wynika z innego dokumentu, w tym samym mniej wiêcej czasie, oko³o po³owa mieszkañców Ho³odów nale¿a³a do bielskiej parafii Woskresieñskiej33. Nie wykluczone, ¿e swych parafian posiada³a tu równie¿ monasterska cerkiew prawos³awna œw. Miko³aja. Wieœ Krzywa w tym czasie tradycyjnie nale¿a³a do parafii czy¿owskiej. Wed³ug wizytacji cerkwi Uœpieñskiej w Czy¿ach z 1775 r., liczy³a 42 domy, zamieszka³e przez 201 osób34.
Siedemnastowieczna cerkiew w Czy¿ach (sp³onê³a w 1984 r.),
nale¿a³a do najpiêkniejszych obiektów sakralnych na Podlasiu. Posiada³a bogaty wystrój wnêtrza z misternie wykonanym kiotem z zaprestoln¹ ikon¹ oraz malowid³ami naœciennymi. Niew¹tpliwie, jednymi
z g³ównych fundatorów cerkwi czy¿owskiej byli mieszkañcy Krzywej.
Mo¿emy to wnioskowaæ na podstawie ich póŸniejszej ofiarnoœci w stosunku do cerkwi w Szczytach.
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Rozdzia³ V

Wêgierscy i fundacja cerkwi
W po³owie osiemnastego stulecia w Szczytach pojawia siê rodzina Wêgierskich. Chocia¿ ich pobyt w miejscowoœci trwa³ doœæ krótko,
pozostawili po sobie trwa³y œlad. Ich pojawienie siê w Szczytach nale¿y zawdziêczaæ, przede wszystkim, hetmanowi Branickiemu.
Protoplast¹ Wêgierskich by³ Dobies³aw Pucha³a, walcz¹cy w wojskach koronnych pod Grunwaldem. Jego rodowym maj¹tkiem by³y
Wêgry, po³o¿one nieopodal Kalisza; st¹d póŸniejsze nazwisko rodu.
Jako szlachta, Wêgierscy korzystali z herbu Wieniawa (g³owa czarnego ¿ubra), piastuj¹c ró¿ne funkcje w lokalnej administracji koronnej1 .
W osiemnastym stuleciu kilku przedstawicieli rodu zbli¿y³o siê z dworem Jana Klemensa Branickiego. Chodzi przede wszystkim o Andrzeja Wêgierskiego, pu³kownika przedniej stra¿y wojsk koronnych. By³
on zaufanym dworzaninem Branickiego, w 1755 r. pe³ni¹c funkcjê
koniuszego oraz zarz¹dcy dóbr hetmana w Krakowie. M³odszy brat
Andrzeja – kapitan Tomasz Wêgierski – pozosta³ natomiast w rodowych
dobrach Wêgry, piastuj¹c funkcjê starosty korytnickiego. W 1755 r. urodzi³ siê mu syn Kajetan Tomasz, znany poeta doby oœwiecenia2 .
Andrzej Wêgierski tymczasem, za swoje oddanie dworowi, by³
przez Branickiego szczodrze nagradzany, m.in. poprzez nadawanie
maj¹tków. W taki sposób pu³kownik wszed³ w posiadanie Szczytów
Dziêcio³owa, które sta³y siê jego g³ównymi dobrami na Podlasiu. Niebawem do naszego regionu trafi³ równie¿ na sta³e jego brat, Tomasz
Wêgierski, wraz z ¿on¹ Aniel¹. W 1782 r. od Józefa i Joanny Lewickich nabyli oni po³owê maj¹tku Kalnica – Malinowo ko³o Brañska.
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Cztery lata póŸniej od Krystyny i Franciszka
Potockich uda³o siê im odkupiæ nastêpn¹
czêœæ tego¿ maj¹tku. Resztê, nale¿¹c¹ do Józefa Cybulskiego, w 1791 r. naby³a sama ¿ona
Tomasza3 . W taki oto sposób Wêgierscy weszli w posiadanie dwóch wa¿nych maj¹tków
w Ziemi Bielskiej. Historia Kalnicy bêdzie
siê potem przeplataæ pewnymi w¹tkami
z dziejami szczytowskimi4 .
¯on¹ pu³kownika Andrzeja Wêgierskiego by³a Ewa NiedŸwiecka, która w 1755 r.
urodzi³a mu syna Jana Walentego. W odró¿16. Wêgierscy korzystali nieniu od brata stryjecznego Kajetana, który
z herbu Wieniawa
za sw¹ poezjê popad³ w nie³askê rz¹dz¹cych
i by³ zmuszony do udania siê na wygnanie, Jan Walenty zosta³ jednym
z najbli¿szych wspó³pracowników króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, jako podkanclerzy i szambelan dworu5 . Jak wiadomo, król umia³
otaczaæ siê ludŸmi wysokiej kultury, ceni¹cymi sztukê w ró¿nych jej
przejawach. Do takiego grona niew¹tpliwie nale¿a³ Jan Walenty Wêgierski. Mo¿emy o tym s¹dziæ chocia¿by na podstawie jego dokonañ
w dobrach szczytowskich i pozostawionej spuœcizny pisanej, czego
najdobitniejszym dowodem jest zachowana do dziœ cerkiew parafialna
i w³asnorêcznie przez Wêgierskiego spisany Inwentarz z 1785 r.
Czy przed fundacj¹ Wêgierskiego w Szczytach znajdowa³a siê
œwi¹tynia obrz¹dku wschodniego? Mo¿emy jedynie domniemywaæ.
Tradycja ustna g³osi, ¿e pierwsza cerkiew znajdowa³a siê na wzgórzu,
nieopodal rzeki Orlanki. Œwi¹tynia mia³a siê spaliæ, a na jej miejscu
postawiono kapliczkê6 . Nie chodzi jednak najwidoczniej o obecnie
istniej¹c¹ kaplicê murowan¹, na granicy gruntów wsi Szczyty i Ho³ody. Pochodzi ona bowiem z prze³omu XVIII i XIX wieku. Byæ mo¿e,
cerkiew znajdowa³a siê na wynios³ym skraju doliny Orlanki, nieopodal dworu Dziêcio³owo, po³o¿onego na lewo od obecnej szosy BielskHajnówka. Nie nale¿a³o bowiem do rzadkoœci, ¿e prawos³awni w³aœciciele dóbr wznosili cerkwie lub kaplice w³aœnie przy dworach, z dala
od wsi poddanych. Tak by³o m.in. w dobrach Podbiele, w XVI w. nale¿¹cych do prawos³awnego rodu Wahanowskich. Cerkiew wznieœli
oni nie w oddalonym o kilometr du¿ym Dubia¿ynie, a przy swoim
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dworze. Podobn¹ sytuacjê obserwujemy w Telatyczach. Równie¿
Szczytowie, na pocz¹tku XVI w.,
mogli obok dworu wznieœæ œwi¹tyniê prawos³awn¹.
Prawdopodobnie, ju¿ u zarania istnienia wsi w obecnej lokalizacji, za³o¿ony by³ cmentarz
grzebalny. W 1785 r. zosta³a na
nim wystawiona cerkiew szczytowska. Akt jej fundacji mówi
o wiekowoœci nekropolii: mieyscu
dawnego cia³ zmar³ych poddanych
moich pochowania7 . Dowiadujemy
siê z niego równie¿ o tym, ¿e uroczyszcze, gdzie zbudowano cerkiew, nosi³o tradycyjn¹ nazwê Ko- 17. Domniemany portret Jana Walenteœcio³ek8 . T³umaczyæ takie miano go Wêgierskiego w cerkwi szczytowskiej
mo¿na dwojako. Koœcio³ek to miejsce pochowania koœci, czyli po prostu cmentarz. Adekwatn¹ nazwê, tyle ¿e w ruskim brzmieniu, mo¿emy znaleŸæ równie¿ w Krzywej. W lesie na zachód od wsi znajdziemy
pagórek o nazwie Kostenicia, miejsce niew¹tpliwie zwi¹zane z pochówkami. Wieœæ ludowa g³osi, ¿e znajdowa³a siê tu cerkiew, która zapad³a
siê pod ziemiê. Nazwa uroczyska Koœcio³ek, znajduj¹cego siê w obrêbie szczytowskich mogi³ek, mo¿e byæ jednak¿e równie¿ dowodem na
istnienie w tym miejscu œwi¹tyni na d³ugo przed 1785 r. Nie musia³a
ona wcale byæ rzymskokatolick¹, poniewa¿ w czasach unii równie¿
ludnoœæ ruska z ³aciñska zaczê³a nazywaæ swe cerkwie koœcio³ami, duchownych ksiê¿mi, a place cerkiewne cmentarzami (cwintar).
Œwi¹tynia mog³a znajdowaæ siê kilkadziesi¹t metrów na po³udniowy-zachód od obecnie istniej¹cej. Œwiadczyæ o tym mo¿e postument
z krzy¿em, na którym potem ustawiono rzeŸbê œw. Jana Nepomucena, przenosz¹c j¹ z innego miejsca. Na unikatowym zdjêciu cerkwi
szczytowskiej z 1915 r. widzimy postument, który otacza grupa wysokich krzy¿y drewnianych. W tym miejscu znajdowaæ siê móg³ o³tarz
dawnej cerkwi.
Je¿eli przyjmiemy, ¿e œwi¹tynia obrz¹dku wschodniego istnia³a
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w Szczytach ju¿ wczeœniej, nie mog³a byæ parafialn¹. Wiemy bowiem,
¿e wieœ ta by³a obs³ugiwana przez parafiê w Orli. Nowa cerkiew,
w zamyœle fundatora Jana Walentego Wêgierskiego, mia³a staæ siê centrum samodzielnej parafii. Zamiar to na owe czasy nowatorski, cerkiewna sieæ parafialna by³a ju¿ bowiem na Ziemi Bielskiej ukszta³towana. Tu powstawa³a placówka zupe³nie nowa, w naturalny sposób
wype³niaj¹ca woln¹ od parafii przestrzeñ, na styku dóbr orlañskich
oraz starostwa i leœnictwa bielskiego. Z realizacj¹ swego zamiaru fundator nie mia³ trudnoœci, poniewa¿ wszystkie te dobra, po œmierci hetmana, by³y nadal administrowane przez Izabelê Branick¹, z której
dworem Wêgierscy byli zwi¹zani od dawna.
Zastanówmy siê, dlaczego Polak i rzymskokatolik rodem z kaliskiego, wy³o¿y³ hojne œrodki na budowê œwi¹tyni obrz¹dku wschodniego? W owym czasie istnia³o prawo kollacji. Polega³o ono na tym, i¿
w³aœciciel maj¹tku na swój koszt powinien by³ wystawiæ œwi¹tyniê
adekwatn¹ do wyznania swych poddanych i mia³ mo¿noœæ dziedzicznego prezentowania do niej duchownych. W przypadku Szczytów by³a
to cerkiew unicka, miejscowi ludzie byli bowiem wówczas w wiêkszoœci unitami, potomkami prawos³awnych. Wêgierski pragn¹³ stworzyæ im godne miejsce do modlitwy, ku wygodzie mieszkañców nie
tylko Szczytów, ale te¿ pobliskich wsi. Pisa³ o tym m.in. w akcie fundacyjnym: „...umyœli³em dla wiêkszey chwa³y P. Boga pomno¿enia,
tudziesz dla ³atwieyszey Poddanych moich w przyimowaniu sakramentów œwiêtych y innych potrzeb Duchownych wygody.”9 Mia³ przy
tym nadziejê, ¿e za aprobat¹ biskupa w³odzimierskiego i brzeskiego
nowa œwi¹tynia bêdzie stanowi³a centrum parafii: „A chc¹c j¹ mieæ za
oddzieln¹ Parochialn¹, y przy niey ustawicznego kap³ana, ktoryby dope³niaj¹c obowi¹zki czu³ego Parocha, Poddanym moim y innym
z pobli¿szych wiosek...”10
Swe plany Jan Walenty Wêgierski zacz¹³ realizowaæ na pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych XVIII w. Po otrzymaniu przyzwolenia unickiego
biskupa w³odzimierskiego i brzeskiego na budowê cerkwi, swym podw³adnym poleci³ szukaæ odpowiedniego materia³u. Wybrano drewno
modrzewiowe, jako najsolidniejsze, sprowadzono dobrych cieœlów,
zamówiono dachówkê.
Budowê rozpoczêto najwidoczniej wiosn¹ 1785 roku. Jednoczeœnie z cerkwi¹, wznoszono plebaniê wraz z zabudowaniami gospodar58

18. Najstarsza, znana fotografia cerkwi w Szczytach z 1915 r.

czymi. Fundator zawczasu zadba³ o nale¿yte uposa¿enie nowo budowanej cerkwi. W tym celu do Szczytów sprowadzi³ geometrê patentowanego i przysiêg³ego Jego Królewskiej Moœci Franciszka Modzelewskiego, aby ten wymierzy³ plac pod plebani¹ oraz grunta rolne11.
Dom parafialny oraz spichlerz umieszczono na placu z po³udniowej strony wiejskiej ulicy, o powierzchni ponad 0,6 hektarów, w bezpoœrednim s¹siedztwie siedliska z karczm¹ dworsk¹. Plebanijne zabudowania gospodarcze znajdowa³y siê natomiast po przeciwnej stronie ulicy. Od zachodu s¹siadowa³a z nimi posesja z dworsk¹ kuŸni¹,
od pó³nocy zaœ wytyczono cerkwi jedn¹ z trzech w³ók wed³ug miary
litewskiej. W jej sk³ad wchodzi³o uroczysko Koœcio³ek z cerkwi¹ i cmentarzem oraz grunta rolne, w sumie trzydzieœci morg, czyli oko³o siedemnastu hektarów12. Ze wschodniej strony dzia³ ten graniczy³ z polem Iwana Wojciuka, z zachodniej zaœ z ziemi¹ dworsk¹. Ci¹gn¹c siê
na d³ugoœci ponad kilometra, na pó³nocy dotyka³ gruntów wsi Krzywa. Druga w³óka cerkiewna, równie¿ o powierzchni 30 morg, by³a
z woli Wêgierskiego wytyczona w uroczysku W³óki (Wo³oki), na po³udnie
od drogi prowadz¹cej ze Szczytów do Zbucza. Od zachodu graniczy³a z
pó³w³óczkami czynszowymi, od wschodu zaœ z gruntami Stefana Wosko59

leja. W³óka ta by³a doœæ
w¹ska (90 m), ale d³uga
(blisko 1,5 km), od po³udnia dotykaj¹c do uroczyska Dolina13.
Wspomnieæ nale¿y
i o trzeciej w³óce cerkiewnej, równie¿ trzydziestomorgowej, nadanej w uroczysku Grabniak (Hrabniak). Jej opis daje nam
interesuj¹ce informacje o
ówczesnej topografii wsi
i maj¹tku szczytowskiego.
Znajdujemy tu kilka nazw
terenowych, z których jedynie dwie zachowa³y siê
do dziœ: Grabniak i Zakurhanki (dziœ Podkurhanie).
Dwie inne nazwy – Nowiny oraz góra Wronia (Woronia) – zosta³y zapomniane.
19. Karta tytu³owa Inwentarza cerkwi w Szczytach Z w³ók¹ cerkiewn¹ s¹siaz 1785 r.
dowa³y one od wschodniej
strony. Inwentarz tak oto opisuje ich usytuowanie: „(...) bok jeden od
wschodu s³oñca przypiera do miedzy od gruntu Dworskiego zwanego
Nowiny, idzie od po³w³oczkow czêœci¹ przy lesie zwanym Grabniak,
potem przez górê Wroni¹ zwan¹ (...)”14. Z opisu mo¿emy wnioskowaæ,
¿e wiêkszoœæ gruntów maj¹tku szczytowskiego, po³o¿onych na granicy ze wsiami leœnictwa bielskiego – Zbuczem i Czy¿ami, jeszcze
w XVIII wieku by³a poroœniêta lasem (wspomniany las Grabniak –
teren obecnych kolonii wsi Rakowicze i Zbucz). Jedynie czêœæ dawnego lasu by³a ju¿ zagospodarowana pod uprawy, nazwano je zatem Nowinami. Na wiêksz¹ skalê lasy zaczêto tu karczowaæ w po³owie XIX w.,
w zwi¹zku z rozwojem nowego folwarku Grabniak, a potem Karolin. Bezleœna by³a natomiast w osiemnastym wieku pó³nocna granica w³óki cerkiewnej, s¹siaduj¹ca z Rakowiczami. Tu teren by³ falisty, z dominuj¹c¹
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nad nim gór¹ zwan¹ Wronia.
Oprócz trzech w³ók
ziemi (ponad 50 ha), Wêgierski nada³ cerkwi piêciomorgow¹ ³¹kê w uroczysku
Ozierysko (obecne brzmienie Zarysok lub Ozarysok),
ci¹gn¹c¹ siê wzd³u¿ doliny,
rozdzielaj¹cej Dziêcio³owo
i Nowodwory, na wschód od
drogi ze Szczytów do Orli.
Z opisu tej w³óki wynika, ¿e
czêœæ Szczytów Nowodworów, na wschód od drogi do
Orli, wówczas jeszcze nie
istnia³a15.
Wszystkie grunta cerkiewne Wêgierski zapisa³
cerkwi na wieczne czasy, zabezpieczaj¹c przez ewentualnymi roszczeniami jego
sukcesorów. Mówi o tym
dokument: „Wszystkich 20. Opis cerkwi w Szczytach w Inwentarzu
krewnych y wszelkim pra- z 1785 r.
wem sukcessorów mojch od tych¿e gruntow y ³¹ki wiecznemi oddalam czasy”16.
Po zapoznaniu siê z uposa¿eniem ziemskim cerkwi szczytowskiej,
powróæmy do jej budowy. Jak ju¿ wspomnieliœmy, œwi¹tynia by³a wznoszona z drewna modrzewiowego, na planie oœmioboku. By³ to typ,
który w³aœnie w drugiej po³owie osiemnastego wieku upowszechnia³
siê w drewnianej architekturze cerkiewnej na Podlasiu17. Do budowy
œwi¹tyni wykorzystano drewno ociosane do kantu. Dach pokryto czerwon¹ dachówk¹, umieszczaj¹c na nim drewnian¹ kopu³ê, obit¹ blach¹
z podobnym krzy¿em. Cerkwi równie¿ nie oszalowano od razu, deskami obito jedynie wszystkie wêg³y18.
Wewnêtrzny wystrój zaplanowano ju¿ w duchu postanowieñ Synodu Zamojskiego z 1720 r., który by³ stanowczym krokiem w kie61

runku latynizacji Cerkwi
unickiej. W szczytowskiej œwi¹tyni nie przewidziano wiêc wzniesienia
ikonostasu. Czêœæ œrodkow¹ od prezbiterium
oddziela³a jedynie balustrada. W prezbiterium
dominowa³ o³tarz wielki,
w który wprawiono obraz
Zdjêcia Pana Jezusa z
Krzy¿a. Urz¹dzono równie¿ dwa o³tarze boczne:
z prawej strony z obrazem
Matki Bo¿ej, z lewej –
Chrztu Pañskiego. Pierwszy z wizerunków w Inwentarzu nosi miano Niepokalanego Poczêcia Nayswiêtszey Panny Marii, co
œwiadczy o g³êbokiej latynizacji dogmatyki ów21. Obraz Zdjêcie Chrystusa z Krzy¿a, autorstwa czesnej Cerkwi unicSylwestra Mirysa
kiej19. W cerkwi znalaz³
siê równie¿ konfesjona³, wisz¹ca ambona z baldachimem oraz monstrancja, charakterystyczne dla œwi¹tyñ rzymskich. Tendencje latynizacyjne przejawi³y siê tak¿e w doborze ksi¹g liturgicznych, wœród których znajdujemy msza³ ³aciñski oraz Ewangeliczkê na Niedziele y Swiêta
Rzymskie i Ruskie. Oprócz tego, pozosta³e ksiêgi, odpowiada³y tradycji
wschodniej: oktoich, prazdnia, pu³ustaw, trebnik, mo³ytwennik, weliczania, triod postna i swiêtna, jarmo³oj, aposto³ oraz Ewangelia o³tarzowa
edycji poczajowskiej20. Fundator bardzo prosi³ diaka, aby wszystkie
ksiêgi cerkiewne utrzymywa³ w poszanowaniu: „kart przek³adai¹c niedrzeæ, slinami niemaczaæ, pazurami niedrapaæ, papierkami albo wiorkami niezak³adaæ, bo s¹ do tego tasiemki y wstêgi z umys³u do zak³adania przyprawne. Dlatego zawsze wczeœniej ma nastêpuj¹ce nabo¿eñstwo w ksiêgach przygotowaæ i tasiemkami pozak³adaæ, aby w cer62

kwi nie szukaæ i kart dla
prêdkoœci tym sposobem
nie drzeæ. Te¿ i Ewangeli¹
na ka¿d¹ niedzielê i œwiêto
ma wczeœniej za³o¿yæ i Xiêdzu do przeczytania gotow¹ podaæ”. Ponadto przypomnia³ o cnotach moralnych diaków, którzy „...powinni ustawicznie nabo¿eñstwa Cerkwiom Parochialnym zwyk³ego pilnowaæ i œpiewaæ, nie wa³êsaæ
siê, karczmy nie odwiedzaæ”21.
Cerkiew szczytowsk¹
doœæ bogato wyposa¿ono 22. Obraz Œw. Rodzina ze œw. Janem Chrzciciew ró¿norodne wizerunki lem, przypisywany Mirysowi
œwiêtych; z uwagi na ich przewa¿nie barokowy charakter bêdziemy
nazywaæ je nie ikonami, a obrazami. Wœród nich inwentarz wymienia
nastêpuj¹ce: Jezus Ukrzy¿owany, feretron z wyobra¿eniem z jednej
strony Pana Jezusa Konaj¹cego, z drugiej Œwiêtej Rodziny ze œw. Janem Chrzcicielem, scena z Nowego Testamentu – Chrystus zapytany
o pieni¹dz znaleziony w rybie, Œwiêty Onufry, Œwiêty Antoni, król
Dawid zwyciê¿aj¹cy Goliata, Matka Boska piastuj¹ca Jezusa, G³owa
Chrystusa koronowana cierniem, Matka Boska Bolesna, Zdjêcie Chrystusa z krzy¿a (obraz ma³y), Matka Boska Czêstochowska22.
Twórc¹ wiêkszoœci z wymienionych obrazów móg³ byæ Sylwester
Augustyn Mirys (1700-1790). Sk¹d w niewielkiej cerkwi wiejskiej
w Szczytach znalaz³y siê dzie³a znanego francuskiego malarza, z pochodzenia Szkota?
Odpowiedzi na pytanie nale¿y szukaæ na dworze Jana Klemensa
Branickiego w Bia³ymstoku. Jako mecenas sztuki, zaprasza³ on do swej
rezydencji wybitnych twórców. By³ wœród nich równie¿ S. A. Mirys,
który przyby³ do Polski na zaproszenie Stanis³awa Jab³onowskiego
w 1730 r. Po œmierci pierwszego opiekuna, oko³o 1750 r., zwi¹za³ siê
na sta³e z dworem Branickich w Bia³ymstoku, gdzie te¿ zamieszka³
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przy ul. Zamkowej. Od tego czasu malarstwo Mirysa, w stylu francuskiego klasycyzmu, zaczê³o zape³niaæ wnêtrza bia³ostockiego
pa³acu, nazywanego Wersalem
Pó³nocy. Wraz z uczniami malowa³ zarówno obrazy o tematyce
religijnej, jak te¿ portrety swoich
mecenasów oraz ich dworzan23.
Wœród nich znajdowa³ siê równie¿
pu³kownik Andrzej Wêgierski,
ojciec fundatora cerkwi szczytowskiej. W jej wnêtrzu w 1785 r.
znajdujemy portrety Andrzeja
i Ewy Wêgierskich, które ich syn
móg³ zamówiæ w³aœnie u Mirysa.
Nie zachowane do dziœ obrazy
wzmiankuje J. Wêgierski w inwentarzu cerkwi: „Dwa portrety
w ramach czarnych rodzicow moich Jêdrzeja y Ewy z Niedzwiec23. Obraz œw. Onufrego, przypisywany kich Wêgierskich Pu³kownikow, co
Mirysowi
dok³adniey zaœwiadcza, oraz dzieñ
zeyscia jch z tego swiata, po³o¿ony po temi¿ portretami napis „24.
Domniemanym dzie³em malarza jest równie¿ szeœæ obrazów, znajduj¹cych siê do dziœ w cerkwi: Zdjêcie Chrystusa z Krzy¿a (w dawnym o³tarzu wielkim), Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem, Chrzest Chrystusa w Jordanie, œw. Onufry, feretron (ikona procesjonalna), Chrystus
Cierpi¹cy z anio³ami oraz Ostatnia Wieczerza. Piêæ pierwszych powsta³o jeszcze przed wyœwiêceniem cerkwi, gdy¿ s¹ wzmiankowane
w inwentarzu pod 1785 r. Chrystus Cierpi¹cy powsta³, najpewniej,
póŸniej. Ostatnia Wieczerza natomiast pierwotnie znajdowa³a siê
w dworze Wêgierskich w Dziêcio³owie25, sk¹d, byæ mo¿e by³a przeniesiona do cerkwi w czasie urz¹dzania w niej ikonostasu, ok. 1838 r.
Wœród badaczy nie ma jednak pewnoœci, czy wszystkie wy¿ej
wskazane obrazy s¹ pêdzla Sylwestra Mirysa. Najpewniej jest nim
najwybitniejsze dzie³o – Zdjêcie z Krzy¿a, na co wskazuje analiza kon64

serwatorska26. Byæ mo¿e, malarz by³ równie¿ autorem innych, wskazanych w inwentarzu obrazów, do dziœ nie zachowanych. Stwierdziæ wiêc
mo¿na, ¿e fundatorowi cerkwi bardzo zale¿a³o na jej bogatym i kosztownym wystroju. Robi³ to, oczywiœcie, w duchu swej epoki, nie zastanawiaj¹c siê nad zgodnoœci¹ niektórych aspektów sztuki z tradycj¹
Koœcio³a wschodniego. Niezale¿nie od tego, pozostawi³ po sobie
w Szczytach zachwycaj¹c¹ i trwa³¹ pami¹tkê27.
Fundator bogato wyposa¿y³ cerkiew nie tylko w obrazy, ale równie¿ w szaty oraz naczynia liturgiczne. Zakupi³ równie¿ dwa dzwony,
które zawieszono w oddzielnie stoj¹cej, dwukondygnacyjnej dzwonnicy. Jeden z nich poœwiêcono pamiêci œw. aposto³a Andrzeja, drugi
zaœ œw. biskupa Marcina28. Oprócz tego, na uwagê zas³uguje, wzniesiona przez fundatora solidna, drewniana plebania, kryta dachówk¹.
Sk³ada³a siê ona z sieni, izby, alkierza, izby czeladniej oraz spi¿arni.
Wszêdzie w³aœciwie u³o¿ono pod³ogê z desek, za wyj¹tkiem sieni, gdzie
do tego celu u¿yto ceg³y. Po przeciwnej stronie ulicy znajdowa³o siê
obejœcie gospodarcze z dwiema stodo³ami oraz obor¹.
W paŸdzierniku 1785 r. dzie³o fundatora by³o ju¿ zakoñczone, teraz trzeba by³o cerkiew wyœwiêciæ. Nie bez udzia³u Jana Walentego
Wêgierskiego, zaplanowano, ¿e cerkiew bêdzie konsekrowana w czeœæ
œw. Jana Chrzciciela, niebiañskiego patrona fundatora. W akcie fundacyjnym i pierwszym inwentarzu cerkwi nie znajdujemy informacji
o jej poœwiêceniu œwiêtu Œciêcia G³owy œw. Jana; w 1785 r. nie by³o tu
równie¿, wœród obrazów jego wizerunku.
W porozumieniu z w³adzami cerkiewnymi datê wyœwiêcenia ustalono na 28 paŸdziernika (wed³ug kalendarza juliañskiego). W tym dniu
do Szczytów przyby³ o. Antoni Przybyszewski, „Archidyakon Katedralny Namiestnik w Rz¹dach Duchownych i Officia³ Brzeski i przez
Podlasie Generalny, Proboszcz Szereszewski”. Ujrza³ tu „cerkiew przy
wsi Szczyty zwaney, dosyc piêknie i przystoynie postawion¹, w o³tarzu, srebra, dzwony i inne potrzeby wnêtrzne i zewnêtrzne hoynie od
Fundatora opatrzon¹”. Aby wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach, do maj¹tku szambelana Wêgierskiego poœpieszy³o te¿ liczne grono podlaskiego duchowieñstwa oraz wiernych ze Szczytów i okolicznych wsi. Po
z³o¿eniu na o³tarzu antyminsów, poœwiêconych przez biskupa w³odzimierskiego i brzeskiego oraz wyœwiêceniu cerkwi pod³ug obrz¹dku Cerkwi S. Wschodniey, odprawienie Œw. Liturgii oficja³ brzeski zleci³ o. Miko65

³ajowi Michniakiewiczowi, parochowi z Klejnik.
Przy okazji wyœwiêcono
te¿ historyczny cmentarz
przycerkiewny29.
Po uroczystoœciach
proboszcz szereszewski
o. Antoni Przybyszewski
pozosta³ w Szczytach
Dziêcio³owie jeszcze
przez kilka dni. Wraz
z szambelanem, który
przyjmowa³ go na swym
24. Fragment barokowego obicia fotela, na którym dworze, ustala³ uposa¿eprawdopodobnie zasiada³ sam fundator
nie cerkwi, zakres praw
i obowi¹zków kollatora oraz przysz³ego kleru. By³ pod wra¿eniem hojnoœci i pobo¿noœci fundatora, o czym napisa³ w akcie: „Pan Jan Wegierski Szambelan JK Msci Maiêtnoœci Dziêcio³owa i Szczytow Dziedzic i Aktualny Possesor Duchem Nabo¿eñstwa wzruszony, niema³ym kosztem Cerkiew na mieyscu niegdyœ Pogrzebow cia³ zmar³ych
wiernych Chrystusowych, przy Dziedziczney wsi swoiey Szczytach
zwaney postawi³ i t¹¿ Cerkiew na oddzieln¹ Parochialn¹ przy nadaniu
do niey nale¿ytey dla sustentacyi Parocha Exdotacyi, ufundowaæ zamyœli³”30.
Wówczas zapewne Wêgierski uzyska³ ostateczne przyzwolenie na
zorganizowanie przy wyœwiêconej cerkwi nowej parafii. Aby jednak
w obliczu w³adz cerkiewnych i œwieckich byæ zupe³nie wiarygodnym,
musia³ przedstawiæ akt erekcyjny oraz inwentarz cerkwi. Niebawem
dwa dokumenty, w³asnorêcznie spisane przez fundatora, by³y gotowe. Pierwszy zosta³ podpisany w dniu 21 listopada 1785 r., drugi –
dzieñ póŸniej. Z tymi dokumentami, do Brzeœcia uda³ siê Józef Lewicki, plenipotent Wêgierskiego. Tu, trzeciego grudnia, w siedzibie
konsystorza unickiego, spotka³ siê z o. Antonim Przybyszewiczem,
aby ustaliæ kwestiê stworzenia nowej parafii. Na tym spotkaniu spisano akt, na mocy którego powsta³a nowa placówka parafialna, obejmuj¹ca Szczyty, Krzyw¹ i Ho³ody, które dotychczas nale¿a³y do trzech
parafii, pierwsza – orlañskiej, druga – czy¿owskiej, trzecia – bielskiej.
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Nowa sytuacja znacznie skraca³a drogê do cerkwi mieszkañcom
wszystkich trzech miejscowoœci.
Konsystorz zakaza³ parochom
uszczuplonych parafii kwestionowania tej decyzji. Oto co mówi dokument o erygowaniu parafii:
„Cerkiew we wsi Szczytach
de nova Radcie wystawion¹ za
Parochyaln¹ oddzieln¹ uzna³.
Wsie Szczyty, Ho³ody y Krzyw¹,
iako do tey¿e Cerkwi naybli¿sze
y naysposobniey od Parocha tey
dozierane sakramentami y naukami nay³atwiey opatrywane
byæ mog¹ce do tey¿e Cerkwi
applikowal y za parochyalne na 25. Osiemnastowieczna szata liturgiczna
(fie³oñ)
zawsze przy³¹czy³. Z wtr¹cania
siê do nich parochom do których te¿ wsie, do tych¿czas prawem Parochyi nale¿a³y zakaza³. Prezentowania do Cerkwi w Sczytach nowo ufundowaney osobê za Parocha Wielmo¿nemu Fundatorowi y Kollatorowi
moc da³”31.
Administrowanie cerkwi¹ w Szczytach tymczasowo powierzono
o. Miko³ajowi Odelskiemu, parochowi z Czy¿ów i instruktorowi dekanatu bielskiego. Niebawem, zgodnie z prezent¹ Jana Walentego
Wêgierskiego, biskup brzeski Stefan Symeon M³ocki zatwierdzi³ na
stanowisku parocha szczytowskiego o. Jana Michniakiewicza32. Jeszcze raz potwierdzi³ te¿ sk³ad parafii, s¹siedni proboszczowie nadal
bowiem roœcili pretensje do swych dawnych wsi33. Aby zabezpieczyæ
siê prawnie, plenipotent Wêgierskiego Józef Lewicki potwierdzi³
wszystkie akta, razem z funduszem i inwentarzem cerkwi, w urzêdzie
ziemskim brañskim.
W taki oto sposób rozpoczê³o siê ¿ycie nowej parafii. Unikatowe
dokumenty pozwalaj¹ nam dok³adnie przeœledziæ jej powstawanie.
Ukazuj¹ te¿ postaæ fundatora, jako troskliwego gospodarza i kulturalnego obywatela ówczesnej Rzeczypospolitej. Mimo ¿e by³ Polakiem
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i rzymskokatolikiem z podkaliskimi rodowodami, pragn¹³ miejscowej,
ruskiej ludnoœci pozostawiæ œwi¹tyniê solidn¹, dobrze wyposa¿on¹,
mog¹c¹ s³u¿yæ wielu pokoleniom. Bywa³o bowiem, ¿e podobni w³aœciciele maj¹tków budowali cerkwie li tylko z obowi¹zku, z lichego
materia³u, pod s³omianym nakryciem dachu. Jan Walenty Wêgierski
zadba³ o to, aby jego potomkowie i nastêpni w³aœciciele mieli œrodki
na remonty cerkwi. W tym celu zapisa³ 2000 z³ i ulokowa³ je w dobrach Kalnica-Malinowo, nale¿¹cych do jego stryja Tomasza Wêgierskiego. Parafia otrzyma³a prawo dorocznego pobierania procentu z tej
sumy w wysokoœci 70 z³. Fundator zastrzeg³ jednak, ¿e œrodki te mog¹
byæ przeznaczone jedynie na remonty cerkwi, dzwonnicy i parkanu,
czyli na zapobie¿enie temu, co by ruin¹ samey Swi¹tnicy Boskiey groziæ mog³o..., a nie na zakup nowych sprzêtów cerkiewnych. Te mog³y byæ
nabywane jedynie ze sk³adek parafian i bractwa34.
Zapisuj¹c sumê dla cerkwi szczytowskiej na Kalnicy, Jan Walenty
Wêgierski jakby przewidzia³ sw¹ rych³¹ œmieræ i dalsze trwanie swojego rodu w³aœnie w Kalnicy. Niebawem rodzinê spotka³y wielkie nieszczêœcia, w 1796 r. zmar³ nowonarodzony synek Leon, a nied³ugo
potem i sam ojciec. Przed œmierci¹ szambelan usynowi³ trzynastoletniego Antoniego Wiewiórowskiego, syna swego kuzyna Ignacego,
ziomka z ziemi kaliskiej. Jemu te¿ zapisa³ ca³y swój maj¹tek. Tak zaczê³o siê gospodarzenie w Szczytach rodziny Wiewiórowskich, które
poprzez potomków, trwa praktycznie do dziœ.
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K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 262; W. Konoñczuk, Krótka
historia rodziny Wiewiórowskich ze Szczytów, „Bielski Hostineæ” 2003, nr 4, s. 2.
Tam¿e, s. 263; uroczystoœci chrztu Kajetana Tomasza Wêgierskiego s¹ krótko
opisane przez Marcina Matuszewicza [w:] Diariusz ¿ycia mego, t. 1, Warszawa
1986, s. 538; T. K. Wêgierski zmar³ w Marsylii w 1787 r.
Nacyjanalny Histaryczny Archiu Bie³arusi w Grodnie, F. 31, 2, 121, k. 257258, 287, 419; Ponadto, Wêgierskim uda³o siê zakupiæ czêœæ wsi £ubin, nale¿ac¹
do Potockich oraz wzi¹æ w dzier¿awê maj¹tki HoŸna i Dubicze Murowane.
W. £yz³ow, Notatki historyczne o Szczytach, „Bielski Hostineæ” 2000, nr 5, s. 10.
W opracowaniu zbiorowym „Katalog parków i ogrodów........., t. I, cz. I,
Bia³ystok 2000, s. 124 mylnie podano, ¿e Kalnica nale¿a³a do szambelana Jana
Walentego Wêgierskiego.
„Bielski Hostineæ” 2000, nr 5, s. 14.
Archiwum Parafialne w Szczytach (dalej: AP w Szczytach); akt fundacji cerkwi
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parafialnej w Szczytach Dziêcio³owie z 21 listopada 1785 r.; Archiwum
Pañstwowe w Bia³ymstoku, zespó³: Starszy Notariusz Grodzieñski, k. 3, kopia
aktu fundacyjnego, sporz¹dzona w 1903 r. w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ ziemi
cerkiewnej pod budowê szosy; por. o. G. Sosna, A. Troc-Sosna, Cerkiewna
w³asnoœæ ziemska na Bia³ostocczyŸnie, Bia³ystok 2004, s. 393.
APw Szczytach, Inwentarz Cerkwi w dobrach Dziêcio³owo Szczyty ufundowaney,
s. 4; AP w Bia³ymstoku, tam¿e, k. 8; o. G. Sosna, A. Troc-Sosna, tam¿e,
s. 395. Ca³oœæ Inwentarza... by³a opublikowana [w:] o. G. Sosna,
Szczyty,„Wiadomoœci PAKP” 1979, nr 1-2, s. 35-74.
AP w Szczytach, Akt fundacji, k. 1; AP w Bia³ymstoku, tam¿e, k. 3.
AP w Szczytach, Akt fundacji, k. 3, AP w Bia³ymstoku, tam¿e, k. 5.
AP w Bia³ymstoku, tam¿e, k. 6.
AP w Szczytach, Inwentarz..., s. 3; obszar jednej morgi, w ró¿nych warunkach
nie by³ sta³y, w Koronie Polskiej odpowiada³ ok. 0,56 ha; w osiemnastym
stuleciu by³ adekwatny obszarowi, który mo¿na by³o zaoraæ w ci¹gu dnia par¹
wo³ów lub koniem, wysiaæ 0,25 beczkê wileñsk¹ ¿yta lub zebraæ 1,6 wozów
siana.
Tam¿e, s. 4.
Tam¿e, s. 5; du¿y las w uroczysku Grabniak widzimy jeszcze na mapie
Sotzmana z 1808 r.
Tam¿e, s. 6.
AP w Bia³ymstoku, Akt fundacji, k. 13.
W II po³owie XVIII stulecia cerkwie na planie oœmioboku powsta³y m.in.
w Bielsku (Œw. Trójcy i œw. Micha³a) oraz Orli. Zachowa³o siê kilka podobnych
realizacji z w. XIX : Czarna Wielka, Rogawka, Andryjanki (Dziadkowice),
Parcewo; por. E. i A. Keczyñscy, Drewniane cerkwie Bia³ostocczyzny, Bia³ystokBia³owie¿a 1999.
AP w Szczytach, Inwentarz..., s. 30-31; W 1788 r. do zachodniej strony cerkwi
dobudowano murowany prytwor (kruchtê) z dwoma wejœciami i urokliwymi
okr¹g³ymi okienkami, jego dwuspadowy dach pokryto gontem.
Tam¿e, s. 33.
Tam¿e, s. 61.
Tam¿e, s. 26.
Tam¿e, s. 32-35, 43.
A. Mironowicz, Æûâàïiñåö ç Ïà¢íî÷íàãà Âåðñàëÿ, „Niwa” 1982, nr 43, s. 45;
ks. Jan Nieciecki, Opowieœci o „Polskim Wersalu”, „Biuletyn Konserwatorski
Województwa Bia³ostockiego”, z. 1(1995).
AP w Szczytach, Inwentarz..., s. 66, „Dwa portrety w ramach czarnych...”;
Dowodem na to, ¿e S. Mirys malowa³ dla rodziny Wêgierskich jest portret
poety Kajetana Tomasza Wêgierskiego, stryjecznego brata fundatora cerkwi
szczytowskiej, zachowany w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
K. Miller, Uwagi konser watorskie o obrazach w Szczytach-Dziêcio³owie
przypisywanych Augustynowi Mirysowi, „Biuletyn konserwatorski województwa
podlaskiego”, z. 6(2000), s.196.
Tam¿e, s. 206. Obraz domniemanego autorstwa S. Mirysa „Matka Bo¿a
z Chrystusem” znajduje siê równie¿ w cerkwi œw. Jana Chrzciciela w Pasynkach.
Pierwotnie by³ on malowany œwi¹tyni, któr¹ zbudowno na miejscu dawnej
w 1751 r. z fundacji hetmana Branickiego; móg³ wiêc Mirys tworzyæ
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i dla tej cerkwi. Dog³êbna analiza konserwatorska pasynkowskiego obrazu
mog³aby potwierdziæ lub wykluczyæ jego autorstwo; por. o. G. Sosna,
D. Fionik, Pasynki i okolice, Bia³ystok 2001, s. 172.
Dzie³em Mirysa mog³y byæ równie¿ wzmiankowane w inwentarzu cerkwi
z 1785 r. (s. 66) i nie zachowane do dziœ dwa obrazy ze scenami starotestamentowymi; nie wiadomo równie¿, kto by³ autorem trzech obrazów,
które przyby³y do cerkwi w r. 1787 : Chrystus, ukazuj¹cy siê uczniom w drodze
do Emmaus, œw. Roch i œw. Jan Nepomucen.
AP w Szczytach, Inwentarz..., s. 44, 46; gdy w 1793 r. pêk³ jeden z dzwonów
o wadze 51,5 funta, Jan Walenty Wêgierski na jego miejsce zakupi³ a¿ dwa:
pierwszy o wadze 45, drugi – 120 funtów.
AP w Szczytach, akt z 31 paŸdziernika 1785 r. spisany w Dziêcio³owie przez
o. Antoniego Przybyszewskiego.
Tam¿e.
AP w Szczytach, Akta fundacji cerkwi, dokument z 3 grudnia 1785 r., w ca³oœci
przytaczamy go w aneksie.
AP w Szczytach, Akta fundacji cerkwi, dokument biskupa Symeona z 13 marca
1786 r.
Tam¿e, inny dokument biskupa Symeona z 13 marca 1785 r., z potwierdzeniem
urzêdu ziemskiego brañskiego.
Tam¿e, Inwentarz..., s. 17; NHAB w Grodnie, 31, 2, 121, k. 645; w aktach
dotycz¹cych maj¹tku Kalnica kilkakrotnie znajdziemy wzmianki o wyp³acie
procentu dla cerkwi szczytowskiej, m.in. z lat 1833-1836 (k. 645); zachowa³y
siê informacje o dorocznym przekazywaniu cerkwi szczytowskiej 10 rubli
jeszcze w 1857 r., kiedy w³aœcicielem Kalnicy by³ major Wêgierski; por.
Archiwum Parafialne w Szczytach, pisma wp³ywaj¹ce z 1857 r. Wêgierscy
z Kalnicy zapisali równie¿ sumê na koœció³ w £ubinie oraz p³acili za dziesiêcinê
koœcio³owi w Brañsku.

Rozdzia³ VI

Szczyty i okolice przed uw³aszczeniem
By³y to ju¿ ostatnie lata istnienia Rzeczypospolitej, gdy Wiewiórowscy na dobre zadomowili siê w Ziemi Bielskiej. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e by³ to, pod wzglêdem gospodarczym, okres dla nich doœæ pomyœlny. Po œmierci hetmana Branickiego w 1771 r. starostwo bielskie
pozostawa³o w administrowaniu jego ¿ony Izabeli, siostry króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. By³ to dobry czas, zarówno dla miasta,
jak i folwarków staroœciñskich, które stanowi³y centra tzw. kluczy. Wraz
z leœnictwem bielskim, by³o ich wówczas siedem: ho³owieski, u¿ycki,
sto³owacki, rybo³owski, ladzki, trywieski i mochnacki. We wszystkich
tych kluczach znajdowa³o siê 2477 dymów. Dodaj¹c do tego dymy
z samego miasta Bielska i szeœciu wsi miejskich (488), daje to nam
liczbê 2965 dymów, zamieszka³ych szacunkowo przez 15000 osób.
Oprócz starostwa bielskiego, w zarz¹dzaniu Branickiej znajdowa³a siê
w³oœæ orlañska z 241 dymami1 . Mimo ¿e dobra te, jak i starostwo, nie
stanowi³y jej prawnej w³asnoœci, hetmanowa posiada³a praktycznie nad
nimi w³adzê nieograniczon¹. Jak¿e niewielkie by³y w porównaniu do
tego prywatne dobra szczytowskie, licz¹ce zaledwie kilkadziesi¹t dymów. Stanowi³y one ma³¹ wysepkê wœród bielsko-orlañskiego latyfundium Branickich, funkcjonuj¹c¹ zreszt¹ za ich przyzwoleniem.
Powróæmy do nowych w³aœcicieli Szczytów.
Wiewiórowscy, stary ród szlachecki herbu Grzyma³a (w z³otym
polu otwarta brama, w której stoi rycerz z mieczem w pozycji ciêcia na
prawo), wywodzi³ siê z by³ego województwa kaliskiego. Poszczególni
jego przedstawiciele pe³nili ró¿ne funkcje w lokalnej administracji;
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wspomniany Ignacy Wiewiórowski by³ rejentem Ziemi Wieluñskiej.
W 1772 r. swój maj¹tek Ligota sprzeda³ bratu Wawrzyñcowi, po czym
wyemigrowa³ na Podlasie, do swych przyjació³ i kuzynów Wêgierskich
z Dziêcio³owa. Tu w³aœnie, w 1783 r. urodzi³ siê syn Ignacego Antoni
Wiewiórowski2 .
Ch³opiec mia³ jedenaœcie lat, gdy Podlasiem wstrz¹snê³a burza
ostatniej wojny pierwszej Rzeczypospolitej z cesarstwem rosyjskim,
zwanej te¿ insurekcj¹ koœciuszkowsk¹. Jej wa¿ne wydarzenia rozegra³y siê równie¿ w Bielsku. Chyba najdonioœlejszym z nich by³o dokonane przez Radê Tymczasow¹ w Warszawie wy³onienie miasta, jako
miejsca og³oszenia aktu o w³¹czeniu siê do powstania Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. W kwietniu 1794 r. do Bielska œci¹gnê³o blisko trzy
tysi¹ce wojska litewskiego pod dowództwem genera³a artylerii Franciszka Sapiehy3, który od tej pory dowodzi³ dzia³aniami powstañczymi na terenie wschodniego Podlasia. W tym czasie Bielsk zas³yn¹³
tak¿e jako planowana siedziba konsystorza Cerkwi prawos³awnej
w Rzeczypospolitej. Jej przewodnicz¹cy, jednoczeœnie prze³o¿ony monasteru œw. Miko³aja w Bielsku Podlaskim, o. ihumen Sawa Palmowski, by³ jedn¹ z wiod¹cych postaci Najwy¿szej Rady Narodowej, powo³anej przez T. Koœciuszkê w maju 1794 r.4
Niew¹tpliwie, wydarzenia te nie pozosta³y bez echa równie¿ na
dworze szczytowskim. Przez teren maj¹tku prowadzi³a przecie¿ najkrótsza droga z Bielska do Puszczy Bia³owieskiej, która odgrywa³a rolê
strategiczn¹ we wszelkich dzia³aniach wojennych. Nie posiadamy natomiast informacji o udziale w wydarzeniach z 1794 r. Jana Walentego
Wêgierskiego, dworzanina królewskiego. Niew¹tpliwie, wydarzenia
te odbi³y siê niekorzystnie na jego zdrowiu, gdy¿ w dwa lata póŸniej
zmar³, maj¹c zaledwie czterdzieœci jeden lat. Swój maj¹tek, jak ju¿
wiemy, pozostawi³ w spadku Antoniemu Wiewiórowskiemu. Nadal
jednak Szczyty w pewnym stopniu pozostawa³y zale¿ne od Wêgierskich z Kalnicy. W dokumencie z 1816 r. wieœ jest tytu³owana jeszcze
jako dziedziczna JW. Marsza³ka Wêgierskiego, który przecie¿ ju¿ nie ¿y³5 .
We w³adanie Szczytami Wiewiórowscy wchodzili w okresie, gdy
Ziemia Bielska znajdowa³a siê ju¿ w sk³adzie Prus Nowowschodnich.
Dorastaæ Antoniemu przysz³o wiêc w nowych warunkach spo³ecznopolitycznych. Kszta³towa³o to jego œwiatopogl¹d, uczy³o odpowiedniego wywa¿enia swych racji i ambicji w stosunku do w³adz. Nowy
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dziedzic na Szczytach nauczy³
siê przewidywaæ koniunkturê
i odpowiednio reagowaæ na jej
zmiany. Gwarantowa³o to przede
wszystkim stabilizacjê jego maj¹tkowi.
Pierwsze informacje o poczynaniach doros³ego ju¿ Antoniego Wiewiórowskiego pochodz¹ z 1807 r. Wówczas o¿eni³ siê
z Eudoksj¹ Posiniak, z pochodzenia prawdopodobnie Bia³orusink¹ wyznania greckiego, na 26. Herb Grzyma³a na pieczêci lakowej
co wskazuje jej imiê. Ma³¿eñ- Adolfa Wiewiórowskiego
stwo okaza³o siê jednak nieszczêœliwe. Niebawem po urodzeniu zmar³
syn Józef Jerzy, wkrótce odesz³a do wiecznoœci ¿ona. Po kilku latach
Antoni Wiewiórowski poœlubi³ szlachciankê Zofiê Œliwiñsk¹, która urodzi³a mu dwóch synów: Karola (1814) i Adolfa (1815)6 .
W tym czasie Antoni Wiewiórowski da³ siê ju¿ poznaæ jako dobry

27. Szczyty i okolice na mapie D. F. Sotzmana, 1808
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organizator i zrêczny polityk. Pierwszy biograf rodziny Wiewiórowskich,
W³odzimierz £yz³ow zapisa³, ¿e jego prapradziad
Antoni w czasie wojny napoleoñskiej 1812 r., zwanej
przez ówczesnych rewolucj¹, wystawi³ swym kosztem pu³k wojska. W podziêce genera³ D¹browski
mianowa³ go pu³kownikiem
narodowych wojsk polskich.
£yz³ow w kilku zdaniach
wspomina równie¿ o operacjach wojennych z 1812 r. –
przemarszu przez Bielsk na
wschód austriackiego korpusu Schwarzenberga oraz
kawalerii francuskiej gen.
28. Kapliczka murowana z prze³omu XVIII Latour-Maubourga7 . W³oœci
i XIX w. na granicy gruntów szczytowskich i ho³oszczytowskie wówczas widowskich
dzia³y wiele, trudno by³o je
bowiem omin¹æ w drodze do Puszczy Bia³owieskiej.
Po klêsce Napoleona, Wiewiórowski umia³ siê znaleŸæ równie¿
w nowej rzeczywistoœci. Aktywnie wspomaga³ nowych w³odarzy,
w tym senatora J.Teylsa, przy organizowaniu rosyjskiej administracji
w powiecie bielskim. Za zas³ugi, car Aleksander I nagrodzi³ go orderem œw. Anny II stopnia8 .
Niezale¿nie od zaanga¿owania w ¿ycie spo³eczno-polityczne, Antoni Wiewiórowski przez ca³y czas bardzo aktywnie pracowa³ nad rozwojem swego maj¹tku. To dziêki niemu powsta³ i rozwija³ siê folwark Grabniak, który mia³ za zadanie zagospodarowywaæ pó³nocno-wschodni¹ czêœæ
dóbr, gdzie grunta by³y bardzo dobre, lecz jeszcze gêsto zalesione. Po³udniowo-wschodnie ziemie mia³ natomiast obs³ugiwaæ folwark Karolin,
który rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ w okresie urzêdowania Antoniego
(nazwa folwarku pochodzi od imienia starszego syna).
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29. Najstarsza, znana fotografia dworu w Nowodworach, 1935

W tym te¿ czasie od podstaw zosta³ zbudowany, istniej¹cy do dziœ
drewniany dwór w Nowodworach. Nowa rezydencja powsta³a w malowniczym miejscu, na zachód od wsi. Do budynku wchodzi³o siê przez
reprezentacyjny ganek, którego wykoñczenie nawi¹zywa³o do architektury murowanej (pilastry doryckie przy wejœciu, fryz arkadowy na
zewn¹trz oraz przyœcienne, fazowane filary wewn¹trz). Na osi ganku
rozplanowano sieñ i salon, po którego lewej stronie znajdowa³a siê
obszerna sala balowa. W po³udniowej, podpiwniczonej czêœci dworu
znajdowa³y siê pomieszczenia gospodarcze9 . Wokó³ rezydencji Antoni Wiewiórowski za³o¿y³ park, nieopodal wzniós³ wielkie czworaki.
Nale¿ycie wykorzysta³ te¿ walory przyrodnicze przep³ywaj¹cego obok
strumienia Ozarysok, dop³ywu Orlanki. Utworzy³ tu rozleg³y zbiornik,
po którym ³ódk¹ mo¿na by³o dop³yn¹æ pod sam¹ wieœ. Wzniesiono
równie¿ m³yn wodny oraz wykopano dwa stawy10. Te inwestycje hydrologiczne prawdopodobnie nadzorowali sprowadzeni przez Wiewiórowskiego Holendrzy. Œwiadczy o tym nazwa zachodniej czêœci wsi
Szczyty Nowodwory – Olendry. Kiedy dwór w Nowodworach stawa³
siê centrum gospodarczym dóbr szczytowskich, historyczna rezyden75

30. Piece i kominy dworu w Dziêcio³owie, widok po po¿arze rezydencji z 1915 r.

cja w Dziêcio³owie podnosi³a siê ze zgliszcz, gdy¿ ok. 1820 r. pad³a
ofiar¹ po¿aru. Na miejscu dawnego dworu wzniesiono mniejszy – równie¿ drewniany11.
Aktywnie inwestuj¹c w maj¹tek, Antoni Wiewiórowski musia³
jednoczeœnie broniæ swego stanu posiadania. Z 1807 r. pochodzi informacja o sporze granicznym, prowadzonym miêdzy Szczytami a maj¹tkiem Orla, który w owym czasie powróci³ do Radziwi³³ów12. Pamiêtamy, ¿e trzysta lat wczeœniej podobne spory toczyli Szczytowicze z Bohawitynowiczem.
Z roku 1828 r. pochodz¹ pierwsze, znane nam dane statystyczne
o parafii w Szczytach. Wszystkich parafian by³o tu wówczas 673,
z czego 240 stanowi³y dzieci do lat siedmiu, czyli nie przystêpuj¹ce do
spowiedzi. W tym¿e roku urodzi³o siê 26 ch³opców i 25 dziewczynek,
wziê³o œlub 6 par, zmar³o 16 mê¿czyzn i 9 kobiet. Nie odnotowano ani
jednego zgonu mê¿czyzny maj¹cego powy¿ej 90 lat13.
Dwa lata póŸniej rozpoczê³o siê powstanie listopadowe, przez administracjê rosyjsk¹ nazywane buntem (mietie¿om). By³a to ju¿ trzecia
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kampania wojenna, któr¹ przysz³o prze¿yæ jednemu pokoleniu. Niew¹tpliwie, znowu¿ dotknê³a ona dóbr szczytowskich, chocia¿by ze
wzglêdu na bliskoœæ Puszczy Bia³owieskiej. Od kwietnia 1831 r. sta³a
siê ona bowiem centrum koncentracji litewsko-ruskich si³ powstañczych z guberni grodzieñskiej. W maju na ich wspomo¿enie poœpieszy³ szeœciusetosobowy polski oddzia³ gen. D. Ch³apowskiego. Do
Puszczy ¿o³nierze pod¹¿ali zapewne Carskim Goœciñcem (Carœki Hostineæ), który przebiega³ przez pó³nocne obrze¿a parafii szczytowskiej.
Do pierwszego spotkania z wojskami rosyjskimi dosz³o 23 maja pod
Hajnówk¹, gdzie ¿o³nierze Ch³apowskiego pokonali batalion gen. Lindena, bior¹c do niewoli 150 osób14. Wraz z wkroczeniem wojsk Ch³apowskiego, liczba powstañców w Puszczy siêgnê³a 1000 osób. Ich regularne walki trwa³y tu prawie do koñca lata 1831 r.
W œlad za dzia³aniami wojskowymi na terenie powiatu bielskiego
wybuch³a epidemia cholery. Przywlok³y j¹ ze sob¹ oddzia³y wojsk rosyjskich, przerzucone na Podlasie z terenów azjatyckich. Pierwsze
ogniska choroby pojawi³y siê na pocz¹tku kwietnia 1831 r. w wojskowych lazaretach w Bielsku. St¹d rozprzestrzeni³a siê na teren miasta.
W po³owie miesi¹ca cholera trafi³a do parafii szczytowskiej. Pierwsz¹,
znan¹ ofiar¹ by³ mieszkaniec Krzywej, który przebywa³ w Bielsku na
„stójce wojskowej”. Do rodzinnej wsi wraca³ przez Lady, gdzie nocowa³ w karczmie. Ju¿ w domu okaza³o siê, ¿e jest zara¿ony choler¹1 5.
Rozprzestrzenianie siê epidemii w tych okolicach zdo³ano jednak opanowaæ. W tym czasie dziesi¹tkowa³a ona natomiast ludnoœæ wsi miejskich, szczególnie Augustowa. Wiele trudu w opanowanie choroby
wk³ada³ lekarz powiatowy Friesze, felczerzy oraz orlañscy cyrulicy.
W maju cholera nieco przygas³a, by z now¹ si³¹ uderzyæ latem.
W lipcu 1831 r. zebra³a swe ¿a³osne ¿niwo w Szczytach. W raporcie Bielskiego Komitetu Ochrony przed choler¹ z 20 lipca donoszono, ¿e w przeci¹gu kilku dni w Dziêcio³owie zmar³o 12 osób16. Jeszcze przez wiele
miesiêcy ludnoœæ sta³a w obliczu straszliwej choroby. Czêsto wymiera³y
ca³e rodziny, dzieci pozostawa³y bez rodziców, rodzice tracili dzieci, setki
gospodarstw popada³o w ruinê. Dopiero 24 marca 1832 r. oficjalnie og³oszono o ustaniu epidemii w powiecie bielskim.
Po upadku powstania, na terenie Obwodu Bia³ostockiego powo³ano Komisjê ds. buntowników, której g³ównym zadaniem by³o rozpatrzenie kwestii konfiskaty maj¹tków uczestników powstania. Doty77

czy³o to równie¿ Karola i Ferdynanda Wêgierskich z Kalnicy. Pierwszy w czasie powstania by³ porucznikiem, drugi podporucznikiem. Ich
m³odszy brat Aleksander przebywa³ w tym czasie w sanktpetersburskim korpusie kadeckim17. Z akt, dotycz¹cych konfiskaty, nie wynika
jednoznacznie, czy by³a ona w ca³ej rozci¹g³oœci wykonana. Karol
i Ferdynand byli g³ównymi, ale nie jedynymi spadkobiercami maj¹tku swych rodziców. Niew¹tpliwie jednak zaistnia³a sytuacja powa¿nie zachwia³a gospodarstwem. Mog³o to dotyczyæ równie¿ dorocznie
wyp³acanej sumy procentu dla cerkwi szczytowskiej. O sam¹ œwi¹tyniê w owym czasie mieli siê troszczyæ Wiewiórowscy. O ich udziale
w wy¿ej opisanych wydarzeniach nie wiemy praktycznie nic.
Powracaj¹c do politycznych reperkusji powstania, zajrzyjmy jeszcze w okolice Ho³odów. Oko³o kilometra na wschód od wsi, na prawo
od szosy do Hajnówki, przy granicy z gruntami szczytowskimi, znajduje siê uroczysko Kacapszczyna. Od ponad stu lat stanowi ono grunty
rolne. Jeszcze w okresie miêdzywojennym gospodarze wyorywali tu
ceg³y piecowe i inne przedmioty. Do dziœ mieszkañcy wsi wspominaj¹, ¿e ten teren by³ wydzielony dla osiedlenia siê kacapów, czyli przybyszów z g³êbi Rosji, st¹d nazwa (bia³orusk¹ ludnoœæ prawos³awn¹ na
Podlasiu nies³usznie okreœla siê dziœ kacapami)18.
Tradycja ustna, odnosz¹ca siê do uroczyska Kacapszczyna, jest
potwierdzona w Ÿród³ach historycznych. W aktach lustracji maj¹tku
Ho³owiesk z 1849 r. znajdziemy wzmiankê o ziemiach, które planowano zasiedliæ wychodŸcami z Rosji (çåìëè ïîä ïîñåëåíiå ðóññêèõ
âûõîäöåâ ), po³o¿onych na terenie gruntów wsi Ho³ody19. Widzimy
wiêc, ¿e by³y one przeznaczone na ten cel ju¿ w I po³owie XIX w.
Wpisywa³o siê to w ówczesn¹ politykê przesiedlania ludnoœci rdzennie rosyjskiej na ziemie bia³oruskie i litewskie. Zabiegi te nie przynios³y jednak spodziewanego odzewu. Do 1837 r. na terenie wileñskiej, miñskiej i grodzieñskiej guberni osiedli³o siê zaledwie 500 osób,
wywodz¹cych siê z kilku guberni Rosji centralnej20. Kilka lub kilkanaœcie z nich trafi³o w okolice Ho³odów, zak³adaj¹c tu osadê, która
otrzyma³a nazwê urzêdow¹ Ho³odów Wschodnich (Vostocznyje Ho³ody). Widniej¹ one na mapie sztabowej z II po³owy XIX w. Œlad po nich
zagin¹³, pozosta³a jedynie nazwa.
W drugiej po³owie lat czterdziestych XIX w. na wsi rozpoczê³y siê
procesy, które niebawem doprowadzi³y do ca³kowitej likwidacji pañsz78

31. Stroje zamo¿nych kobiet wiejskich z pocz¹tku XIX wieku, fragment polichromii dawnej cerkwi w Czy¿ach

czyzny. W³adze Cesarstwa Rosyjskiego zrozumia³y bowiem, ¿e brak
radykalnych zmian w tej sferze mo¿e doprowadziæ do powa¿nych reperkusji politycznych, z wybuchem rewolucji w³¹cznie. Porz¹dkowanie gospodarki rolnej i spraw spo³ecznych z ni¹ zwi¹zanych rozpoczêto od maj¹tków pañstwowych, wœród których w powiecie bielskim
g³ównym by³ Ho³owiesk, stanowi¹cy centrum amtu bielskiego. Folwark w U¿ykach nie tworzy³ wówczas oddzielnej jednostki administracyjnej i znajdowa³ siê w gestii maj¹tku Ho³owiesk; Ho³ody i Krzywa by³y wiêc mu podporz¹dkowane.
Do 1849 r. folwarkiem Ho³owiesk i amtem bielskim administrowa³ genera³-major Rott. W tym¿e roku nast¹pi³y powa¿ne zmiany
w sytuacji spo³ecznej ch³opów – wyzwolono ich od pañszczyzny,
w zamian za co zobowi¹zano do p³acenia maj¹tkowi tzw. obroku. Zlikwidowano te¿ amty. Nie oznacza³o to jednak pe³nego ich wyzwolenia i uw³aszczenia. W mniejszym stopniu ni¿ dotychczas byli zale¿nymi od siedziby by³ego amtu, którego miejsce zajê³y zarz¹dy wiejskie.
Jednym z nich by³o Sielskoje Upravlenije w Pasynkach z siedzib¹
w U¿ykach, które obejmowa³o równie¿ Ho³ody i Krzyw¹. Od tej pory
o sprawach spo³ecznoœci lokalnej decydowa³ zarz¹d na czele z przewodnicz¹cym. Zarz¹d egzekwowa³ te¿ podatki i wszelkie powinnoœci,
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zgodnie ze statutem wydanym przez Ministerstwo Maj¹tków Pañstwowych21.
W tym czasie przesta³y funkcjonowaæ folwarki wójtowskie, wœród nich
równie¿ ho³odowski, który przeszed³
w gestiê Bielskiego Okrêgowego Zarz¹du Maj¹tków Pañstwowych. Przy braku stosownych uregulowañ prawnych
Zarz¹d nie chcia³ braæ na siebie pe³nej
odpowiedzialnoœci za grunty orne i pozosta³e budynki wójtowskie; jedynie
32. Pieczêæ herbowa bielsko-ho³o- ³¹ki i pastwiska by³y oddane w u¿ytkodowskiego leœniczego Aleksandra wanie gospodarzom22. I oto, we wrzeDiczesku³owa z 1858 r.
œniu 1849 r., o schedê po by³ym wójtostwie upomnia³ siê resort leœny. Ju¿ wówczas Ho³ody stanowi³y centrum bielsko-ho³odowskiego leœnictwa, które obejmowa³o lasy pañstwowe znacznej czêœci powiatu bielskiego. Leœniczy zajmowa³ zabudowania zlikwidowanego ho³odowskiego folwarku wójtowskiego i, si³¹
rzeczy, stara³ siê nabyæ do niego prawa. Area³ folwarku by³ pokaŸny:
1,92 dziesiêciny placu, 32 dz. gruntów ornych, 9,52 ³¹ki i 3,78 pastwiska, razem 47,22 dz., czyli ponad 50 hektarów. W³adze nie by³y jednak w stanie w pe³ni zadowoliæ petentów, poniewa¿ prawo przewidywa³o na jednego leœniczego nadzia³ piêtnastohektarowy23. Ostatecznie
jednak, dziesiêæ lat póŸniej leœniczy otrzyma³ dodatkowe 15 hektarów,
z których czêœæ zabrano w³oœcianom. W zamian otrzymali oni grunta
w uroczysku Wenda³owszczyna. Dodatkowo, w u¿ytkowanie mieszkañcom Ho³odów oddano ponad 70 ha zaroœli i obrze¿y lasów24.
Nie zgodzili siê ho³odowscy gospodarze na utworzenie szczególnego rodzaju spó³dzielni, czyli zmuszenie do uprawy ziemi pod obszczestwiennuju zapaszku. Mia³o to polegaæ na wspólnym zasiewie okreœlonego obszaru, plon z którego by³by wykorzystywany przez spo³ecznoœæ wiejsk¹
na przednówku. Ch³opi uwa¿ali, ¿e lepsz¹ form¹ zabezpieczania siê na
g³odny czas jest gromadzenie ziarna w ogólnych, spo³ecznych spichlerzach, co te¿ przyjê³o siê i trwa³o przez wiele nastêpnych dziesiêcioleci25.
Pozosta³e po podziale grunta, ok. 35 ha, do³¹czono do wiejskich
udzia³ów. W 1859 r., jako 2,5 uczastka uzupe³nia³y one 34-uczastkowy nadzia³ gruntów wsi Ho³ody (uczastek w przybli¿eniu pokrywa³
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siê z dawn¹ w³ók¹)26. Jak wynika z ówczesnych zapisów ziemie nale¿¹ce do Ho³odów by³y œredniej jakoœci. Dotyczy³o to uroczysk: Szlacheckoje,
Syczowa Hora, Babino i Zarowje27. Pozosta³e ziemie nale¿a³y natomiast do
ma³o urodzajnych. Ogólna powierzchnia gruntów wiejskich liczy³a 878
dziesiêcin. By³o tu wówczas 46 domów z 151 mieszkañcami28.
Z ciekawostek, nale¿y wymieniæ ho³odowsk¹, drewnian¹ karczmê,
kryt¹ s³om¹. Swymi rozmiarami (15 x 3,5 s¹¿ni) przewy¿sza³a austeriê
wójtowsk¹ w Bielsku. Spoœród wiejskich karczem wielkoœci¹ ustêpowa³a
jedynie zajazdowi w Sakach k. Pasynek. Potrzeba utrzymywania tak pokaŸnej karczmy w Ho³odach wynika³a z przebiegaj¹cego przez wieœ, jednego z odga³êzieñ wa¿nego traktu, prowadz¹cego z Bielska do Ru¿anów
przez Puszczê Bia³owiesk¹, znanego jako Carski Hostineæ. By³a to droga
strategiczna drugiej kategorii, licz¹ca sobie 123 wiorsty. Posiada³a ona
wa¿ne znaczenie lokalne, przy przemieszczaniu siê wojsk oraz wszelkiego rodzaju transportów wojskowych29. Drugie odga³êzienie Carskoho Hostinicia wychodzi³o z Bielska przez Widowo, przebiegaj¹c obok folwarku
U¿yki i na pó³noc od Krzywej. Przy skrzy¿owaniu goœciñca z traktem
Orla – Narew, znajdowa³a siê karczma wzniesiona z drewna œwierkowego, kryta s³om¹. W porównaniu z ho³odowsk¹ by³a jednak niewielka
– 6 x 3 s¹¿nie, wymaga³a przy tym kapitalnego remontu. Dzier¿awca
folwarku ho³owieskiego pu³kownik von Hilchen, okreœli³ potrzeby materia³owe na 16 sztuk drzewa30.
Sama wieœ Krzywa w 1859 r. liczy³a 179 dusz rewizyjnych, zamieszka³ych w 56 domach. Area³ wiejskich gruntów siêga³ 1060 dziesiêcin, podzielonych na 52 uczastki i by³ najwiêkszy spoœród wszystkich wsi, nale¿¹cych do folwarków Ho³owiesk i U¿yki31. Jak wiêc widzimy, na jedno gospodarstwo przypada³ prawie jeden uczastek, czyli
ok. 12 hektarów. Nie wszyscy, oczywiœcie byli jednakowo uposa¿eni.
Do najbogatszych nale¿eli: Mateusz Romaniuk, Chilimon Beziuk,
Semen Strelczuk, Anastazja Beziuk, Omelian Golonko, Jakub Nazaruk, Jakim Romaniuk, Filip Siemieniuk, Jakub Sacharczuk, Jan Osipiuk, Jerzy Golonko, Sawa Kondratiuk, Piotr Ignatiuk, Micha³ Wiszniewski; najbiedniejszymi byli natomiast: Prokop Onufryjuk, Onufry
Jakoniuk, Ignacy Wasiluk, Gabriel Szadajka, Piotr Romaniuk i Jakim
Jakoniuk. Pod wzglêdem liczby zamo¿nych gospodarzy Krzywa przewy¿sza³a wszystkie inne wsie folwarków ho³owieskiego i u¿yckiego,
w tym równie¿ Ho³ody. Tu jedynie dwóch gospodarzy – Gerwazego
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Pawluczuka i Kipriana Misiejuka, mo¿na by³o zaliczyæ do najwy¿szej
kategorii. Z kolei, skrajnie biednym by³ tylko jeden – szlachcic Stanis³aw Grzybowski32.
Podobnie jak w Ho³odach, równie¿ w Krzywej w³adze pañstwowe rozparcelowa³y folwark wójtowski. Wchodz¹c¹ w jego sk³ad ziemiê postanowiono przekazaæ w czynsz, m.in. dwóm rodzinom by³ych
parobków folwarcznych. Do wymierzenia gruntów sprowadzono geodetê Teodora Bacha, który w 1850 r. dokonywa³ nowych pomiarów we
wszystkich wsiach na terenie folwarków Ho³owiesk i U¿yki33. By³o
to przedsiêwziêcie ogromne, ogólny area³, w³¹cznie z folwarkami wynosi³ bowiem prawie dwanaœcie tysiêcy dziesiêcin ziemi. Trzeba by³o
przy tym zmagaæ siê z ró¿nymi trudnoœciami, zwi¹zanymi z tzw. szachownic¹ gruntów. By³o tak miêdzy innymi w obrêbie folwarku U¿yki, wœród pól którego swe pastwiska posiadali gospodarze z Krzywej.
Podczas przepêdzania byd³a na wypas, niejednokrotnie dochodzi³o
do tratowania zasiewów, co wywo³ywa³o konflikty miêdzy ch³opami
a dzier¿awc¹ U¿yków, rotmistrzem rezerwy Zawistowskim. Lustrator
maj¹tków pañstwowych Fi¿an pisa³ o tym w 1862 r.: êðåñòüÿíå
íåîäíîêðàòíî ïîòðàâëÿþò ñêîòîì çàñåÿííûé ôåðìåðîì õëåá îò÷åãî
âîçíèêàþò ïîñòîÿííûå áîðüáû, ðàñïðè è íåãîäîâàíèÿ34. Przypomina siê szesnastowieczny konflikt Krzywej z U¿ykami, o podtapianie ³¹k wiejskich przez m³yñski staw folwarczny.
Przyjrzyjmy siê teraz jak w przededniu uw³aszczenia gospodarczo przedstawia³y siê Szczyty. W obiegu administracyjnym funkcjonowa³y ju¿ od pewnego czasu dwie nazwy: Szczyty Dziêcio³owo
i Szczyty Nowodwory. W³aœcicielem pierwszych w 1859 r. by³ Adolf
Wiewiórowski, drugich - jego brat Karol; obaj byli synami Antoniego
Wiewiórowskiego. Dziêcio³owo zamieszkiwa³y wówczas 54 osoby,
zdolne do odrabiania pañszczyzny w wymiarze trzech dni tygodniowo. Pozosta³y czas gospodarze mogli poœwiêciæ na uprawê gruntów

33. Pieczêæ lakowa z autografem Karola Wiewiórowskiego, 1858
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dzier¿awionych od dworu. Jak wynika z dokumentów, œrednia ich wielkoœæ przypadaj¹ca na jednego gospodarza, wynosi³a ponad 12 dziesiêcin ziemi ornej oraz 1,4 dz. ³¹ki. Koszt dzier¿awy jednej dziesiêciny
ogrodu wynosi³ 5 rubli, pastwiska – 2,5, ³¹ki – 6 rubli (cena dziesiêciny
ziemi wynosi³a 60 rubli).
Nowodwory Karola Wiewiórowskiego by³y wiêksze od Dziêcio³owa. Tu w 15 domach zamieszkiwa³o 161 osób, zdolnych do odrabiania pañszczyzny. Ich powinnoœci by³y okreœlone bardziej rygorystycznie ni¿eli w folwarku s¹siednim. Tygodniowy wymiar pañszczyzny
wynosi³ trzy dni z uprzê¿¹ i tyle¿ bez. Normy wykonania danych prac
w ci¹gu jednego dnia wygl¹da³y tu nastêpuj¹co: orka - 0,5 morgi pola
(0, 28 ha), bronowanie – 1 morga, m³ócka - 30 snopów zbo¿a ozimego
lub 60 jarego; 1 morgê oziminy w ci¹gu dnia powinno by³o z¿¹æ piêciu
ludzi, jarego zbo¿a czterech, jedn¹ morgê siana zaœ skosiæ dwóch. Wielkoœæ powinnoœci by³a zgodna z za³o¿eniami inwentarza rz¹dowego
z 1846 r. Podobnie jak mieszkañcy Dziêcio³owa, równie¿ ch³opi z Nowodworów wydzier¿awiali grunta u w³aœciciela, przy czym wielkoœæ
czynszu by³a tu trochê mniejsza35.
Oprócz zobowi¹zañ wobec dworów, szczytowscy ch³opi mieli równie¿ zobowi¹zania w stosunku do parafii. Do po³owy lat czterdziestych by³a to pañszczyzna w naturze, œwiadczona na 10 dziêsiêcinach
ziemi (ogólny area³ cerkiewnych gruntów funduszowych wynosi³
63 dz. 577 s¹¿ni). Wed³ug rozporz¹dzenia z 1839 r. na jedn¹ dziesiêcinê przypada³o parafianom do odrobienia po 18 dni z uprzê¿¹ (tiah³ych)
oraz 18 dni bez uprzê¿y (po³utiah³ych). Na ³¹ce ka¿dy gospodarz musia³ odpracowaæ po dwa dni z uprzê¿¹ i piêæ bez uprzê¿y (ogólna iloœæ
zobowi¹zañ wobec parafian wynosi³a 110 dni z uprzê¿¹ i 113 pieszych)36. W 1844 r., czyli wczeœniej ni¿eli w maj¹tkach pañstwowych,
parafia szczytowska postanowi³a zamieniæ pañszczyznê na opodatkowanie wobec parafii. Na jedno gospodarstwo w Ho³odach i Krzywej
przypad³o do zap³acenia 17,5 kopiejek srebrem, co przy 89 domach
dawa³o sumê 15,6 rubli. Pozosta³¹ sumê 32 rubli zobowi¹zany by³ zap³aciæ dzier¿awca Hilchen37. Mia³o to zrekompensowaæ parafii wydatki na robotników najemnych, których stawki by³y œciœle okreœlone:
robotnikowi z koniem lub par¹ wo³ów za dzieñ p³acono 30 kopiejek,
pieszemu zaœ 12,5 kop.
W tym czasie szczególnym zobowi¹zaniem parafian by³o nocne
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stró¿owanie cerkwi, w celu zabezpieczenia jej przed podpaleniem
i kradzie¿¹. Do wype³niania tego obowi¹zku obligowa³y zarz¹dzenia
policyjne38. Od tego obowi¹zku, jak równie¿ samych zobowi¹zañ pañszczyŸnianych wobec dworu by³y zwolnione osoby, wybrane na stanowiska starosty lub ponomara cerkiewnego. Tak by³o w przypadku Siemiena Lewczuka, który pe³ni³ funkcjê starosty od 1848 r. oraz jego
nastêpcy Tichona Jakimiuka, który w 1850 r. zgin¹³, przywalony przez
m³ockarniê39.
Wyzwolenie z zale¿noœci pañszczyŸnianej wobec parafii by³o jednak tylko pó³œrodkiem. Nadal pozostawali oni zale¿ni od dworów i nie
mogli swobodnie dysponowaæ swym czasem. Ludzi wolnych w Szczytach by³o wówczas niewielu, dlatego te¿ parafia boryka³a siê z powa¿nymi trudnoœciami w najemnej sile roboczej. Dodatkowo, jej niedobór windowa³ ceny za prace polowe, na co w 1844 r. narzeka³ proboszcz o. W³odzimierz Piskanowski. ¯ali³ siê tak¿e na nierozs¹dn¹
gospodarkê leœn¹ swego poprzednika, który wyr¹ba³ prawie ca³y las.
Prosi³ o jego dodatkowy przydzia³40.
Potrzeby parafii w materiale drewnianym by³y wówczas bardzo
du¿e. Plebania, wzniesiona jeszcze w czasach Wêgierskiego nadawa³a
siê tylko do rozbiórki, podobnie by³o z jedn¹ ze stodó³. Druga stodo³a,
spichrz i kilka innych budynków wymaga³y kapitalnego remontu.
Ponadto, wed³ug rozporz¹dzenia z 1842 r. parafia powinna by³a zbudowaæ oddzielne domy dla diaczka, prosfirni i ponomara, do czego niebawem zobowi¹zali siê sami wierni. W 1844 r. by³o ich ogó³em 1051,
zamieszkuj¹cych w 134 domach. W rozbiciu na wsie statystyka wygl¹da³a nastêpuj¹co: Szczyty – 452 osoby i 45 domów, Krzywa – 311 i 51,
Ho³ody – 283 i 38 domów41.
Warto zauwa¿yæ, ¿e dane te pochodz¹ z okresu bezpoœrednio po
zjednoczeniu Cerkwi unickiej z prawos³awn¹. Zadaj¹ one k³am stwierdzeniem o masowym przechodzeniu po 1839 r. podlaskich unitów do
Koœcio³a rzymskokatolickiego. Je¿eli spojrzymy na dane z parafii szczytowskiej z 1828 r. (wówczas unickiej) ujrzymy tam ogó³em 913 parafian42. Niewielu wiêcej mog³o ich byæ i w roku zjednoczenia Cerkwi,
nawet do stu osób bowiem zmar³o w czasie epidemii cholery w 1831 r.
Liczba 1051 parafian w 1844 r. œwiadczyæ mo¿e tylko o stabilnoœci
parafii w pierwszych latach po zjednoczeniu.
Tradycja zachowa³a jednak¿e pamiêæ o pewnych tarciach wewn¹trz
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parafialnych w okresie zjednoczenia Cerkwi. W czasie
jednej z liturgii, w momencie
œpiewu „Pieœni Chieruwimskiej”, na chór wesz³a grupa
ludzi, i zaczê³a intonowaæ
„Powróæ nam Panie, Ojczyznê nasz¹”. Na to bardzo
energicznie mia³ zareagowaæ
starosta cerkiewny Tkaczuk,
który doprowadzi³ do usuniêcia intruzów z chóru43. Byæ
mo¿e wydarzenie to by³o
przyczyn¹ wys³ania na okres
próbny do monasteru w ¯yrowicach ówczesnego proboszcza o. Micha³a Bañkowskiego.
W tym miejscu warto dok³adniej przeœledziæ ówczesn¹ demografiê parafii szczy- 34. Dzwonnica cerkwi w Szczytach, wzniesiotowskiej. Interesuj¹ce nas na w latach 1847-49
wiadomoœci mo¿emy zaczerpn¹æ m.in. z zachowanych ksi¹g metrykalnych oraz zaœwiadczeñ wydawanych osobom, zamierzaj¹cym wst¹piæ w zwi¹zek ma³¿eñski. Zacznijmy od imion, nadawanych dzieciom
w latach 1843-1846, czyli w kilka lat po zjednoczeniu Cerkwi (w tych
latach urodzi³o siê ogó³em 134 dzieci). Zdawaæ by siê mog³o, ¿e po tak
d³ugim okresie latynizacji Cerkwi unickiej, upowszechni³y siê w œwiadomoœci równie¿ imiona charakterystyczne dla tradycji zachodniej.
Tymczasem rodzice, wychowani przecie¿ jeszcze w okresie unii, swym
pociechom nadawali imiona zgodne z tradycj¹ wschodni¹. Tak oto,
spoœród imion mêskich najbardziej popularnymi w tych czterech latach by³y: Jan, Pawe³, Nikita, Grzegorz, Filip, Tomasz i Stefan, wœród
¿eñskich zaœ: Julianna, Eudokia, Maria, Paraskiewa, Anastazja i Dominika. Wœród rzadziej wystêpuj¹cych imion spotykamy m.in.: Konstantego, Cyryla, Prochora, Korni³a, Spirydona, Maksima, Teodora,
Eufimiusza, Bazylego, Miko³aja, Makrynê, Matronê, Katarzynê, Ze85

nobiê czy Glikierjê.
Interesuj¹co w okresie
pañszczyŸnianym przedstawia³a siê kwestia œlubów. Na
zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego sw¹ zgodê musia³ wydaæ przede wszystkim w³aœciciel poddanych. Bez stosownego zaœwiadczenia duchowny nie móg³ udzieliæ œlubu.
W przypadku wsi skarbowych, Krzywej i Ho³odów –
takie zaœwiadczenia wydawa³
Zarz¹d Wiejski w Pasynkach,
mieszkañcom Szczytów zaœ
w³aœciciele maj¹tków Karol
i Adolf Wiewiórowscy. W latach 1843-1846 w parafii
zawarto 33 œluby. Wœród nich
a¿ w dwunastu przypadkach
obie strony pochodzi³y z
Krzywej. Podobnego typu
35. Zaœwiadczenie œlubne, wypisane przez dzie- koligacje w obrêbie jednej
dzica – archeologa Adolfa Wiewiórowskiego
wsi preferowali mieszkañcy
Ho³odów (cztery œluby) oraz obydwu Szczytów (siedem). Dwa œluby
odby³y siê pomiêdzy mieszkañcami Ho³odów i mieszczanami z Widowa (potem takie koligacje by³y równie¿ doœæ popularne). Pojedynczymi przypadkami by³y koligacje z mieszkañcami innych miejscowoœci44.
Fakty te potwierdzaj¹ równie¿ dane z lat 1849-1858, zawarte
w zachowanych zaœwiadczeniach œlubnych. Dokumenty te s¹ cennym
Ÿród³em, nie tylko z zakresu demografii. Znajdujemy tu autografy oraz
pieczêcie w³aœcicieli maj¹tków szczytowskich, niektórych instytucji
wiejskich i miejskich oraz parafii prawos³awnych. Szczególnie cenne
s¹ pieczêcie lakowe Adolfa i Karola Wiewiórowskich z ich inicja³ami
oraz herbem Wieniawa.
Zaœwiadczenia potwierdzaj¹, ¿e najwiêcej ma³¿eñstw zawieranych
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by³o pomiêdzy mieszkañcami jednej wsi. Najbardziej hermetyczne
w tym wzglêdzie by³y jednak Szczyty. Tylko w trzech przypadkach
jedna ze stron pochodzi³a z innej miejscowoœci. Dodatkowo, w ogóle
nie spotykamy zwi¹zków pomiêdzy osobami z Dziêcio³owa i Nowodworów. Widocznie w³aœciciele tych¿e dbali, aby poddani pozostawali
w ich maj¹tkach45.
Bêd¹c przy sprawach demograficznych zwróæmy jeszcze uwagê
na ówczesn¹ umieralnoœæ i przyczyny zgonów. Jak wynika z analizy
ksi¹g metrykalnych z lat 1843-1846 zmar³o wówczas ogó³em 188 osób,
co spowodowa³o w parafii ujemny przyrost naturalny (liczba urodzeñ
by³a w tych latach o 54 mniejsza). Œrednia d³ugoœæ ¿ycia wynios³a zaledwie 17,8 lat. Tak niski wiek by³ uwarunkowany bardzo du¿¹ œmiertelnoœci¹ dzieci. Przyk³adowo, w roku 1846 na 71 zgonów, a¿ 37 stanowi³y dzieci do lat siedmiu. W tym¿e roku dziesi¹tkowa³a je szczególnie epidemia odry. W roku poprzednim zaœ, od lipca do paŸdziernika,
na terenie parafii szala³a epidemia duru brzusznego, zabieraj¹c 25 dzieci
od 0,5 do 2 lat. Ile ciê¿kich chwil przysz³o wówczas prze¿yæ z parafianami o. Bazylemu Piskanowskimu. Zdarza³o siê, ¿e w jednym dniu
trzeba by³o chowaæ po troje, czworo maleñkich dzieci. Podobnie by³o
w czasie epidemii ospy, która szala³a w Szczytach i Ho³odach od stycznia do kwietnia 1843 r.46
Œredni wiek ¿ycia doros³ych równie¿ nie by³ wysoki, oscyluj¹c
przewa¿nie wokó³ 35-60 lat. Nieczêsto zdarza³o siê, by parafianie do¿ywali powy¿ej 60 lat, a ju¿ zupe³nie rzadko przekraczali siedemdziesi¹t. Jedynym przyk³adem wyj¹tkowej d³ugowiecznoœci z lat 1843-1846
by³ Jakon Iwaniuk z Ho³odów, który prze¿y³ 92 lata47.
Wysoka umieralnoœæ dzieci i niski, œredni wiek ¿ycia doros³ych by³y
przede wszystkim uwarunkowane nieodpowiednimi warunkami bytowymi, brakiem w³aœciwej opieki medycznej, niedo¿ywieniem i ciê¿k¹
prac¹ na roli. Ogólnymi tragediami by³y, powtarzaj¹ce siê co jakiœ czas
epidemie chorób zakaŸnych, nad którymi, z braku œrodków trudno by³o
zapanowaæ. W takich chwilach ludziom pomaga³a modlitwa. W czasie
epidemii cholery stawiano wysokie, drewniane krzy¿e ofiarne, które trzeba
by³o wykonaæ w ci¹gu jednego dnia. Kobiety powinny by³y równie¿ wytkaæ kilka metrów p³ótna, aby owin¹æ ten krzy¿. Po procesji dooko³a wsi,
wkopywano go na rozdro¿u. Takie krzy¿e wznoszono w Szczytach, Krzywej i Ho³odach; dwa pierwsze zachowa³y siê do dziœ.
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Jak wielkie to by³o nieszczêœcie dla mieszkañców tych terenów, niech œwiadczy liczba zmar³ych z tego¿ roku w parafii Czy¿e –
376 osób48. Nie znane s¹ podobne
liczby z parafii szczytowskiej, gdy¿
nie zachowa³y siê ksiêgi metrykalne z tego roku.
Jak sobie radzili ówczeœni w³oœcianie z leczeniem ciê¿kich chorób zakaŸnych, bo przecie¿ czêœæ
chorych udawa³o siê uzdrowiæ?
Chocia¿ po pierwszej wielkiej epidemii cholery z 1831 r. zwiêkszy³a
siê liczba ogólnodostêpnych felczerów, proœci ludzie bardziej wierzyli
w medycynê naturaln¹ oraz pomoc
przeró¿nych znachorów, szczegól36. Krzy¿ choleryczny z 1857 r. w Szczy- nie tzw. babok. Ka¿da choroba mia³a
tach Nowodworach
przypisane sobie zio³a, które
skrzêtnie zbierano i wyœwiêcano w dniu zwanym Zeleneæ (dzieñ zjednoczenia Cerkwi unickiej z prawos³awn¹ lub rz.katolickie Bo¿e Cia³o). Trzeba przyznaæ, ¿e ludowa praktyka czêsto przynosi³a rezultaty.
Czasem udawa³o siê wyleczyæ zarówno choroby zakaŸne, jak i wewnêtrzne, takie jak przepuklina. Do jej leczenia stosowano wiecznie
zielone zio³o zwane uraznikiem. Zgo³a inne, czêsto op³akane by³y rezultaty przeró¿nych zabobonnych praktyk znachorów. Przyk³adowo,
chorego na febrê, zwan¹ w tych okolicach tiotk¹, radzono okadziæ piórami m³odej kury lub obwi¹zaæ na noc pasmem lnu. Rano ten¿e len
trzeba by³o wynieœæ na rozstaje i przywi¹zaæ do krzy¿a. Praktyki te
opisa³ w swej doskona³ej pracy o. Celestyn Bren, proboszcz parafii
w Starym Korninie (1800-1875)49.
Po szeregu klêsk elementarnych, które cyklicznie nawiedza³y
Szczyty i okolice od lat trzydziestych XIX w. nast¹pi³o d³ugo oczekiwane wyzwolenie i uw³aszczenie ch³opów.

88

1

Opisanije Rukopisnago Otdielenija Wilenskoj Publicznoj Biblioteki, t. III,
s.135.
2
W. £yz³ow, Notatki historyczne..., s. 11.
3
Akta powstania Koœciuszki, t. 1, Kraków 1918, s. 81.
4
U. Jemieljanczyk, Ïàëàíåç äëÿ êàñiíåðà¢, Miñsk 1994, s. 61.
FranciszekSapieha (1772-1829) by³ synem Aleksandra Micha³a, za³o¿yciela
teatru przy pa³acu w Ru¿anach; sam Franciszek równie¿ utrzymywal teatr
w
Ru¿anach i Dereczynie.
5
NHAB w Grodnie, F. 24, 7,232, k. 170, Rewizskaja skazka z 1816 r.: Plebanij
Szczytowskiey we wsi dziedziczney JW. Marsza³ka Wêgierskiego Szczytach le¿¹cey...
6
W. £yz³ow, Notatki historyczne..., s. 11.
7
Tam¿e; o dzia³aniach kampanii napoleoñskiej w rejonie Puszczy Bia³owieskiej
por. G. Karcow, Áåëîâåæñêàÿ ïóùà 1382-1902, S.Peterburg 1903, reprint:
Miñsk 2002, s. 48-50.
8
Tam¿e.
9
Szczyty-Nowodwory. Dwór. Kompleksowa dokumentacja historyczno-architektoniczna,
opracowana przez Micha³a Urbanowskiego i Janusza Kubiaka na zlecenie WKZ
w Bia³ymstoku, maszynopis w zbiorach Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by
Ochrony Zabytków w Bia³ymstoku, s. 9. W drugiej po³owie XIX wieku
nadbudowano górn¹ wystawkê nad frontowym gankiem; salê balow¹
podzielono na cztery pomieszczenia, od pó³nocy dobudowano ganek oraz
zlikwidowano drewnian¹ obudowê nad wejœciem do piwnicy. Jeden
z czworaków by³ wzniesiony w 1851 r. (rozebrany przed 1939 r.). Œwiadczy
o
tym napis na zachowanej belce: R 1851 Czerwca 15.
10
W. Konoñczuk, Krótka historia..., „Bielski Hostineæ” 2003, nr 4, s. 3.
11
W. £yz³ow, Notatki historyczne..., s. 12.
12
NHAB, F 694, 4, 1028, k. 200.
13
Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie, Âåäîìîñòü â Äåêàíàòå Áåëüñêîì
ñîáðàííàÿ çà ãîä 1828 ... áðàêîì ñîñòîÿëîñü, ìóæåñêàãî è æåíñêàãî ïîëà
âñÿêàãî çâàíiÿ ëþäåé, â Ãðåêî-Óíèòñêóþ Äóõîâíóþ Êîíñèñòîðiþ äíÿ 16
Ãåíâàðÿ 1829 ãîäà äîñòàâëåííàÿ.
14
W. Harbaczowa, Ïà¢ñòàííå 1830-1831 ãàäî¢ íà Áåëàðóñi, Miñsk 2001, s. 87.
15
Archiwum Pañstwowe w Bia³ymstoku, Bielski Powiatowy Komitet walki
z
choler¹, sygn. 2, k. 35.
16
Tam¿e, k. 97-99; por. o. G. Sosna, D. Fionik, Pasynki i okolice, s. 44-47.
17
NHAB w Grodnie, F. 31, 2, 121; sprawa konfiskaty maj¹tku Kalnica Karola
i Ferdynanda Wêgierskich. W pracy zbiorowej „Katalog parków i ogrodów
województwa podlaskiego” znajdujemy informacjê , ¿e Kalnica odesz³a od
Wêgierskich po powstaniu styczniowym, gdy za aktywny w nim udzia³ zosta³a
skonfiskowana, a potem sprzedana. Ówczesnego w³aœciciela Kalnicy,
kolegialnego registratora Aleksandra Wêgierskiego skazano na zes³anie;
w granice guberni grodzieñskiej, zezwolono mu powróciæ w 1875 r.; zob. NHAB
w Grodnie, F. 1, 7-1, 1639.
18
Relacja Jerzego Grygoruka, ur. 1912 r. zapis z 21 stycznia 2000 r.; por.
L. Piotrowski, Historia rodu Piotrowskich, „Bielski Hostineæ” 1999, nr 5,
s. 10. Niektórzy, nies³usznie wi¹¿¹ ten obszar z osadnictwem ¿o³nierzy armii
gen. S. Bu³ak-Ba³achowicza, zwanych ba³achowcami, którzy w okresie
miêdzywojennym osiedli na Podlasiu, przewa¿nie w Bia³owie¿y i Hajnówce;

89

wówczas na ho³odowskiej Kacapszczynie by³y ju¿ pola uprawne.
NHAB
w Grodnie, F. 31, 2, 576, s. 78.
20
W. Harbaczowa, Ïà¢ñòàííå 1830-1831 ãàäî¢ íà Áåëàðóñi, s. 158. Osadnicy
mieli bardzo preferencyjne warunki: na jedn¹ duszê rewizyjn¹ by³o
przydzielonych 8 dziesiêcin ziemi z piêcioletnim zwolnieniem od podatków.
21
M. £obacz, Ïà ñëÿäàõ ðóêàïiñíàãà ýòíàãðàôi÷íàãà àïiñàííÿ Áåëüñêàãà ïàâåòó
ñâÿø÷ýííiêà Êåëÿñöiíà Áðýíà ç 50-õ ãàäî¢ ÕIÕ ñò., “Áåëàðóñêi Êÿëÿíäàð”
Bia³ystok 1986, s. 84.
22
NHAB w Grodnie, F. 31, 2, 576, k. 30, 86.
23
Tam¿e, k. 115, 128, 141.
24
Tam¿e, F. 31, 2, 1949, k. 2-3.
25
Tam¿e, F. 31, 2, 576.
26
Tam¿e, F. 31, 2, 1949, k. 5.
27
Tam¿e, F. 31, 2, 2602, k. 6; w 1878 r. ogólne spichlerze by³y odnotowane we
wszystkich czterech wsiach parafii szczytowskiej.
28
Tam¿e, k. 56.
29
P. Bobrowski, Ñòàòèñòè÷åñêîå îïèñàíèå Ãðîäíåíñêîé ãóáåðíè, t. 1,
S.Petersburg
1862, s. 242.
30
Tam¿e, F. 31, 2, 1951, k. 11. Pu³kownik Hilchen w 1859 r. otrzyma³ prawo
dzier¿awienia wszystkich karczem na terenie folwarku na okres czterech lat.
Wiêkszoœæ budynków nadawa³a siê jednak do rozbiórki. Aby wznieœæ nowe
i wyremontowaæ stare potrzeba by³o ok. 500 sztuk drewna.
31
Tam¿e, k. 56.
32
Tam¿e, k. 21.
33
Tam¿e, F. 31, 2, 576, k. 148.
34
Tam¿e, F. 31, 2, 964, k. 90. Wed³ug lustracji z 1860 r. folwark U¿yki obejmowa³
222,84 dziesiêciny gruntu. Rotmistrz Zawistowski u¿ytkowa³ go do 1868 r.,
kiedy folwark zakupi³ pu³kownik Fiodorow. W tym czasie na terenie U¿yków
mieszka³ Iwan Wróblewski, legitymuj¹cy siê prawami szlacheckimi. On te¿
w 1878 r. otrzyma³ od Fiodorowa pe³nomocnictwo na wyprzeda¿ czêœci ziemi
maj¹tku. Potomkowie I. Wróblewskiego zamieszkuj¹ U¿yki do dziœ.
35
Tam¿e, NHAB Grodno F. 14, 2, 51. W wykazie maj¹tków nie znajdujemy
jeszcze oddzielnego zestawienia dla istniej¹cego ju¿ wówczas folwarku
Grabniak, który wchodzi³ w sk³ad maj¹tku Dziêcio³owo. Wprowadzone
w latach czterdziestych XIX w. inwentarze rz¹dowe ograniczy³y nadu¿ycia
w stosunku do poddanych ze strony w³aœcicieli. Iloœæ tygodniowej pañszczyzny
ograniczono do trzech dni dla mê¿czyzn i jednego dla kobiet. Ka¿da dodatkowa
praca na pañskim powinna by³a byæ op³acana lub zaliczana w poczet dni
pañszczyzny. Realia nie zawsze jednak do koñca odpowiada³y rzeczywistoœci;
por. M. Downar-Zapolski, Èñòîðèÿ Áåëîðóñèè, Miñsk 2003, s. 379.
36
Tam¿e, 135, 1, 206, k. 1; dokument nosi nazwê: Ïðîåêò îáåñïå÷åíiÿ
ñîäåðæàíiåì äóõîâåíñòâà ïðîõîäñêîé Ïðåäòå÷åíñêîé öåðêâè â ñåëåíiè
Ùèòàõ âîò÷èííîì ïîìåùèêîâ Êàðëà è Àäîëüôà Âåâiîðîâñêèõ.
37
Tam¿e, k. 5. Bielski Zarz¹d Okrêgowy w 1844 r. wystosowa³ do pu³kownika
von Hilchena, oberamtmana bielskiego amtu ekonomicznego pismo o tym,
¿e mieszkañcy Krzywej i Ho³odów powinni równie¿ p³aciæ po 17,5 kop; por.
Archiwum Parafialne w Szczytach, pisma wp³ywaj¹ce z 1849 r., k. 3.
38
AP w Szczytach, pisma wp³ywaj¹ce z 1849 r.
19

90

39

40
41

42
43

44

45
46
47
48

49

Tam¿e, pisma wp³ywaj¹ce z lat 1848-1850; w 1848 r. starosta Lewczuk uskar¿a³
siê na Wiewiórowskiego, ¿e ten zaw³aszczy³ sobie jego dobytek.
Tam¿e, k. 4.
Tam¿e, k. 5; por. H. Siemianczuk, Ãiñòîðûÿ Ïðàâàñëà¢íàé Öàðêâû íà
Áåëàñòî÷÷ûíå ¢ ôîíäàõ Íàöûÿíàëüíàãà ãiñòûð÷íàãà àðõiâà Áåëàðóñi ¢ Ãðîäíà,
„Bia³oruskie Zeszyty Historyczne”, t. 8, Bia³ystok 1997, s. 75; wed³ug tego
Ÿród³a w 1847 r. parafia liczy³a 1064 osoby, w tym 9 kleru; O kilkadziesi¹t
osób mniej podaj¹ „Klirovyje Viedomosti” z tego¿ roku.
Archiwum Archidiecezjalne w Drohiczynie, Âåäîìîñòü ...
Relacja Anastazji Szara³o z d. Nazaruk, ur. w 1912 r. w Krzywej, zam. w Bielsku
Podlaskim, zapis z 15 paŸdziernika 2005 r.; o zajœciu, Anastazji Szara³o,
opowiada³a jej babcia Anastazja Nazaruk, urodzona w 1851 r.
Archiwum Parafialne w Szczytach, Ìåòðè÷åñêàÿ êíèãà î ðîäèâøèõñÿ,
áðàêîñî÷åòàâøèõñÿ è óìåðøèõ çà 1843, 1844, 1845 è 1846 ãîä.
Tam¿e, zaœwiadczenia œlubne wystawiane od parafii i w³aœcicieli.
Tam¿e, Ìåòðè÷åñêàÿ êíèãà...
Tam¿e, zapis zgonu z 16 stycznia 1846 r.
o. G. Sosna, Bibliografia parafii prawos³awnych na Bia³ostocczyŸnie, czêœæ
demograficzna, s. 36.
M. £obacz, Ïà ñëÿäàõ..., s. 78. Innym problemem by³o odbieranie porodów,
czym zajmowa³y siê wiejskie akuszerki. Nawet najbardziej doœwiadczone
z nich nie mog³y czasem poradziæ sobie z komplikacjami, co powodowa³o
œmieræ matki lub dziecka. Odbieranie porodów przez babki – akuszerki by³o
jeszcze powszechne na wsi na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych.
Na jednym z posiedzeñ Gromadzkiej Rady Narodowej w Ho³odach w 1960 r.
mówiono o potrzebie „wypowiedzenia walki zabobonom, bo babki odbieraj¹
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Rozdzia³ VII

Wieœ pouw³aszczeniowa
Prze³omowym momentem w dojrzewaniu myœli o uw³aszczeniu
ch³opów w Cesarstwie Rosyjskim by³o wst¹pienie na tron Aleksandra
II w 1857 r. Niebawem po koronacji wydano reskrypt, w którym rz¹d
zobowi¹za³ administracjê lokaln¹ do tworzenia komitetów gubernialnych, maj¹cych zajmowaæ siê kwestiami wyzwolenia i uw³aszczenia.
Kilka lat potrzeba by³o jednak, aby przekonaæ w³aœcicieli ziemskich
o koniecznoœci wyzwolenia ch³opów wraz z nadaniem praw do ziemi.
I oto, 19 lutego 1861 r. zosta³ og³oszony d³ugo oczekiwany Najwy¿szy akt. Jego moc¹ w³oœcianie otrzymywali na w³asnoœæ ziemiê,
któr¹ dotychczas u¿ytkowali. Byli przy tym zobowi¹zani do jej sp³aty
w przeci¹gu 49 lat (potem okres ten by³ zmniejszony). Dotyczy³o to
zarówno ch³opów pañstwowych, jak i prywatnych. Sytuacja tych pierwszych okaza³a siê jednak lepsza, bowiem z regu³y otrzymali wiêksze
nadzia³y. Wœród ch³opów prywatnych by³o natomiast wielu parobków,
którzy pocz¹tkowo ziemi w ogóle nie otrzymali. Dopiero reformy wynik³e po powstaniu styczniowym polepszy³y ich los. Otrzymywali oni
skonfiskowane grunta uczestników powstania b¹dŸ ziemie, o które po
1857 r. zosta³y uszczuplone ch³opskie nadzia³y. Dodatkowo parobkowie dostawali zapomogê na rozpoczêcie gospodarowania1 .
Rezultatem reform z 1861 r. by³o równie¿ powstanie samorz¹du
wiejskiego. Podstawow¹ jego jednostk¹ by³o zebranie wiejskie (sielskij schod), na którego czele sta³ starosta wiejski. Miejscowoœci z kilku
parafii by³y zgrupowane w gminê, któr¹ zarz¹dza³ wójt (starszina),
wybierany spoœród mieszkañców wsi. Istnia³ równie¿ s¹d gminny, który
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rozpatrywa³ m.in. sprawy opieki nad nieletnimi oraz wydalenia ze spo³ecznoœci osób niebezpiecznych. Zebranie gminne mog³o podejmowaæ decyzje odnoœnie budowy szkó³, przytu³ków, dróg itd.2
Teren parafii szczytowskiej w 1861 r. wszed³ w sk³ad gminy Pasynki, obejmuj¹cej ponadto parafiê Pasynki oraz Hryniewicze.
W tym czasie proboszczem parafii Szczyty by³ o. Onufry Gogolewski. On te¿ zapewne, w 1863 r. by³ inspiratorem ufundowania przez
parafian nowych dzwonów, jako znaku wdziêcznoœci za zniesienie
pañszczyzny3 .
Wspomnieliœmy, ¿e pouw³aszczeniowa sytuacja ch³opów z by³ych
maj¹tków pañstwowych i prywatnych ró¿ni³a siê. Spójrzmy, jak to wygl¹da³o w Szczytach oraz Ho³odach i Krzywej w 1878 r.
Szczyty Dziêcio³owo, nale¿¹ce do Adolfa Wiewiórowskiego liczy³y
wówczas 26 domów ze 148 mieszkañcami. Wœród nich, dziewiêciu gospodarzy posiada³o po 11,2 dziesiêciny ziemi (razem ponad 138 dz.). Pozostali dysponowali nadzia³em wielkoœci 3 dziesiêcin, byli to najwidoczniej dawni parobkowie. Nie lepiej w tym wzglêdzie przedstawia³a siê

37. Szczyty i okolice na mapie z II po³owy XIX wieku
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sytuacja w Szczytach Nowodworach. Tu po 11,2
dziesiêciny posiada³o siedemnastu gospodarzy; jedynie czterech mia³o po
3 dziesiêciny (w sumie nieco ponad 257 dz.). Wieœ liczy³a jednak wówczas a¿
42 domy kryte s³om¹, po³owy gospodarzy spis wiêc nie
odnotowuje. Mogli nimi
byæ parobkowie zupe³nie
bez ziemi. Area³ ogólnego
pastwiska w Nowodworach
by³ równie¿ bardzo mizerny i wynosi³ 24 dziesiêciny.
Dziêcio³owo natomiast nie
posiada³o go w ogóle4. W
1873 r. zosta³y sporz¹dzone
opisy geodezyjne gruntów
Feretron (Vynosnaja ikona) ofiarowana
ch³opskich, wykupionych u w 38.
1865 r. przez dziewczêta z Ho³odów
dziedziców. Granice zaznaczono s³upami drewnianymi, niektóre mia³y na sobie herby pañstwowe5 .
W œwietle powy¿szych danych mo¿emy stwierdziæ, ¿e szczytowscy ch³opi z zazdroœci¹ patrzyli na swych s¹siadów ze wsi pañstwowych. W Ho³odach, które liczy³y wówczas 58 domów i 46 w³aœcicieli
ziemskich by³o 27 gospodarzy, posiadaj¹cych w granicach 14,5 dziesiêciny u¿ytków rolnych (pozostali mieli po ok. 7,5 dz.). Wyj¹tkiem
by³ Sylwester Kuderski, w³aœciciel 21,5 dziesiêcin gruntu6 . Nieprzypadkowo wiêc staæ go by³o na kszta³cenie syna Joakima, który po ukoñczeniu szkó³, od 1881 r. naucza³ w gimnazjum przy Uniwersytecie
Warszawskim (wiêcej w rozdziale o klerze parafialnym).
Zajrzyjmy teraz do wsi Krzywa, która w 1878 r. liczy³a 67 domów,
zamieszka³ych przez 397 osób. Area³ gruntów wiejskich liczy³ wówczas 927,4 dziesiêciny, z czego 700 stanowi³y grunta orne. Analizuj¹c
w³oœciañskie nadzia³y ziemskie zauwa¿amy w Krzywej spor¹ grupê
ch³opów zamo¿nych, z ponad 20 dziesiêcinami. Do takich nale¿eli:
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39. Szczyty Dziêcio³owo, czêœæ z widocznych domów pamiêta³a zapewne po³owê
XIX wieku, 1915

Patryk Ignatiuk, Parfien Daniluk, Omelan Holonka, Demian Beziuk,
£ukasz Romaniuk, Iwan Pietruczuk, Konstanty Beziuk, Filip Beziuk,
Dymitr Siemieniuk. Wszystkich jednak zdecydowanie wyprzedza³
Jakub Nazaruk ze swoimi 29,43 dziesiêcinami gruntu. Najwiêksz¹
grupê w³aœcicieli ziemskich w Krzywej stanowili gospodarze z nadzia³em 14-15 dziesiêcinowym. Zaledwie kilku posiada³o w granicach siedmiu, a jedynie czterech, w tym trzech ¿o³nierzy rezerwy, poni¿ej jednej dziesiêciny7 .
Widzimy wiêc, ¿e spoœród interesuj¹cych nas wsi, na reformie
uw³aszczeniowej najbardziej skorzystali mieszkañcy Krzywej. Mo¿emy siê o tym dobitnie przekonaæ z danych o ofiarodawcach na kapitalny remont cerkwi szczytowskiej w latach 1872 i 1878. Przy pierwszym
z remontów najwiêksz¹ ofiarê przekaza³ Jakub Nazaruk z Krzywej –
100 rubli. Szeœæ lat póŸniej mieszkañcy Krzywej ofiarowali na ten cel
prawie 240 rubli, Ho³odów – 124, Szczytów zaœ 95 rubli. Dodatkowo,
parafianie z Krzywej zakupili wówczas utensylia i szaty liturgiczne
o du¿ej wartoœci – 125 rubli8 .
Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e zarówno w Krzywej, jak i Ho³odach
wystêpowa³a du¿a szachownica gruntów. Przeciêtni gospodarze mieli
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40. Szczyty Dziêcio³owo, dom Ciereszków przy skrzy¿owaniu ulicy wiejskiej
i drogi do Orli, 1915

swe u¿ytki rolne i lasy w kilkunastu kawa³kach, tak jak na przyk³ad
Jakim Piotrowski z Ho³odów, który swe ok. 15 ha mia³ podzielone na
21 czêœci. Najwiêkszy dzia³ jego pola w uroczysku Hryniówszczyna liczy³ 40 zagonów, trzy kawa³ki lasu w uroczyskach Naruby i Swerkowka
– zaledwie po dwa zagony9 .
Po takiej porcji statystyki przyjrzyjmy siê, jak wygl¹da³ byt materialny i duchowy mieszkañców Szczytów, Ho³odów i Krzywej. Interesuj¹cym Ÿród³em jest opis stanu gmin i maj¹tków powiatu bielskiego
z 1871 r. Niestety, nie zachowa³ siê takowy dla gminy Pasynki, dysponujemy jedynie opisem s¹siedniej gminy Orla, bez w¹tpienia reprezentatywnym dla interesuj¹cych nas miejscowoœci. Rozpocznijmy od
wygl¹du ówczesnych domów. Posiada³y one formê zbli¿on¹ do kwadratu, o wysokim czterospadowym dachu. W izbie bez œcian dzia³owych dominowa³ piec ubity z gliny. Kominy wznoszono z chrustu oblepionego glin¹ lub z desek, których nie wyprowadzano jednak nad
dach, by³y to wiêc chaty kurne. Dopiero po uw³aszczeniu zaczê³y po97

jawiaæ siê kominy murowane z ceg³y, u bogatszych gospodarzy z Krzywej i Ho³odów zapewne du¿o wczeœniej. Dotyczy³o to równie¿ okien,
które przedtem powszechnie znajdowa³y siê jedynie od strony podwórza. Po uw³aszczeniu zaczêto budowaæ domy z oknami do ulicy. Okna
by³y kwadratowe, o wymiarze pó³
arszyna (0,35 cm). Do oœwietlenia
izby wiêkszoœæ preferowa³a ³uczywo,
które k³adziono na specjalnych paleniskach. Œwiece ³ojowe, z uwagi na
koszty, by³y u¿ywane w ma³ym stopniu. To samo dotyczy³o œwiec woskowych, pszczelarstwo bowiem sta³o wówczas na bardzo niskim pozio41. Krzy¿ z 1873 r., wystawiony przy mie. Propagowaæ pszczelarstwo wœród
cerkwi przez Bazylego i Jakuba z Krzy- ludu starali siê duchowni oraz nauczywej,
ciele10. Piêkn¹ pasiekê w Szczytach
prowadzili Goworscy.
Oprócz rolnictwa, w³oœcianie zajmowali siê rêkodzie³em i rzemios³em: przêdzeniem we³ny, tkactwem, wyplataniem ze s³omy kapeluszy, koszyków, ³apci, a tak¿e stolarstwem, ciesielstwem, przetwórstwem
mleka. Nadwy¿ki swej produkcji sprzedawali na rynku w Orli, Bielsku b¹dŸ poœrednikom. Ci przewa¿nie skupowali ptactwo domowe,
które wywozili do Bia³egostoku, Warszawy i Grodna11.
Sytuacja bytowo-sanitarna w³oœcian jeszcze kilkadziesi¹t lat po
uw³aszczeniu pozostawa³a na podobnym poziomie jak i wczeœniej.
Najdobitniej œwiadcz¹ o tym dane o œmiertelnoœci dzieci, które znajdujemy w ksiêgach metrykalnych. WeŸmy dane z lat 1877-1880.
W tym okresie na terenie parafii Szczyty zmar³y ogó³em 162 osoby,
z czego 97 stanowi³y dzieci do lat siedmiu. St¹d œrednia wieku zmar³ych wynosi³a zaledwie 21 lat. Dzieci najczêœciej umiera³y wówczas
na choroby przewodu pokarmowego, odrê, ospê, dyfteryt, krupê i szkarlatynê. Najtragiczniejszy dla dzieci by³ w tym czasie rok 1880, gdy na
ogóln¹ liczbê 48 zgonów, 33 stanowi³y dzieciêce. Doroœli prze¿ywali
98

na ogó³ 40-60 lat. Osoby powy¿ej szeœædziesi¹tki by³y uwa¿ane za
staruszków, nie mówi¹c o 80-90-latkach, których spotykamy bardzo
rzadko12.
Œluby zawierano na ogó³ w wieku 20-25 lat. Wyj¹tek stanowili
¿o³nierze rezerwy, którzy zawierali zwi¹zki ma³¿eñskie dopiero po siedmioletniej lub d³u¿szej s³u¿bie wojskowej. W spisach parafian rodziny ¿o³nierskie odnotowywano oddzielnie, zaraz po klerze parafialnym.
Œrednia liczba takich rodzin w ostatnich dziesiêcioleciach XIX wieku
waha³a siê w granicach 30-40. Ró¿nica wiekowa miêdzy mê¿em i ¿on¹
by³a w tych wypadkach zazwyczaj znaczna, nawet do dwudziestu lat.
Dziœ trudno przeœledziæ losy wiêkszoœci dziewiêtnastowiecznych
¿o³nierzy z parafii szczytowskiej. Czasem jednak tradycja rodzinna
zachowa³a pamiêæ o ich niezwyk³ych historiach. WeŸmy za przyk³ad
Andrzeja Juszczuka z Krzywej. Pochodzi³ on z wielodzietnej rodziny
Stefana Juszczuka. Ojciec, nie mog¹c zapewniæ wszystkim synom godziwego nadzia³u ziemi, rozes³a³ ich w poszukiwaniu chleba do ró¿nych miejscowoœci. Krzyw¹ opuœci³ równie¿ Andrzej i niebawem znalaz³ siê w armii rosyjskiej. By³ to okres wojen ba³kañskich (1876-1878)
i nasz krywlañski bohater walczy³ o wolnoœæ Bu³garii. Po wielu doœwiadczeniach, w 1880 r. powróci³ do wsi rodzinnej, ¿eni¹c siê z m³odsz¹ o dziesiêæ lat pann¹ Agat¹. Na swe utrzymanie otrzyma³ od ojca
zaledwie jedn¹ czwart¹ uczastka (czetwertinu)13.
Nie samym chlebem ¿yli jednak ludzie. Na wysokim poziomie
sta³a ich religijnoœæ oraz niematerialna kultura ludowa. Mo¿emy siê
o tym przekonaæ z kilku interesuj¹cych materia³ów, zamieszczonych
na ³amach pisma Litovskije Eparchialnyje Viedomosti. Pierwszy z nich
by³ napisany w 1881 r., przez proboszcza parafii szczytowskiej o. Lwa
Goworskiego i dotyczy³ stanu religijnoœci parafian oraz wyników rozpowszechniania Pisma Œwiêtego. Duchowny wyra¿a³ siê tu bardzo pochlebnie o swych parafianach. Ceni³ ich za chêci czytania i nabywania
ksi¹¿ek o treœci religijnej oraz czynne uczestnictwo w nabo¿eñstwach.
Szanowani w narodzie byli umiej¹cy czytaæ i œpiewaæ w cerkwi, poniewa¿ „uwa¿a siê ich za ludzi uczciwych, sprawiedliwych i zdolnych,
u których czasami mo¿na siê poradziæ i powa¿nie porozmawiaæ”14.
Bol¹czk¹ by³ jednak prawie ca³kowity brak dystrybucji prawos³awnych ksi¹¿ek cerkiewnos³owiañskich i ich dro¿yzna. Dlatego doœæ czêsto zamienia³y je rêkopiœmienne apokryfy ludowe lub rzymskokato99

42. Rodzina Goworskich w Szczytach, od lewej: Natalia, matuszka Justyna
z d. Kraskowska, Tatiana, Aleksy, o. Lew z wnuczk¹, Pawe³, ziêæ o. Lwa (leœniczy)

lickie wydania typu „Z³oty o³tarzyk”, zakupywane u wêdrownych
handlarzy. Ojciec Lew Goworski zauwa¿y³ problem, gdy odwiedza³
swych parafian w domach: „(...) niektórzy z w³oœcian kupuj¹ ró¿ne
wydania, ¿eby tylko by³y o treœci religijnej. W zwi¹zku z tym, w jednym z domów znalaz³em zeszyt rêkopiœmienny, który le¿a³ na widoku, i który, widocznie, by³ bardzo szanowany. Zapyta³em, co to za zeszyt i u kogo zosta³ nabyty? Dowiedzia³em siê, ¿e jest to „sen” Najœwiêtszej Bogarodzicy i ¿e zosta³ zakupiony u wêdrownego handlarza
za 30 kopiejek; handlarz ten sprzeda³ jeszcze kilka takich ksi¹¿eczek.
Po przejrzeniu zeszytu przekona³em siê, ¿e wszystko tu opisane jest
owocem fantazji, napisane przy tym niegramatycznie. Wyjaœni³em
gospodarzom bezcelowoœæ czytania podobnych ksi¹¿ek, z czym siê
w pe³ni zgodzili”15.
Widz¹c problem o. Lew postanowi³ samodzielnie zaj¹æ siê dystrybucj¹ Pisma Œwiêtego wœród parafian. W tym celu, w Towarzystwie
Rozpowszechniania Pisma Œwiêtego zamówi³ odpowiedni¹ iloœæ
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43.44. Dom Goworskich w Szczytach, 1915
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egzemplarzy, z których w szybkim tempie rozesz³o siê blisko dziewiêædziesi¹t ksi¹g. Do nabywania zachêca³a niska cena oraz wysoki
poziom edytorski wydania. Duchowny z zadowoleniem zauwa¿y³, ¿e
dziêki upowszechnieniu siê Pisma Œwiêtego, w czasie d³ugich, zimowych wieczorów parafianie chêtnie zbierali siê w domach, aby z uwag¹ wys³uchiwaæ biblijnych opowieœci. Mia³o to niew¹tpliwy wp³yw na
zmniejszenie frekwencji w wiejskich karczmach, które niejednokrotnie doprowadza³y do zaniedbywania gospodarstw i rozbijania rodzin.
Karczmy na terenie parafii szczytowskiej by³y wówczas trzy: w Ho³odach prowadzi³a j¹ Anna Gutwach, Krzywej – Rachmel Waldman,
w Szczytach Dziêcio³owie karczma nale¿a³a do Wiewiórowskich i by³a
w arendzie ¯ydów16.
Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych XIX w. wœród miejscowej spo³ecznoœci mo¿na by³o zauwa¿yæ trwanie niektórych zwyczajów, przyjêtych w okresie unii. By³o to m.in. wy¿ej wspomniane zainteresowanie polskimi, rzymskokatolickimi wydaniami religijnymi, jak równie¿
chodzenie z procesj¹ wokó³ pól zgodnie z ruchem s³oñca (w Cerkwi
prawos³awnej chodzi siê pod s³oñce, czyli na wschód). Nawet wokó³
cerkwi do lat szeœædziesi¹tych z procesj¹ chodzono w odwrotnym kierunku. Ojciec Jaros³aw Bren, proboszcz parafii w Starym Korninie,
zaprzyjaŸniony ze swym szczytowskim s¹siadem, pisa³, ¿e dopiero
w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XIX w. procesje wokó³ pól zaczê³y
odbywaæ siê wed³ug tradycji prawos³awnej17.
Doœæ ¿ywe by³o jeszcze wœród ludnoœci prawos³awnej zami³owanie
do s³uchania organów, dlatego te¿ wielu z nich w czasie odpustów z chêci¹ odwiedza³o koœcio³y. Dotyczy³o to równie¿ parafian szczytowskich,
gdy¿ w czasie unii miejscowa cerkiew posiada³a organy. W 1816 r. organist¹ by³ tu Naum Dubiñski18. Istnia³a równie¿ sytuacja odwrotna – katolicy doœæ czêsto przybywali do cerkwi, szczególnie w œwiêta parafialne,
zamawiaj¹c molebny, panichidy. Ci, którzy mieszkali niedaleko cerkwi, regularnie chodzili na nabo¿eñstwa, nawet œpiewali w chórze19.
Do cerkwi w Szczytach, od czasów jej za³o¿enia, z chêci¹ uczêszczali
równie¿ rzymskokatoliccy dziedzice maj¹tku. Od po³owy dziewiêtnastego stulecia zaczêli siê oni powoli stawaæ jej parafianami. Pierwszym prawos³awnym przedstawicielem rodziny Wiewiórowskich zosta³ w³aœciciel
Nowodworów Karol, syn Antoniego, urodzony w 1813 r., który po przyjêciu w 1864 r. prawos³awia otrzyma³ nowe imiê Symeon. Wówczas
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tak¿e przekaza³ cerkwi szczytowskiej
ponad jedn¹ dziesiêcinê gruntów w uroczysku Cegielnia na terenie nowo za³o¿onego folwarku Karolin. Jego ¿ona
Anna zmar³a na febrê w 1868 r., maj¹c
zaledwie 45 lat. Chory na raka Karol-Symeon odszed³ dwa lata póŸniej. Pogrzebano go na cmentarzu przy cerkwi szczytowskiej20. Zostawi³ po sobie dwóch synów: W³odzimierza Stefana i Konstantego oraz trzy córki: Annê, Mariê i Zofiê. W³odzimierz Stefan poj¹³ za ¿onê
pannê wyznania rzymskokatolickiego,
45. Pieczêæ sygnetowa Karola Wiezmar³ jednak bezpotomnie21. On te¿ roz- wiórowskiego, II po³owa XIX w.
win¹³, za³o¿ony przez swego ojca w uroczysku Dubiach, folwark Karolin, który mia³ zagospodarowywaæ po³udniowo-wschodni¹ czêœæ dóbr szczytowskich. W 1878 r. znajdowa³ siê tu du¿y
dom mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze. Area³ gruntów Nowodworów wraz z Karolinem wynosi³ 180 dziesiêcin22.
Drugim prawos³awnym z rodu Wiewiórowskich by³ Józef, syn
Adolfa, a wnuk Antoniego. W 1875 r. o¿eni³ siê on bowiem z Melani¹
Markiewicz, córk¹ duchownego prawos³awnego o. Feliksa Markiewicza. Za kulisami tak rzadkiej koligacji rodzinnej sta³a przebudowa cerkwi w Boækach, której d³ugoletnim proboszczem by³ w³aœnie o. Feliks. Inwestycja rozpoczêta w 1872 r. wymaga³a pewnej iloœci cegie³,
a najbli¿sza, dobra cegielnia znajdowa³a siê w folwarku Karolin, nale¿¹cym do Wiewiórowskich23. W taki sposób o. Feliks Markiewicz bli¿ej zapozna³ siê z braæmi Adolfem i Józefem Wiewiórowskimi. Oczywiœcie, zakupi³ ceg³y, ale przy tym wyswata³ Józefowi swoj¹ córkê –
dziewiêtnastoletni¹ Melaniê. Ma³¿eñstwo okaza³o siê bardzo trwa³e
i wyda³o na œwiat oœmiu potomków: dwóch synów i szeœæ córek. Wszystkich ochrzci³ w Szczytach o. Lew Goworski. Chrzestnymi Józefa byli
kolegialny sekretarz Iwan Bobylew oraz Olga Michel, córka radcy nadwornego. Chrzestnymi Konstantego byli z kolei o. Feliks Markiewicz oraz Julia Wiewiórowska, ¿ona Adolfa24.
Jak siê póŸniej okaza³o, ród Wiewiórowskich utrzyma³ siê w Szczytach dziêki potomkom Józefa i Melanii. Pozostali bracia Józefa – Adolf,
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Boles³aw oraz Anzelm odeszli bezpotomnie. Podobnie¿ by³o z ich bratem stryjecznym W³odzimierzem Stefanem, który w 1880 r. odsprzeda³ dobra Nowodwory Józefowi Wiewiórowskiemu. Jak odnotowa³ jego
wnuk W³odzimierz £yz³ow, w tym¿e roku rodzina Józefa opuœci³a dwór
w Dziêcio³owie i przenios³a siê na sta³e do Nowodworów25. W owym
czasie znajdowa³y siê tu trzy domy mieszkalne, w tym okaza³y dwór,
kryty gontem, wzniesiony jeszcze przez Antoniego Wiewiórowskiego. W czêœci gospodarczej sta³y trzy chlewy, spichrz i stajnie. W 1878 r.
folwark Nowodwory wraz z Karolinem zamieszkiwa³y 22 osoby26. Po kilkunastu latach w³aœcicielem wszystkich dóbr szczytowskich pozostanie
sam Józef Wiewiórowski. Przyjrzyjmy siê jak do tego dosz³o.
W 1874 r. Adolf Wiewiórowski, syn Antoniego przekaza³ maj¹tek
Dziêcio³owo swym najstarszym synom: Adolfowi i Józefowi. Pierwszy
mia³ ju¿ za sob¹ naukê w szkole wojskowej i posiada³ tytu³ unter-oficera
lejb gwardii Pu³ku Izmaj³owskiego, drugi, rok póŸniej zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski. Maj¹tek Dziêcio³owo liczy³ w sumie 281 dziesiêcin wraz
z budynkami folwarcznymi, m³ynem wodnym na Orlance, lasem przy
folwarku Grabniak oraz ziemi¹ na tzw. Pohulance, gdzie znajdowa³y siê
s³awne kurhany i mogi³y kamienne. Od pó³nocy grunta dziêcio³owskie
graniczy³y z Krzyw¹, od wschodu z gruntami cerkiewnymi, od zachodu –
z ³¹kami wsi Ho³ody, od po³udnia zaœ – z gruntami wsi Szczyty. Bracia
Adolf i Józef w 1879 r. sprawiedliwie podzielili siê spadkiem niemal po
po³owie, m³yn pozosta³ zaœ we wspó³w³asnoœci. Przy nim znajdowa³ siê,
kryty s³om¹ dom, który zamieszkiwa³o siedem osób. Na czêœci Adolfa
znajdowa³y siê wszystkie zabudowania folwarku, wobec czego zobowi¹za³ siê on do sp³acenia za nie Józefowi 4 tysiêcy rubli. Zapewni³ tak¿e, ¿e
brat bêdzie móg³ zamieszkiwaæ z rodzin¹ dwór jeszcze przez dwa lata.
Adolf skorzysta³ wówczas z mieszkalnej czêœci oran¿erii27.
Folwark dziêcio³owski przedstawia³ siê w tym czasie nastêpuj¹co. Centralne miejsce zajmowa³ murowany dwór kryty gontem, otoczony ogrodem ze stawami. W gospodarczej czêœci sta³y cztery domy
kryte gontem, stajnia, stodo³a, spichrz, trzy chlewy drewniane i jeden
glinobity. Folwark zamieszkiwa³o w sumie 48 osób28.
M³odsi bracia Adolfa i Józefa – Boles³aw i Anzelm w spadku od
ojca otrzymali folwark Grabniak z ³¹kami za rzek¹ Orlank¹ oraz karczmê w Szczytach. Sam folwark zajmowa³ pó³nocno-wschodni¹ czêœæ
dóbr szczytowskich by³ w tym czasie dzier¿awiony przez Adama Czar104

toryskiego. Znajdowa³y siê tu dwa domy mieszkalne, w 1878 r. zamieszka³e przez 16 osób, chlew oraz dwie stajnie. Ogólny area³ ziemi,
objêtej folwarkiem wynosi³ 282 dziesiêciny, z czego 140 dz. stanowi³y
grunty orne, zaœ 95 dz. las29. Jeden z aktów tak oto sytuuje grunta
folwarku Grabniak: od po³udnia graniczy³y z folwarkiem Karolin i ziemiami wsi Szczyty, od pó³nocy dotyka³y drogi ze Szczytów do Czy¿ów, w³óki cerkiewnej oraz ziemi wsi Rakowicze, na granicy wschodniej by³ las, nale¿¹cy do Dziêcio³owa, od zachodu zaœ ziemie cerkwi
i wsi Szczyty30.
Gdy w 1883 r. zmar³ Boles³aw Wiewiórowski, prawa do jego czêœci Grabniaka uzyskali bracia Józef i Adolf. Wiêksza czêœæ gruntów
z zabudowaniami folwarcznymi pozosta³a w³asnoœci¹ Anzelma. Z uwagi
jednak na jego nieletnioœæ, Bielska Opieka Szlachecka przydzieli³a
mu kuratora, którym zosta³ sêdzia Miko³aj Szymarow, ziemianin z guberni nowogrodzkiej, zajmuj¹cy w tym czasie stanowisko sêdzi trzeciego rewiru powiatu bielskiego. I oto, w 1886 r. dosz³o do ugody, na
mocy której Adolf Wiewiórowski nabywa³ prawa do ca³oœci folwarku
Grabniak. Podj¹³ siê przy tym powa¿nych zobowi¹zañ: do 1893 r. musia³
sp³aciæ 10 tys. rubli opiekunowi Anzelma Szymarowowi, 4 tys. rubli
trzeba by³o zap³aciæ bratu Józefowi, 400 rubli zaœ dzier¿awcy Czartoryskiemu31.
Okres dzier¿awy folwarku Grabniak koñczy³ siê w 1887 r. W czerwcu tego¿ roku Adolf Wiewiórowski zawar³ ju¿ nowy kontrakt, tym razem
z Kazimierzem Tyszko. Umowa opiewa³a na sumê 975 rubli rocznie.
W swe u¿ytkowanie Tyszko otrzyma³ zabudowania folwarczne, ca³oœæ
u¿ytków rolnych, oprócz 10 dziesiêcin ³¹ki nad Orlank¹ oraz las. Karczmê szczytowsk¹ Adolf pozostawi³ w swojej gestii. Nowy dzier¿awca zobowi¹za³ siê dbaæ o wszystkie budynki, do zimy oszalowaæ czêœæ dworu
oraz zbudowaæ nowy spichrz. Na ka¿de ¿¹danie powinien by³ przekazywaæ w³aœcicielowi drewno leœne na sochy, drabiny, ¿erdzie, opa³ i remonty. Otrzymywa³ przy tym prawo do wypasu i polowania w lasach i polach;
mia³ za to utrzymywaæ leœniczego i zbudowaæ dom. W u¿ytkowanie dzier¿awca dosta³ m³ockarniê, dzwon, ¿³oby oraz drabiny. Ponadto Tyszko
zobowi¹za³ siê udostêpniaæ ziemiê pod sadzenie ziemniaków parobkom
oraz dzier¿awcy sadu. Stan liczebny parobków – osiem osób – mia³ byæ
utrzymany przez ca³y okres dzier¿awy32.
Gdy porównamy sytuacjê szczytowskich folwarków w latach 70105

80. XIX w. z ówczesnym stanem gospodarczym wsi, zauwa¿ymy powa¿ne dysproporcje. Area³ gruntów dworskich wynosi³ ogó³em (z lasami) ponad 800 hektarów. Nadzia³ów ch³opskich we wsiach Szczyty
Dziêcio³owo i Nowodwory by³o dwa razy mniej. Tu jednak¿e 1 doros³y
mieszkaniec przypada³ na oko³o 2 ha ziemi (we wsiach mieszka³o 355
osób); w folwarkach liczba ta by³a czterokrotnie wiêksza (w 1878 r. folwarki zamieszkiwa³o w sumie 96 osób, razem z dziedzicami). Jak wiêc
widzimy, w³oœcianie cierpieli na g³ód ziemi, folwarki zaœ na niedostatek si³y roboczej, która po uw³aszczeniu mog³a byæ tylko najemna.
W zaistnia³ej sytuacji w³oœcianie d¹¿yli do intensyfikacji produkcji
i zwiêkszenia jej dochodowoœci. Coraz powszechniej zaczêto wprowadzaæ uprawê ziemniaków, rozwija³a siê hodowla byd³a. Powszechny
by³ trójpolowy system uprawy roli, podczas gdy w folwarkach du¿a
czêœæ gruntów le¿a³a od³ogiem. W wielu przypadkach ziemianie nie
umieli odnaleŸæ siê w nowych warunkach spo³eczno-gospodarczych.
Doskonale scharakteryzowa³ to historyk M. Downar-Zapolski: Äâîðÿíñòâî èç ðåôîðìû âûøëî ñ êàïèòàëîì‚ ðàñïëàòèâøèñü ïðèòîì
ñ áîëüøèì áàíêîâñêèì äîëãîì‚ ëåæàâøèì íà èìåíèÿõ â êðåïîñòíóþ ýïîõó. Åñëè áû îíî óìåëî ñâîé êàïèòàë îáðàòèòü â ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî è ïðèâëå÷ü íàåìíûé òðóä‚ âíåñòè òåõíè÷åñêèå óëó÷øåíèÿ‚
îíî‚ áåç ñîìíåíèÿ‚ äàëî áû âåñüìà çíà÷èòåëüíûé ðîñò. Íî ïîëó÷åííûå
äåíüãè äâîðÿíñòâîì áûëè ïðîæèòû â ñòîëèöå è çà ãðàíèöåé. Îíî
ðàñòåðÿëîñü è óìåíøèëî èëè äàæå çàáðîñèëî çàïàøêè‚ ïåðåäàëî çåìëè
êðåñòüÿíàì.33
Problemy ziemiañskich gospodarstw mia³y swoje odbicie równie¿
w folwarkach szczytowskich. W 1878 r. w maj¹tku Dziêcio³owo na
138 dziesiêcin gruntów ornych obsianych by³o jedynie 79. Gospodarstwo popada³o w coraz wiêksze d³ugi, szczególnie po podziale miêdzy
Adolfem i Józefem Wiewiórowskimi. Jeszcze przed 1882 r. maj¹tek
tego ostatniego by³ zastawiony w Wileñskim Banku Ziemskim na sumê
6800 rubli34. Przy braku powa¿nych perspektyw rozwoju gospodarstwa, jedynym sposobem zachowania wyp³acalnoœci by³a wyprzeda¿
czêœci gruntów okolicznym gospodarzom. A chêtnych do zakupu ziemi, szczególnie z dawnych wsi skarbowych, by³o wielu.
W sprzeda¿y czêœci ziemi maj¹tku Dziêcio³owo powa¿n¹ rolê odegra³ o. Flor Sosnowski, proboszcz parafii w Puch³ach, znany jako organizator znamienitej cerkiewno-parafialnej szko³y z kursem nauczy106

cielskim w Trzeœciance.
Inicjatywa ta wymaga³a jednak solidnego materialnego
wsparcia, które duchowny
znalaz³ m.in. w przedstawicielach podlaskiego ziemiañstwa. G³ównym dobroczyñc¹ okaza³ siê Józef Wiewiórowski, który w czasie
otwarcia szko³y w listopadzie 1887 r. zadeklarowa³
chêæ do¿ywotniego wspierania placówki. W d³ugu
wdziêcznoœci ziemianin
otrzyma³ tytu³ honorowego
opiekuna szko³y mêskiej
w Trzeœciance. Arcybiskup
litewski Aleksy udzieli³ mu
za to arcypasterskiego b³ogos³awieñstwa35.
46. Akt sprzeda¿y ziemi dla o. Lwa GoworskieJózef Wiewiórowski go przez Józefa Wiewiórowskiego, 1897
nie przewidywa³ jednak
wówczas, ¿e z³a koniunktura w gospodarstwie bêdzie siê dramatycznie pog³êbiaæ, a zad³u¿enie nie pozwoli na nale¿yte wywi¹zywanie siê
z przyrzeczonego szkole, materialnego wspierania. Bêd¹c jednak cz³owiekiem honoru, ziemianin postanowi³ wyjœæ z twarz¹ z niezrêcznej
sytuacji. Ustali³ zatem z o. Florem Sosnowskim, ¿e udzieli mu pe³nomocnictwa na zarz¹dzanie maj¹tkiem Dziêcio³owo, z czêœci¹ Grabniaka, upowa¿niaj¹c go do oddawania ziemi w dzier¿awê, jej sprzeda¿y, zak³adania i darowania. Dochód z transakcji mia³ byæ dzielony na
sp³acenie d³ugu (wynosi³ wówczas blisko siedem tysiêcy rubli) oraz
na potrzeby szko³y. W pe³nomocnictwie, wydanym 25 lutego 1897 r.
Wiewiórowski pisa³: Ìèëîñòèâûé Ãîñóäàðü Ôëîð Ãðèãîðüåâè÷.
Íàñòîÿùåþ äîâåðåííîñòüþ óïîëíîìî-÷èâàþ Âàñ óïðàâëÿòü è çàâåäûâàòü ïðèíàäëåæàùèì ìíå íåäâèæèìûì èìåíiåì Äçåíöiîëîâî
ñ ôîëüâàðêîìú Ãðàáíÿê. Ogólny area³, przekazany w zarz¹d o. Florowi wynosi³ 137 dziesiêcin. We w³asnej dyspozycji ziemianin pozosta107

wi³ jedynie 4 dz. przy folwarku Nowodwory36.
Ju¿ niebawem znalaz³ siê
pierwszy chêtny do zakupu
ziemi dworskiej. By³ nim
o. Lew Goworski, który w
marcu 1897 r. u bielskiego notariusza Kleczkowskiego z³o¿y³ tzw. zado³¿nuju raspisku na
kupno 15,46 dziesiêcin ziemi,
po³o¿onej przy drodze ze wsi
Ho³ody do Szczytów. Grunta
wyceniono na 1920 rubli37.
Jako ¿e sprzedaj¹cy by³ d³u¿nikiem, o chêci zakupu ziemi trzeba by³o poinformowaæ
Wileñski Bank W³oœciañski.
Ten¿e zobowi¹za³ kupuj¹cego
po zawarciu tran-sakcji, do niezw³ocznego sp³acenia d³ugu w
47. Szczytowska niania dzieci Paw³a Gowor- wysokoœci 800 rubli. Po dope³skiego z jego synem Eugeniuszem, 1914, atelier nieniu wszelkich formalnoœci,
Zydrañskiego w Bielsku
18 czerwca 1897 r. zawarto akt
kupna. Ojciec Lew Goworski sta³ siê prawnym w³aœcicielem czêœci gruntów maj¹tku Dziêcio³owo38.
W tym mniej wiêcej czasie koñczy³a siê eksploatacja lasu Józefa
Wiewiórowskiego, po³o¿onego miêdzy folwarkiem Grabniak a Pohulank¹ (liczy³ 18 dziesiêcin). Jak wynika ze wspomnieñ Dymitra Wawreszuka (ur. 1903), mieszkañca kolonii Grabniak, las by³ tu bardzo
okaza³y. Po zrêbie drewno przerabiano na miejscu, m.in. wypalano
wêgiel drzewny oraz wyci¹gano smo³ê. St¹d do dziœ u¿ywana jest nazwa terenowa – Smolanaja Piecz39. Zamiar zakupu ziemi po wyciêtym
lesie niebawem zadeklarowa³o dziewiêciu gospodarzy, przewa¿nie
z s¹siedniego Zbucza: Karp Tadeuszuk, Jakim Magruk, Piotr Juszczuk, Kasjan Gruszewski, KuŸma Juszkiewicz, Si³a Nazaruk, Moj¿esz
Sapie¿yñski oraz Jakub i Maksym Karpiukowie. Transakcjê zawarto
za poœrednictwem Banku W³oœciañskiego40.
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Œladem brata poszed³ równie¿ Adolf Wiewiórowski, który
w koñcu XIX w. zacz¹³ wysprzedawaæ grunta folwarku Grabniak.
Wieœæ o tym szybko obesz³a szerokie okolice; gospodarze samorzutnie zaczêli tworzyæ towarzystwa. Nie w pojedynkê, a w zorganizowanej grupie mogli bowiem uzyskaæ gwarancjê nieoprocentowanej po¿yczki we
W³oœciañskim Banku Ziemskim.
Jej sp³ata by³a roz³o¿ona na 55,5
roku, nie spowalnia³a wiêc, a wrêcz
sprzyja³a rozwojowi gospodarstw.
Pierwsze Towarzystwo, które zakupi³o grunta u Adolfa Wiewiórowskiego, nazywa³o siê NowoGrabniakowskie; zaraz potem
ziemiê naby³o II Towarzystwo 48. Andrzej Juszczuk z Krzywej pracowa³
jako urzêdnik w R¿ewie, na fotografii wraz
Rakowickie. W tym te¿ czasie z ¿on¹, pocz¹tek XX wieku
uformowa³o siê Towarzystwo
Zbucko-Grabniakowskie, sk³adaj¹ce siê z 46 gospodarzy ze Zbucza,
Czy¿ów, Koj³ów, Podreczan, Starego Berezowa, Zubowa, Szczytów Nowodworów, Pasynek i Krzywej. Transakcjê z nimi zawarto we wrzeœniu 1900 r. Trzy towarzystwa w sumie zakupi³y wówczas u Wiewiórowskiego 102,4 dziesiêciny gruntów za sumê 13260 rubli. Na ten cel
bank udzieli³ Towarzystwu po¿yczki w wysokoœci 9180 rubli41. Rok
potem dosz³o do kolejnej transakcji z Towarzystwem Nowo-Grabniakowskim, sk³adaj¹cym siê z piêciu gospodarzy: Piotra i Aleksandra
Juszczuków, Jefrema i Iwana Beziuków z Krzywej oraz Aleksego Bilewskiego ze Zbucza. Zakupili oni 24 dziesiêciny ziemi za sumê 3120
rubli42. W taki oto sposób Adolf Wiewiórowski wysprzeda³ blisko po³owê
gruntów folwarku Grabniak, licz¹cego pierwotnie 282 dziesiêciny.
Nie wiemy, czy by³ wówczas sprzedany teren samego folwarku,
który istnia³ jeszcze w 1896 r. By³ to ostatni rok jego dzier¿awienia
przez Kazimierza Tyszkê. Wówczas folwark Grabniak zamieszkiwa³o
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45 osób, w tym 24 mê¿czyzn.
Istnia³a tu równie¿ stró¿ówka
leœna, zamieszka³a przez trzy
osoby. Przyjrzyjmy siê w tym
miejscu statystyce osobowej
pozosta³ych folwarków i miejscowoœci. Dwór dziêcio³owski
zamieszkiwa³o wówczas 12
osób, miejscowy folwark – 47,
folwark Nowodwory – 48,
wieœ Szczyty Dziêcio³owo –
207, Szczyty Nowodwory –
302, plebaniê – 4 osoby. Trzy
domy z osiemnastoma mieszkañcami znajdowa³y siê na
gruntach folwarku Karolin.
We wsiach i folwarkach szczytowskich by³o wiêc razem 686
mieszkañców. Ho³ody z 74
domami liczy³y 481 miesz49. Paraskiewa Pawluczuk z Ho³odów (od le- kañców, Krzywa zaœ 448, zawej) z córeczk¹ Nadziej¹ i matk¹ Agat¹ Firsowicz, mieszka³ych w 88 domach.
1914
Na wschód od ostatniej wsi,
w uroczysku Bychtorowszczyna prosperowa³a cegielnia. Mieszka³a przy
niej jedna rodzina, sk³adaj¹ca siê z czterech osób43. W sumie, w 1896 r.
na terenie parafii szczytowskiej zamieszkiwa³o 1615 osób. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich by³a wyznawcami prawos³awia. Dane o liczbie
parafian cerkwi szczytowskiej z 1897 r. mówi¹ nam o 1516 osobach44.
Zwróæmy uwagê na spory odsetek ludnoœci nie prawos³awnej w stosunku do s¹siednich parafii wiejskich. Obok rzymskokatolików teren
parafii szczytowskiej zamieszkiwali równie¿ protestanci.
Prócz dziedziców dworów na terenie ówczesnej parafii szczytowskiej spotykamy równie¿ innych przedstawicieli, wy¿szych ni¿eli w³oœciañski stan. Nale¿a³ do nich niew¹tpliwie leœniczy Leœnictwa Bielskiego, nazywanego tak¿e Ho³odowskim, które obejmowa³o teren
du¿ej czêœci ówczesnego powiatu bielskiego i skrawek brzeskiego
(tu do leœnictwa bielskiego nale¿a³a tzw. dacza omeleniecka oraz to110

karsko-pu¿ycka) 45 .
W bezpoœrednich
okolicach Bielska
nie by³o du¿ych,
zwartych kompleksów leœnych, dlatego
te¿ wszystkie lasy
skarbowe, licz¹ce
ponad tysi¹c hektarów, by³y zebrane w
zbiorow¹ bielsko-ho³odowsk¹ daczê. Do
leœnictwa ho³odow50. Bracia Nazarukowie z Krzywej jako kadeci w armii
skiego nale¿a³y tak- rosyjskiej, ok. 1910
¿e lasy Puszczy Ladzkiej oraz po³udniowo-zachodni skrawek Puszczy Bia³owieskiej – dacze jeloñska oraz omeleniecka46. Centrum leœnictwa stanowi³y Ho³ody, gdzie znajdowa³a siê specjalnie urz¹dzona rezydencja leœniczego.
W korespondencji urzêdowej wykorzystywa³ on pieczêæ: Korpus Leœniczych, Leœniczyj Go³odowskago Lesniczestwa. Leœniczemu podlegali
leœnicy, odpowiadaj¹cy za tzw. obchody. Ci z kolei mieli pod sob¹ spor¹
grupê tzw. objezdczyków, którzy m.in. pilnowali lasu przed z³odziejami.
Kradzie¿e drewna by³y w tym czasie doœæ pospolite. Przestêpców karano kilkoma dniami aresztu lub nak³adano grzywny47. Problemem
by³ tak¿e nielegalny wypas zwierz¹t gospodarskich w lasach pañstwowych. Za dopuszczenie do takich sytuacji surowo odpowiadali pracownicy leœni. W 1910 r. pochodz¹cy z Ho³odów Bonifacy Kuderski,
objezdczyk z Puszczy Ladzkiej zosta³ skazany na dwie doby aresztu za
dopuszczenie do wypasu byd³a na leœnych kulturach dêbu48.
W latach 1869-1889 na stanowisku bielsko-ho³odowskiego leœniczego by³ odnotowany kolegialny asesor, ewangelik Edward Georg
Albert Szulc (1839-1898), syn pastora z Mitawy na £otwie. Jego ¿ona
Katarzyna by³a z kolei córk¹ szlachcica Karola Szoneberga, chirurga
z Hajnówki, zwi¹zanego z miejscowym leœnictwem. Ich dzieci – Wiera, Pawe³, Zofia i Nadzieja by³y ochrzczone w cerkwi szczytowskiej.
Ostatnia w 1889 r. wysz³a za m¹¿ za kolegialnego asesora Aleksego
Mirowicza, m³odszego lekarza 62. Suzdalskiego Pu³ku Piechoty, któ111

ry stacjonowa³ w Bielsku. Druga z
córek – Zofia – wziê³a œlub z Aleksandrem Juszkowem, praporszczykiem G³ównego Urzêdu Celnego
w Odessie. Œlub odby³ siê w 1891 r.
w cerkwi szczytowskiej49. Na terenie
leœnictwa w Ho³odach zamieszkiwa³a równie¿ siostra Katarzyny Szulc –
Barbara Szoneberg. W 1869 r. wysz³a
za m¹¿ za Konstantego Campioni, kapitana korpusu leœniczych z Hajnówki. Uroczystoœæ œlubna odby³a siê tak¿e w cerkwi szczytowskiej50.
Po Edwardzie Szulcu, stanowisko leœniczego bielskiego przej¹³
Rosjanin Micha³ Pogodin. W 1896 r.
51. Bielsko-Ho³odowski Leœniczy
z ¿on¹ Wier¹ posiada³ on trójkê dzieEdward Georg Albert Szulc
ci: Micha³a, Ludmi³ê i Konstantego.
Leœniczy mia³ do dyspozycji tak¿e pomocnika Bazylego Pisarenko, którego ¿ona Helena by³a wyznania luterañskiego51.
Powróæmy do Wiewiórowskich. W koñcu XIX wieku najstarsze
córki Józefa Wiewiórowskiego zaczê³y dojrzewaæ do zam¹¿pójœcia. Jako
pierwsza, wysz³a za m¹¿ dziewiêtnastoletnia Julia. Jej wybrankiem okaza³ siê starszy o osiemnaœcie lat wdowiec W³odzimierz Borysowicz
£yz³ow, rotmistrz Nowobrzeskiej Brygady Oddzielnego Korpusu Stra¿y
Granicznej. Szczytowsk¹ dziedziczkê wyswata³ mu jej wój (brat matki) Konstanty Feliksowicz Markiewicz, który przez pewien czas pe³ni³ funkcjê cz³onka Izby S¹du Kryminalnego w Mohylewie (potem
by³ kolegialnym sekretarzem przy Ministerstwie Sprawiedliwoœci).
W³odzimierz £yz³ow, legitymuj¹cy siê zreszt¹ tytu³em szlacheckim,
by³ z kolei synem duchownego z guberni mohylewskiej, st¹d jego znajomoœæ z Markiewiczem. Zadziwiaj¹ce, ¿e po kilku wiekach znowu
splot³y siê losy Szczytów z Mohylewszczyzn¹. Pamiêtamy wszak¿e,
¿e na pocz¹tku XVI wieku w³aœcicielem maj¹tku by³ Jan Jakubowicz
Szczytowicz, namiestnik mohylewski. Jego rodowi w³aœnie wieœ zawdziêcza sw¹ nazwê.
Œlub Julii Wiewiórowskiej i W³odzimierza £yz³owa odby³ siê
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52. Jubileusz piêtnastolecia s³u¿by Leœniczego Edwarda Szulca, Ho³ody, ok. 1885

w cerkwi szczytowskiej 20 kwietnia 1897 r.52. Po dwunastu miesi¹cach urodzi³ siê im syn, którego ochrzczono po ojcu – W³odzimierzem. Potem zas³ynie on w rodzinie jako bibliofil, autor pamiêtników
i szkiców historycznych.
W tym czasie, kiedy Józef i Melania Wiewiórowscy cieszyli siê
swymi dorastaj¹cymi dzieæmi, w omawiane okolice zaczê³a wchodziæ
wielka cywilizacja. Rozpoczê³o siê od budowy linii kolejowej Bielsk –
Bia³owie¿a, zaplanowanej przede wszystkim z myœl¹ o dostojnikach
pañstwowych (w tym rodzinie carskiej), którzy doœæ czêsto odwiedzali rezydencjê myœliwsk¹ w Bia³owie¿y. Budowê rozpoczêto w 1895 r.
i zaplanowano tak, by nowa linia odchodzi³a od brzesko-grajewskiej
kolei ¿elaznej we wsi Lewki. St¹d bieg³a w kierunku wschodnim przez
grunta wsi Parcewo, Wólkê i Mik³asze, by dalej przebiegaæ wzd³u¿
granicy pól szczytowskich i orlañskich. Przy granicy z gruntami wsi
Krywiatycze linia kolejowa skrêca³a jednak raptownie na pó³noc, by
dotrzeæ do... cegielni folwarku Karolin. Kiedy spojrzymy na wspó³czesn¹ mapê, ujrzymy, jak du¿y ³uk robi w tym miejscu droga ¿elazna.
Budowa linii kolejowej sta³a siê du¿¹ szans¹ dla rozwoju karoliñskiej cegielni. Dobrej ceg³y potrzebowa³a wówczas szczególnie Bia³o113

wie¿a, w której na prze³omie wieków
realizowano du¿e inwestycje. Wówczas powsta³ pa³ac, cerkiew i szereg
budynków administracji. Teraz
szczytowski budulec dostarczano na
miejsce wagonami.
Nied³ugo trwa³a jednak dobra
passa karoliñskiej cegielni. W 1914 r.
jej dochodowoœæ zmniejszy³a siê
i wynosi³a zaledwie 150 rubli. Ówczesny w³aœciciel zak³adu Korni³ Skiepko zatrudnia³ tylko jednego pracownika53. Cegielnia by³a zreszt¹ praktycznie jedyn¹ pozosta³oœci¹ po dawnym folwarku Karolin. Wiêkszoœæ
gruntów Adolf Wiewiórowski ju¿
wysprzeda³. W 1897 r. na Karolinie
mieszka³o trzech gospodarzy. Kilka
lat póŸniej do tego grona do³¹czy³
53. Karta dowodu osobistego Józefa
Romanowskiego-Antosiuka, wydana w mieszczanin Zenobiusz Wawreszuk
1913 r. przez wójta gminy Pasynki
z Parcewa, który osiedli³ siê tu, na
zakupionych przez siebie 35 dziesiêcinach. Na granicy jego pól i gruntów wsi Zbucz stoi do dziœ krzy¿ przydro¿ny, wystawiony w 1906 r.
Nieopodal Wawreszuków osiedli³o siê dwóch innych gospodarzy z Widowa oraz Zubowa54.
Z zwi¹zku z budow¹ linii kolejowej Bielsk-Bia³owie¿a Adolf Wiewiórowski wyzby³ siê kolejnych dziesiêcin, le¿¹cych w obrêbie folwarku Karolin. Kilka lat potem znowu¿ zaistnia³a mo¿liwoœæ wyzbywania siê ziemi na rzecz skarbu pañstwa, w zwi¹zku z planowan¹ budow¹ drogi strategicznej Bielsk-Pru¿any. Wpisywa³o siê to w za³o¿enia rosyjskiego resortu wojskowego, dotycz¹cego organizacji sieci dróg
o wysokim standardzie na zachodzie Imperium. Stosowne rozporz¹dzenie, skierowane do ministra wojny, car Miko³aj podpisa³ w Carskim
Siole 22 maja 1900 r. Warto przytoczyæ jego fragment, w przek³adzie na
jêzyk polski:
„W celu budowy szos z miasteczka Ru¿any do miasta S³onim;
z miasta Bielska do miasta Pru¿any; z miasta Grodna, przez miastecz114

ko Skidal, do miasta Lidy;
z miasteczka Skidal, przez
miasto Wo³kowysk i Pru¿any, do miasteczka Zaprudy; z miasteczka Rotnicy, przez miasteczko
Druskienniki, do miasta
Grodna i z miasta Che³ma
do miasteczka Rejowiec
nale¿y zaj¹æ oko³o 1235
dziesiêcin ziemi z jej przynale¿noœciami, w granicach powiatów: bielskiego,
wo³kowyskiego, grodzieñskiego, kobryñskiego, pru¿añskiego i s³onimskiego –
guberni grodzieñskiej, lidzkiego i trockiego – wileñskiej oraz che³mskiego – 54. Jedno z pism dotycz¹ce budowy szosy strateguberni lubelskiej (...)”55. gicznej Bielsk – Pru¿any, 1906
Jak widzimy, zamierzenia by³y doœæ powa¿ne. Budowa kilkuset
kilometrów dróg wymaga³a wykupienia prawie 1400 hektarów gruntów, na co skarb pañstwa musia³ wydzieliæ odpowiednie œrodki.
W przypadku drogi Bielsk-Pru¿any zadanie by³o uproszczone – po³owa jej planowanego ci¹gu przebiega³a przez udzieln¹, czyli cesarsk¹
Puszczê Bia³owiesk¹. Pozosta³e grunta le¿a³y przewa¿nie w bezleœnych
okolicach powiatu bielskiego i pru¿añskiego. Na terenie pierwszego
nale¿a³o wykupiæ ziemie, nale¿¹ce do w³aœcicieli nastêpuj¹cych miejscowoœci: Bielsk, maj¹tek Ho³owiesk i Zawistowszczyzna, Widowo,
Ho³ody, Szczyty, maj¹tek Dziêcio³owo i Nowowdwory, Krzywa, Zbucz,
Dubicze Osoczne, Chytra, Stare Berezowo, Nowe Berezowo, Wygoda oraz Hajnówka. W powiecie pru¿añskim by³y to Krzy¿e, Zastawa,
Kupicze, Kiwaczyna, Krynica, Szereszewo, Bie³y Lesok, Starowola,
Zasimowicze, Plebance, Szubicze i Pru¿any. Wykupywanie gruntów
mia³ prowadziæ sztabs-kapitan Gieorgij Prokopczenko, cz³onek Bia³ostockiej Wojskowej Komisji Drogowo-Budowlanej. Stosowne pe³nomocnictwo otrzyma³ 13 grudnia 1906 r.56
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Pierwsze transakcje z ho³odowskimi gospodarzami zaczêto zawieraæ
ju¿ wczesn¹ wiosn¹ 1907 r. W kwietniu i maju od dziewiêtnastu gospodarzy wykupiono ok. 1,5 ha gruntów, co w przeliczeniu na osobê dawa³o
niewielki obszar, wynosz¹cy œrednio poni¿ej 0,1 ha (najwiêcej sprzeda³
Dymitr Kononiuk, Sylwester Grygoruk, Jakub Rajecki i Dymitr Kuderski)5 7. Wiêksza iloœæ gruntów zosta³a zakupiona od maj¹tków Dziêcio³owo i Nowodwory oraz parafii prawos³awnej w Szczytach.
Ju¿ 19 lipca 1903 r. o. Lew Goworski otrzyma³ od Konsystorza
Duchownego pe³nomocnictwo w sprawie sprzeda¿y ziemi cerkiewnej. Na ten cel Bia³ostocka Drogowo-Budowlana Komisja chcia³a od
parafii wykupiæ blisko 1,2 ha ziemi, podzielonej na cztery dzia³ki. Jako
¿e by³y to grunta funduszowe, nadane przez Jana Walentego Wêgierskiego, przed sprzeda¿¹ parafia musia³a udokumentowaæ ich nadanie.
W tym celu o. Lew Goworski przygotowa³ dok³adn¹ kopiê aktu funduszowego z 1785 r. Dokument, wraz z paralelnym przek³adem rosyjskim potwierdzi³ grodzieñski notariusz Gieorgij Gordyñski. Sam¹ transakcjê zawarto w Bielsku 28 kwietnia 1907 r. w budynku Zarz¹du Policji. W podpisaniu aktu notarialnego uczestniczy³ o. Lew Goworski
wraz ze œwiadkami Siergiejem Wychodcewskim, Si³¹ Charcewem
i W³odzimierzem Kulesz¹ oraz ze sztabskapitanem Prokopczenko, upowa¿nionym przez resort wojskowy. Za sprzedan¹ ziemiê parafia uzyska³a 314 rubli 14 kopiejek58.
Rok 1907, w którym zawierano wiêkszoœæ transakcji, by³ czasem,
kiedy faktycznie rozpoczêto budowê szosy Bielsk-Hajnówka. Puszczañski jej odcinek realizowano wczeœniej, bo w latach 1901-1903.
Przez wspó³czesnych zosta³a ona uznana za swoisty cud techniki, rozwi¹zaniami technicznymi i solidnoœci¹ porównywany jedynie z Gruziñsk¹ Drog¹ Wojskow¹. Oto co w 1903 r. napisa³ autor monografii
o Puszczy Bia³owieskiej: Â òåõíè÷åñêîì è ýñòåòè÷åñêîì îòíîøåíèè
äîðîãà ïðåäñòàâëÿåò íå÷òî ñîâåðøåííîå. Íåçíà÷èòåëüíûå óêëîíû,
òùàòåëüíàÿ óêàòêà ùåáíÿ, ïðèäîðîæíûå êàíàâû, æåëåçíûå
ñ ðîñêîøíûìè ïåðèëàìè ìîñòû, âúåçäû è ïåðååçäû, ñòîðîæåâûå
äîìèêè ñòèëüíîé àðõèòåêòóðû – âñå ýòî ïîðàæàåò ñîëèäíîñòüþ
ïîñòðîéêè è ïðåêðàñíûì âíåøíèì âèäîì. Ïðîãóëêà ïî ýòîìó
øîññå äîñòàâëÿåò âåëè÷àéøåå óäîâîëüñòâèå; êàê-òî íå âåðèòñÿ, ÷òî
íàõîäèøñÿ â öåíòðå Ãðîäíåíñêîé ãóáåðíèè, ãäå â íåñêîëüêèõ
ñàæåíÿõ ñïðàâà è ñëåâà ïî÷òè íåïðîëàçíûå äåáðè ñêðûâàþò çóáðîâ,
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55. Groby rodzinne Wiewiórowskich na cmentarzu szczytowskim

ëîñåé, êàáàíîâ... Åñëè íå ñ÷èòàòü Âîåííî-Ãðóçèíñêîé äîðîãè, òî
âðÿä ëè â Ðîññèè íàéäåòñÿ âòîðîå øîññå, ìîãóùåå ñîïåðíè÷àòü
â òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè ñ áåëîâåæñêèì59. Nie gorszy standard
mia³ równie¿ bielsko-hajnowski odcinek szosy.
Droga strategiczna Bielsk-Pru¿any sta³a siê wiêc jedn¹ z wizytówek powiatu bielskiego. Na swym znaczeniu straci³ dawny Carski Hostineæ, staj¹c siê zwyczajn¹ drog¹ poln¹. Trakt ten posiada³ dwie nitki,
które zbiega³y siê przy Czy¿ach. Jedna prowadzi³a przez Ho³ody, druga zaœ przez Widowo i U¿yki, dalej rozgraniczaj¹c grunta wsi Krzywa
i £oknica. Na skrzy¿owaniu z traktem Orla – Narew znajdowa³ siê
zajazd, po którym do dziœ osta³y siê fragmenty kamiennej podmurówki. Wed³ug opowiadañ, przekazywanych od pokoleñ, w czasie nocnego przejazdu dostojników do Bia³owie¿y, po obu stronach drogi ustawiali siê ludzie z pochodniami. Kiedy zbli¿a³ siê orszak, jad¹cy na czele ¿o³nierz krzycza³ Za¿igaj!. Taki przejazd musia³ wygl¹daæ wiêc imponuj¹co. W Krzywej nadal ¿ywe jest wspomnienie o no-clegu œwity
cesarskiej we wsi. Wskazuje siê nawet dom, w którym sam imperator
mia³ zatrzymaæ siê na odpoczynek i zachowan¹ do dziœ studniê, wy³o¿on¹ kamieniami, z której czerpano mu wodê60. W tej na po³y legendarnej
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opowieœci jest zapewne trochê prawdy. W 1883 r. mieszkañcy wsi ufundowali granitowy pomnik z krzy¿em, aby
uczciæ koronacjê cara Aleksandra III. Byæ mo¿e, na uroczystoœci jego wyœwiêcenia
uczestniczy³y wa¿ne osobistoœci, które trzeba by³o we
wsi ugoœciæ? Nie wykluczone tak¿e, ¿e opowieœæ dotyczy przebywania w Krzywej
inspektora szkolnego Malinowskiego, który w 1887 r.
wizytowa³ miejscow¹ cerkiewno-parafialn¹ placówkê.
Zatracanie znaczenia goœciñca zbieg³o siê z zupe³nym
upadkiem folwarku Grabniak, obok którego przecho56. Ksi¹¿eczka wojskowa Emiliana Piotrowdzi³a jedna z dwóch nitek traskiego z Ho³odów, wydana w 1901 r.
ktu. Grabniak, jak wiemy,
w wiêkszoœci nale¿a³ do Adolfa Wiewiórowskiego, a ten na prze³omie
wieków zacz¹³ wzmo¿on¹ wyprzeda¿ maj¹tku. Dane z 1915 r. mówi¹,
¿e w jego w³adaniu pozostawa³a wiêksza czêœæ maj¹tku Dziêcio³owo
z 131,25 dziesiêcinami gruntów, z czego 22,7 pszenicznych, 35 ¿ytnich, 20 gryczanych, 27 dziesiêcinami ³¹k i 17 pastwisk. Dochodowoœæ gospodarstwa wyliczono na 434,5 rubli rocznie. Dwór dziêcio³owski, gdzie Adolf mia³ sw¹ rezydencjê, by³ otoczony ponad dziesiêciohektarowym placem z ogrodem. Niewielk¹ czêœæ maj¹tku Dziêcio³owo – 19,25 dziesiêciny – posiada³a w swej gestii równie¿ Melania
Wiewiórowska (m¹¿ Józef zmar³ w 1909 r.). Do niej te¿ nadal nale¿a³
maj¹tek Nowodwory z 79,75 dziesiêcinami gruntu i dochodowoœci¹
276 rubli. Ziemia nie by³a tu zbyt urodzajna, potem po³owê stanowi³
kompleks ¿ytni i gryczany. Piêæ dziesiêcin gruntów maj¹tku Nowodwory posiada³ tak¿e mieszczanin Iwan Kostierow61.
W tym samym czasie ziemie folwarku grabniakowskiego, ongiœ
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w wiêkszoœci nale¿¹ce do Adolfa Wiewiórowskiego, by³y ju¿ wysprzedane gospodarzom z ró¿nych wsi. W³aœcicielem wiêkszoœci gruntów
zosta³o 46-osobowe Towarzystwo Zbucko-Grabniakowskie. W sumie
dysponowa³o ono 102,75 dziesiêcinami gruntu (ponad 110 ha), z czego 22 dziesiêciny stanowi³ kompleks pszenny, 30 – ¿ytni, 4 – gryczany, 14 – ³¹ki, 20 – pastwiska i 4,2 zaroœla. W area³ wchodzi³ tak¿e pó³torahektarowy plac by³ego folwarku. W 1915 r. w ca³oœci wykupiono
równie¿ teren folwarku Karolin, w sumie blisko sto hektarów (89 dziesiêcin). Najwiêkszy udzia³ (46 dziesiêcin) posiada³o tu 13-osobowe
Towarzystwo Szczyto-Nowodworskie. Ponad po³owê mniej, bo 22 dziesiêciny, posiada³o 7-osobowe Towarzystwo Klejnickie, w którego sk³ad
wchodzili: Nikita Pietroczuk, Jan Andrejuk, Grzegorz Kruk, Aleksander Polakow, Józef Zabrocki, Andrzej Samojluk i Teodor Misiejuk.
Po kilka hektarów na Karolinie posiadali równie¿: Antoni Adamiuk,
Aleksander Wawreszuk, Ksenia Onopiuk i £ukasz Korniluk62.
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Podlaskim i Sz.P. w Czy¿ach do realizacji projektu turystyczno-edukacyjnego
„Odnawiamy Carski Szlak”. W jego ramach w 2005 r. m³odzie¿ zbiera³a
informacje historyczne o miejscowoœciach, przez które goœciniec przebiega³;
na jego szlaku, miêdzy Bielskiem i Hajnówk¹ by³y ustawione tablice
informacyjne oraz zosta³ wydany specjalny folder.
Archiwum Pañstwowe w Bia³ymstoku, Inspektor podatkowy powiatu
bielskiego, sygn. 9, Èíâåíòàðíàÿ ïîçåìåëüíàÿ êíèãà..., cz. 12.
Tam¿e.

Rozdzia³ VIII

Szkolnictwo ludowe i cerkiewno-parafialne
Wschodnie okolice Bielska Podlaskiego w kwestiach oœwiatowych
do wieku dziewiêtnastego nie by³y krain¹ zapomnian¹ i ca³kowicie
zaniedban¹. Ju¿ sama bliskoœæ sporego miasta o wielowiekowych tradycjach kulturalnych stwarza³a dobr¹ aurê dla zaspokajania aspiracji
edukacyjnych miejscowej ludnoœci. Wiemy, ¿e ju¿ w szesnastym wieku w Bielsku istnia³a szko³a na doœæ dobrym poziomie, prowadzona
przez Bractwo Bohojawleñskie1 . Placówkê oœwiatow¹ prowadzi³ tak¿e prawos³awny monaster œw. Miko³aja2 . Jeszcze na pocz¹tku XIX w.
kszta³cili siê tu m³odzieñcy, pragn¹cy zostaæ duchownymi. W bielskich
szko³ach kszta³cili swe dzieci równie¿ mieszkañcy wsi, a sprzyja³ temu
ich status spo³eczny. W okresie pierwszej Rzeczypospolitej Bielsk otacza³y bowiem przewa¿nie wsie królewskie, z du¿ym udzia³em ludzi
wzglêdnie wolnych, m.in. bojarów putnych, strzelców, osoczników.
Oczywiœcie, ich sytuacja materialna nie pozwala³a na powszechne
wysy³anie dzieci na nauki do miasta. Dlatego te¿ istnia³a koniecznoœæ
zorganizowania sieci szkó³ wiejskich, opartych na parafiach.
W okresie unickim, mimo zaleceñ hierarchii, parafialne szko³y
wiejskie czy ma³omiasteczkowe prawie nie istnia³y. Oto w wizytacji
cerkwi w Orli z 1727 r., do której nale¿a³y wówczas Szczyty, zalecono
miejscowemu parochowi o. Grzegorzowi Andruszkiewiczowi, aby szko³ê takow¹ zorganizowa³: Szko³e z Dzieæmi y z Proceptorem in Eruditione et
disciplina rz¹dziæ wielce zalecamy3 . Wizytacja cerkwi w Czy¿ach, do której
to parafii nale¿a³a Krzywa, w ogóle pomija kwestiê szkolnictwa, strofuj¹c natomiast duchownych unickich o.o. Kiersnowskich za ogrom123

ne niedbalstwo w odprawianiu nabo¿eñstw i nauczaniu parafian oraz
niemoralne prowadzenie4 .
Stan szkolnictwa parafialnego poprawi³ siê po reformach Komisji
Edukacji Narodowej. Organizowanie oœwiaty dla ludu dotyczy³o jednak g³ównie placówek przykoœcielnych. Jak twierdzi³ bowiem Hugo
Ko³³¹taj, w³aœciciele ziemscy nie bêd¹ kwapiæ siê do zak³adania szkó³
elementarnych dla ludnoœci ruskiej, aby „na swoje nieszczêœcie nie
dawaæ broñ w rêce ludowi i nieoœwieconym popom”5 . W lepszej sytuacji by³y wiêc parafie prawos³awne i unickie, po³o¿one w domenach
królewskich. Tu za³o¿enie szko³y elementarnej zale¿a³o od odpowiedniego podejœcia i zdolnoœci organizacyjnych duchownych. Na Podlasiu wyj¹tkowym w tym wzglêdzie przyk³adem by³y Kleszczele, gdzie
w koñcu XVIII wieku powsta³a dwustopniowa szko³a parafialna. Prócz
mieszczan kszta³cili siê w niej tak¿e synowie duchownych unickich.
Tu pierwsze nauki pobiera³ m.in. o. prof. Micha³ Bobrowski (17841848). Wielu absolwentów szko³y zosta³o duchownymi oraz nauczycielami szkó³ek wiejskich. W latach dwudziestych XIX w. placówki
takowe powsta³y prawie we wszystkich wsiach parafii kleszczelowskiej6 . Byæ mo¿e, w nieodleg³ej szkole cerkowników w Kleszczelach
uczyli siê tak¿e niektórzy synowie szczytowskich duchownych.
Pod oœwiatê w samej parafii dobre podwaliny po³o¿y³ Jan Walenty Wêgierski, który w swym Inwentarzu zobowi¹za³ diaków do nauczania dzieci: „powinni dzieci uczyæ pacierza, katechizmu, przystêpowania do spowiedzi i Przenajœw. Sakramentu, aby ¿yw¹ wiar¹ wierzyli, co przyjmuj¹ w Sakramencie. Przy tym dzieci parafian powinni
uczyæ czytaæ, œpiewaæ, a¿eby czasu swego z w³asnej parafii mogli byæ
Dziakowie, a przynajmniej nabo¿eñstwa œpiewaæ i w Cerkwi pos³ugiwaæ dopomagali”7.
Prze³omowym momentem w edukacji elementarnej ludnoœci wsi
skarbowych okolic Bielska by³o czêœciowe wyzwolenie ch³opów od
zale¿noœci pañszczyŸnianej i utworzenie zarz¹dów wiejskich w 1848 r.
Wówczas we wsiach, stanowi¹cych siedziby takich zarz¹dów, zaczê³y
powstawaæ szko³y wiejskie, nosz¹ce nazwy pa³atskich uczyliszcz, utrzymywane z czynszów, wnoszonych przez w³oœcian z uprawy ziemi skarbowej. Ju¿ w 1848 r. taka szko³a powsta³a w Pasynkach; swoim zasiêgiem obejmowa³a tak¿e teren parafii szczytowskiej8 . W szybkim czasie podnios³a ona ogólny poziom oœwiaty wœród ludu, co by³o zgodne ze
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„Wstêpnymi zasadami oœwiecenia ludowego”, og³oszonymi w 1803 r.
przez cara Aleksandra I. Dokument zak³ada³ bowiem, ¿e na terenie
s¹siaduj¹cych ze sob¹ parafii powinna byæ co najmniej jedna szko³a
parafialna. W dobrach prywatnych otwieranie szkó³ mia³o byæ obowi¹zkiem w³aœcicieli, w dobrach pañstwowych zaœ duchowieñstwa.
Utrzymaniem placówek obarczano wspólnoty wiejskie. Nauka trwa³a
rok lub dwa, a zakres programowy obejmowa³ czytanie, pisanie i podstawy arytmetyki9 . Dzia³anie powsta³ych po 1848 r. szkó³ wiejskich
pozytywnie ocenia³ o. Celestyn Bren ze Starego Kornina. Piêtnaœcie
lat po tym pisa³, ¿e dziêki tym placówkom oœwiata wœród ludnoœci
znacznie siê poszerza, a w ka¿dej wsi mo¿na znaleŸæ 10-20 piœmiennych mê¿czyzn. Niestety, nie dotyczy³o to kobiet, które w wiêkszoœci
by³y niepiœmienne10. Kolejnym etapem polityki pañstwa poszerzania
dostêpu do szkolnictwa elementarnego by³o wydanie w 1859 r. przez
Œwi¹tobliwy Synod rozporz¹dzenia w sprawie zorganizowania sieci
szkó³ parafialnych. Ju¿ rok póŸniej na terenie guberni grodzieñskiej
powsta³o ponad sto szkó³ cerkiewno-parafialnych z 4806 uczniami11.
W powiecie bielskim jedn¹ z przoduj¹cych w tym wzglêdzie sta³a siê
parafia w Puch³ach, której proboszcz o. Grzegorz Sosnowski od razu
zorganizowa³ trzy szkó³ki wiejskie: w Puch³ach, Socach i Dawidowiczach. W duchu postanowieñ metropolity Józefa (Siemaszki) zorganizowa³ tak¿e niedzielne spotkania katechizatorskie dla doros³ych parafian12. Rok po wydaniu nowych rozporz¹dzeñ oœwiatowych, dziêki staraniom o. Juliana K³oczkowskiego powsta³a tak¿e prê¿na placówka
szkolna w Nowym Berezowie. Ju¿ w 1860 r. uczy³o siê tu 51 ch³opców
i 4 dziewczynki. Mieszkañcy wsi chêtnie wysy³ali swe dzieci do szko³y, rozumieli bowiem wartoœæ edukacji. Seminarzysta Flor Sosnowski
z Puch³ów, póŸniejszy aktywny dzia³acz oœwiatowy, który odwiedzi³
wówczas nowoberezowsk¹ parafiê, z uznaniem zauwa¿y³, ¿e ludnoœæ
przypuszczañska od wielu lat we w³asnym zakresie kultywowa³a piœmiennictwo ruskie i cerkiewnos³owiañskie13. Œwiadcz¹ o tym zachowane zabytki piœmiennictwa, uwiecznione na cmentarnych i przydro¿nych kamiennych pomnikach. Jeden z nich znajdziemy przy drodze
ze Zbucza do wsi Czy¿e, nieopodal s³ynnego lasku Grabniak z wczesnoœredniowiecznym cmentarzyskiem. Prawie dwieœcie lat temu na
kamieniu wykuto napis: Ð(îêó) Á(îæîãî) 1824 Ìàÿ 30 ä(íÿ).
Áëàãîñëîâåí (...), rok jest przy tym zapisany za pomoc¹ s³owiañskiego
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systemu liczbowego. Nad napisem widnieje czteroramienny krzy¿
otoczony inicja³ami IÍÖI oraz ÍIÊÀ. Podobnych zabytków piœmiennictwa na tym terenie, równie¿ w szczytowskich okolicach, niew¹tpliwie by³o wiêcej. Z ró¿nych przyczyn przestawa³y one tu istnieæ, czêsto zmienia³y swoj¹ lokalizacje, jak chocia¿by ten z krywlañskiego lasu,
zwanego Seredni Korczye. Jeszcze kilkanaœcie lat temu mo¿na by³o tu
znaleŸæ granitowy kamieñ z wykutym krzy¿em oraz rusk¹ inskrypcj¹
napisan¹ ³aciñskimi literami: wvièna pamat’ Semena Diebakowa 174614.
Nie wiemy jeszcze kim by³ ów Semen Diebakow i co go przywiod³o
do Krzywej. S¹dz¹c z nazwiska nie by³ miejscowym Bia³orusinem,
pochodzi³ raczej z Rosji, ewentualnie wschodniej Bia³orusi b¹dŸ Ukrainy. Nie wiadomo równie¿ czy rok 1746 to data jego œmierci, czy te¿
wystawienia pomnika?
Powróæmy do spraw szkolnictwa. Nowe nurty zaistnia³y w nim
w marcu 1863 r., kiedy na terenie bia³oruskich i litewskich guberni
wprowadzono ustawê o szko³ach ludowych. W ten sposób oœwiata uniezale¿nia³a siê od parafii, a finansowanie szkó³ powierzono Ministerstwu Oœwiecenia Publicznego b¹dŸ Dóbr Pañstwowych. Z drugiej strony, takiemu upañstwowieniu oœwiaty elementarnej sprzyja³a postawa
ówczesnego oberprokuratora Synodu Dymitra To³stoja, który wrêcz
d¹¿y³ do umniejszania roli szkolnictwa cerkiewnego na rzecz ludowego. By³a to zupe³nie nowa sytuacja. Powo³ane w 1848 r. szko³y wiejskie zyska³y powa¿ne zabezpieczenie materialne; istniej¹ce w centrach parafii b¹dŸ siedzibach gmin szko³y cerkiewne przekszta³cone
zosta³y na ludowe; ma³e, parafialne szkó³ki wiejskie w wiêkszoœci zaœ
przesta³y istnieæ. Straci³y one bowiem mo¿liwoœci i tak dot¹d sk¹pego
uposa¿ania ze strony pañstwa15.
Parafia szczytowska zyska³a jednak¿e na reformie szkolnej, gdy¿
w 1864 r. w Szczytach utworzono szko³ê ludow¹. O jej powstanie zabiega³ proboszcz o. Onufry Gogolewski, który onegdaj s³u¿y³ w oœwieconych Kleszczelach. Pierwszym znanym nauczycielem szko³y ludowej w Szczytach by³ Iwan Siniew, który uczy³ tu w 1873 r.16 Dziesiêæ
lat póŸniej pracowa³ tu Konstanty Skorkowski, którego zamieni³a Maria
Skaba³³anowicz, córka duchownego czy¿owskiej cerkwi o. Aleksandra Skaba³³anowicza17. Wyk³adano czytanie, pisanie, arytmetykê
i œpiew cerkiewny. Katechizmu oraz historii Cerkwi uczy³ proboszcz
parafii. Jeszcze w 1884 r. w szkole ludowej naukê pobiera³o 55 ch³op126

ców oraz 5 dziewcz¹t. I oto, w paŸdzierniku tego¿ roku w Krzywej
powstaje konkurencyjna placówka – pierwsza w historii miejscowoœci
i parafii szko³a cerkiewno-parafialna. Od razu naukê w niej rozpoczyna 29 ch³opców i 1 dziewczynka. Wiêkszoœæ uczniów przechodzi tu ze
szko³y ludowej18.
Dlaczego nagle nast¹pi³a tak radykalna zmiana w polityce oœwiatowej, która doprowadzi³a do tego, ¿e w niewielkiej parafii zaczê³y
funkcjonowaæ dwie szko³y elementarne? Otó¿, 13 czerwca 1884 r.
Œwi¹tobliwy Synod og³osi³ Ustawy... o szko³ach cerkiewno-parafialnych,
inspirowane przez nowego oberprokuratora Konstantego Pobiedonoscewa. Zarz¹dzenie oraz id¹ce w œlad za nim przepisy wykonawcze,
dawa³y takim placówkom szereg preferencji, z finansowymi w³¹cznie.
Diecezjalne Rady Szkolne mog³y odt¹d staraæ siê o korzystne kredyty
na budowê nowych obiektów szkolnych, a Ministerstwo Maj¹tków
Pañstwowych umo¿liwi³o w³adzom szkolnym ubieganie siê o bezp³atny
przydzia³ drewna na budowê. Twórcy nowej reformy zwracali baczn¹
uwagê na odpowiednie przygotowanie nauczycieli, szczególnie pedagogiczne. Szko³y podzielono na jednoklasowe, z dwuletnim kursem
nauczania oraz dwuklasowe, z czteroletnim. Oprócz szkó³ cerkiewnoparafialnych duchowieñstwu zalecono tak¿e organizacjê szkó³, tzw.
gramoty, gdzie nauczaæ mogli absolwenci nie tylko specjalnych szkó³
duchownych19. Reforma da³a wiêc mo¿liwoœci szerokiego upowszechnienia szkolnictwa elementarnego wœród ludnoœci wiejskiej. I trzeba
stwierdziæ, ¿e tej wielkiej szansy nie zmarnowali zarówno duchowni,
jak i ich parafianie.
Korzystaj¹c wiêc z nowych mo¿liwoœci, ju¿ jesieni¹ 1884 r. ojciec
Lew Goworski zorganizowa³ w Krzywej szko³ê parafialn¹, do której
od razu zapisa³o siê 30 uczniów. Chocia¿ ich liczba w szkole ludowej
zmala³a wówczas o 26 osób, placówka ta bez przeszkód dzia³a³a równie¿ w latach nastêpnych. W 1890 r. uczy³o siê tu 43 uczniów, podczas
gdy w szkole gramoty w Krzywej (taki status wówczas jeszcze mia³a)
by³o ich piêædziesiêciu, a w otwartej w 1889 r. szkole gramoty w Ho³odach – 27 uczniów. W sumie nauczaniem objêtych by³o wówczas 120
dzieci, co przy ogólnej liczbie 1431 parafian stanowi³o spory odsetek20.
W latach nastêpnych liczba uczniów we wszystkich trzech szko³ach by³a w miarê stabilna: w 1894 wynosi³a 142, 1897 – 126, 1899 –
128, 1900 – 156. Trzeba przy tym stwierdziæ, ¿e w tym czasie liczba
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uczniów w szkole ludowej
i placówkach cerkiewnych
by³a mniej wiêcej równa,
a czasem w tych ostatnich
wy¿sza. W szkole przewa¿ali ch³opcy, chocia¿ rodzice chêtnie posy³ali do
szkó³ i dziewczynki (œrednio stanowi³y jedn¹ trzeci¹ stanu ogólnego). Bywa³y lata, ¿e w niektórych
placówkach cerkiewnych
przewa¿a³y dziewczynki.
Na pocz¹tku dwudziestego stulecia zauwa¿alny jest znaczny wzrost
liczby dzieci w szko³ach.
W 1909 r. by³o ich 218
(przy 1765 parafianach).
Spowodowa³ to nie tylko
wy¿ demograficzny, lecz
57. Wpis do ksi¹¿ki, podarowanej nauczycielowi
z Krzywej Jerzemu Juszczukowi za sumienn¹ pracê, równie¿ zmiana statusu
szkó³. W 1901 r. placów1902
kê w Ho³odach przemianowano na jednoklasow¹ szko³ê cerkiewno-parafialn¹. W 1909 r. szko³a w Krzywej zosta³a oddzia³em ministerialnej
szko³y ludowej w Szczytach. W tym¿e roku, w dwóch szko³ach ludowych uczy³o siê 140 dzieci, a w cerkiewno-parafialnej – 78. Ostatnie,
przedwojenne dane z 1915 r. podaj¹ nam liczbê 52 uczniów
w ludowej szkole w Szczytach i 61 uczniów w cerkiewno-parafialnej szkole
w Ho³odach21. Liczba dzieci z Krzywej nie zosta³a wówczas odnotowana,
a by³a niew¹tpliwie najwiêksza. We wsi funkcjonowa³y wtedy dwie szko³y
ludowe – mêska i ¿eñska.
Jak mówi¹ dane, rotacja pedagogów w interesuj¹cych nas placówkach oœwiatowych by³a du¿a; zmieniali siê oni co kilka lat. W ka¿dej
z trzech szkó³ pracowa³o po jednym nauczycielu, nie licz¹c proboszcza parafii, który wszêdzie by³ katechet¹. W szczytowskiej szkole ludowej, po wspomnianej wczeœniej Marii Skaba³³anowicz, posadê ob128

58. W³asnorêczne podpisy w³oœcian z Ho³odów na dokumencie z 1909 r.

j¹³ Jakub Doroszkiewicz, feldfebel stacjonuj¹cego w Bielsku 62. Pu³ku Suzdalskiego22. W Szczytach naucza³ w latach 1890-1897. Po nim
obowi¹zki przej¹³ Józef Kocewicz, dwa lata póŸniej zaœ Lubow Pryk³onska. W Szczytach naucza³a krótko, gdy¿ w 1900 r. w szkole ludowej uczy³ ju¿ Piotr Maliszewski. W 1903 r. b¹dŸ w roku nastêpnym
zamieni³ go Emilian Sycz, który w Szczytach pozostawa³ do mobilizacji w 1914 r.23 Nauczyciel ten w³¹cza³ siê aktywnie w dzia³alnoœæ organizacji samopomocowych, które powstawa³y w Szczytach od 1909 r.
Pierwszym nauczycielem szko³y cerkiewnej w Krzywej zosta³
Trofim Siemacki, absolwent szko³y powiatowej w Bielsku. Kilka lat
póŸniej naucza³ tu ju¿ Daniel Pop³awski, który ukoñczy³ Seminarium
Nauczycielskie w Bia³ej Podlaskiej. On to w³aœnie w 1887 r. przyjmowa³ w krywlañskiej szkole inspektora Malinowskiego, który w marcu
wizytowa³ szko³y ludowe w powiecie bielskim. Ju¿ sam wygl¹d szko³y
by³ dla niego mi³ym zaskoczeniem – nowy, ³adny, drewniany budynek z obszern¹, jasn¹ sal¹ lekcyjn¹. W sali znajdowa³y siê wygodne ³awki oraz tablica. Na œcianach wisia³a ikona, portrety panuj¹cych oraz mapa
Imperium. Na wizytowanej lekcji nauczyciel wykaza³ siê wysokimi umiejêtnoœciami pedagogicznymi; dzieci odpowiada³y chêtnie i na temat.
W szkole by³o wówczas 35 ch³opców i 15 dziewcz¹t, podzielonych na
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59. Plan ziemi przekazanej szkole ho³odowskiej przez Leœnictwo, 1912

trzy oddzia³y. Na proœbê inspektora uczniowie grupy starszej wypowiadali siê na tematy biblijne, mówili o cerkwi i nabo¿eñstwach oraz
problemach wiary. Ze wszystkich zagadnieñ uzyskali wysok¹ ocenê.
Dobrze równie¿ czytali po cerkiewnos³owiañsku i rosyjsku, recytowali wiersze i bajki oraz rozwi¹zywali zadania arytmetyczne. Podobnie
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wypad³o sprawdzanie umiejêtnoœci oddzia³u œredniego i najm³odszego. Ci ostatni, w przeci¹gu kilku miesiêcy nauki opanowali ju¿ alfabet
i czytanie prostych zdañ. Na koniec uczniowie zaœpiewali chórem kilka modlitw.
Obecni na wizytacji rodzice, podobnie jak inspektor, docenili starania duchownego oraz nauczyciela w dziele edukacji dzieci, deklaruj¹c dalsze materialne wspieranie placówki. Jako ludzie honoru, rozumieli oni bowiem, ¿e warunkiem sukcesu szko³y jest dobrze wyposa¿ony, sta³y lokal oraz wykwalifikowana i dobrze op³acana kadra. Nie
przypadkowo po wizytacji szko³y w Krzywej inspektor napisa³, ¿e placówka: âåñüìà ðåçêî îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ øêîë‚ íå èìåþùèõ íè
ïîñòîÿííûõ ïîìåùåíié‚ íè íàäëåæàùèõ ó÷èòåëåé. Îçíàêîìèâøèñü
ñ óñòðîéñòâîì åÿ è ïîñòàíîâêîþ ó÷åáíîãî äåëà‚ ÿ âûíåñ óáåæäåíiå‚
÷òî îíà óñïåøíî âûïîëíÿåò çàäà÷ó ðåëèãiîçíî-íðàâñòâåííàãî
âîcïèòàíiÿ êðåñòüÿíñêèõ äåòåé è ðàñïðîñòðàíåíiÿ ðóññêîé
ãðàìîòíîñòè ñðåäè ìåñòíàãî íàñåëåíiÿ24.
Rok po wizytacji szko³y w Krzywej powsta³a w Grodnie jednostka w³aœciwa do kontroli szkó³ cerkiewno-parafialnych – oddzia³ Litewskiej Diecezjalnej Rady Szkolnej. Niebawem, w 1890 r. utworzono Powiatowy Oddzia³ Rady w Bielsku. Inspektorami zostali doœwiadczeni w organizacji szkolnictwa duchowni z poszczególnych dekanatów: bielskiego – o.o. Andrzej Sosnowski i Flor Sosnowski, drohiczyñskiego – znany ju¿ nam o. Feliks Markiewicz i kleszczelowskiego –
o. Jan Wróblewski25. Ostatniego wkrótce zamieni³ o. Lew Goworski,
który sw¹ prac¹ zas³u¿y³ na wysokie uznanie hierarchii. W 1894 r. biskup
litewski Hieronim skierowa³ na jego rêce oficjalne podziêkowanie za
ïîëåçíóþ ïî öåðêîâíî-øêîëüíîìó äåëó â åãî îêðóãå äåÿòåëüíîñòü, ñî
âíåñåíiåì ñåãî â ôîðìóëÿðíûé î ñëóæáå åãî ñïèñîê26.
Powróæmy jeszcze do Krzywej. W 1892 r. w miejscowej szkole rozpocz¹³ nauczanie Jerzy Juszczuk, syn tutejszych w³oœcian Waleriana
i Tatiany Juszczuków. Nauczyciel mia³ wówczas 24 lata, ¿onê Paraskiewê i maleñk¹ córeczkê Mariê. Zakoñczy³ najwidoczniej szko³ê ludow¹
w Szczytach b¹dŸ szko³ê powiatow¹ w Bielsku. We wrzeœniu 1896 r. krywlañscy gospodarze na zebraniu wiejskim po raz drugi uznali go za osobê
godn¹ kszta³cenia ich dzieci. Aby o tym zaœwiadczyæ, sporz¹dzili specjalne postanowienie, które w ca³oœci przytaczamy w aneksie.
Oprócz uposa¿enia nauczyciela, gospodarze zobowi¹zali siê posy131

60. Wiera Wiewiórowska kontynuowa³a naukê w gimnazjum w Grodnie, stoi trzecia od lewej; w m³odszej klasie uczy³a siê jej siostra Ludmi³a, 1912

³aæ do szko³y wszystkie dzieci w wieku od siedmiu do dwunastu lat.
Aby unikn¹æ porzucania szko³y bez przyczyny, wprowadzono zasadê,
¿e zapisane dziecko powinno uczêszczaæ do niej przez ca³y rok.
W przypadku, gdyby zrezygnowa³o w toku nauki, rodzice zobowi¹zani byli do uiszczenia ca³oœci op³aty rocznej. Pod postanowieniem widniej¹ podpisy 51 gospodarzy, z czego prawie po³owa z³o¿y³a je w³asnorêcznie. Ca³oœæ dokumentu pieczêci¹ i podpisem opatrzy³ starosta
wiejski Józef Golonka27.
Po dziesiêciu latach pracy pedagogicznej Jerzy Juszczuk zas³u¿y³
na wyró¿nienie w³adz szkolnych. W 1902 r. Eparchialna Rada Szkolna
w Grodnie z³o¿y³a na jego rêce specjalne podziêkowanie za nauczanie
dzieci œpiewu cerkiewnego. W dowód uznania wrêczono mu piêkne,
nutowe wydanie Bohoh³asnika z 1900 r., przeznaczone dla szkó³ cerkiewno-parafialnych zachodniej czêœci Imperium. Jak siê potem okaza³o, cenny prezent sta³ siê bardzo pomocnym w rozwijaniu muzycznych zainteresowañ nauczyciela. Jerzy Juszczuk bêdzie nie tylko nauczaæ œpiewu, ale w okresie miêdzywojennym sam komponowaæ muzykê cerkiewn¹ i sprawowaæ funkcjê psalmisty w Szczytach.
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Na pocz¹tku dwudziestego wieku jednoklasowa cerkiewno-parafialna szko³a w Krzywej zosta³a przemianowana na ministerialn¹, czyli
ludow¹. W 1909 r. jej nauczycielem by³ Borys Grygoruk; niebawem
zamieni³ go R. Markiewicz. W ¿eñskiej szkole ludowej w 1915 r. naucza³a J. Wo³czyñska.
Nauczycielem cerkiewno-parafialnej szko³y w Ho³odach by³ w tym
czasie P. Mironiuk. Placówka posiada³a w³asny budynek, wzniesiony
w 1904 r. (do tego czasu uczono w prywatnym domu Grygoruków,
zachowanym do dziœ). By³a równie¿ uposa¿ona w 1,89 dziesiêcinê ziemi, któr¹ w 1912 r., na rêce parafii i ówczesnego nauczyciela Grzegorza Barwijuka przekaza³ szef Leœnictwa Ho³odowskiego W. Leontjew.
W razie rozwi¹zania szko³y, grunty musia³y jednak powróciæ do leœnictwa. By³o to zgodne z rozporz¹dzeniem Zarz¹du Rolnictwa i Maj¹tków Pañstwowych z 1910 r.28
Otrzymany przydzia³ ziemi nie zadawala³ jednak w pe³ni nauczyciela, dlatego te¿ w 1913 r. G. Barwijuk zwróci³ siê do Zarz¹du Rolnictwa o jego zamianê na dzia³kê s¹siedni¹. Spe³nienia proœby jednak
odmówiono z dwóch przyczyn. Wspomniany grunt mia³ byæ po czêœci
przekazany pracownikom stra¿y leœnej, po czêœci zaœ szkole rolniczej,
której otwarcie wówczas planowano w Ho³odach29. Realizacji zamierzeñ przeszkodzi³ wybuch wojny i uchodŸstwo.
Z wrzeœnia 1914 r., czyli z okresu ju¿ po wybuchu wojny, pochodzi opis szko³y w Ho³odach, który sporz¹dzi³ nowy nauczyciel P. Mironiuk. Podstawowym wyposa¿eniem placówki by³y, oczywiœcie, ³awki: dziesiêæ czteroosobowych i piêtnaœcie trzyosobowych. Oprócz tego
w klasie znajdowa³a siê nowa tablica, biurko i dwie szafy biblioteczne
z podrêcznikami i lekturami. W mieszkaniu dla nauczyciela odnotowano dwie szafy, szeœæ krzese³ wiedeñskich, dwa ³ó¿ka, umywalkê
oraz lampê naftow¹. Obok szko³y sta³ sk³ad na drewno, a wokó³ by³o
ogrodzenie, które wymaga³o jednak niezw³ocznej naprawy30. W lutym 1915 r., na okres trzech lat, powo³ano do ¿ycia Komitet Opiekuñczy, który materialnie wspomaga³ szko³ê. Na zebraniu wiejskim 35osobowa hromada, postanowi³a na tê funkcjê powo³aæ Jerzego Magruka (syna Kapitona, znanego z hojnych ofiar na cerkiew), jako g³ównego opiekuna, oraz Sylwestra Grygoruka i Grzegorza Jakimiuka, jako
cz³onków (ostatni by³ wówczas wiejskim starost¹)31.
Komitet Opiekuñczy dzia³a³ jednak bardzo krótko. Rok szkolny
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1914/15 okaza³ siê ostatnim w funkcjonowaniu szko³y. PóŸnym latem
wiêkszoœæ dzieci wraz z rodzicami opuœci³a sw¹ wieœ, udaj¹c siê na
uchodŸstwo w g³¹b Imperium.
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Rozdzia³ IX

Oœwiecaæ i pomagaæ bliŸnim
Upowszechnienie szkolnictwa cerkiewno-parafialnego na prze³omie XIX i XX wieku to pewne wejœcie w okres pracy organicznej
czyli pozytywizmu. To, co wczeœniej zdawa³o siê byæ nieosi¹galne, po
kilkunastu latach sta³o siê realne - na pocz¹tku dwudziestego stulecia
ludzie piœmienni stanowili w bia³oruskich spo³ecznoœciach w powiecie bielskim znaczny odsetek ludnoœci. Czêœæ absolwentów wiejskich
placówek oœwiatowych odnalaz³o drogi edukacji na wy¿szych szczeblach – w szko³ach powiatowych, gimnazjach czy seminariach nauczycielskich, co te¿ nieco odci¹¿y³o przeludnione wsie podlaskie.
Gros m³odych ludzi pozostawa³o jednak w swoich œrodowiskach,
³¹cz¹c swój los z prac¹ na roli lub rzemios³em. Przy ówczesnej, niestabilnej sytuacji w rolnictwie, pomyœlne gospodarzenie wymaga³o ustawicznego inwestowania, co poci¹ga³o za sob¹ odpowiednie nak³ady
finansowe. Trudno by³o temu sprostaæ, zw³aszcza pojedynczym rolnikom, istnia³a wiêc koniecznoœæ wzajemnej pomocy. Nie chodzi³o tylko o zrzeszanie siê w towarzystwa do zakupu ziemi, dziêki którym
gospodarze nabywali pokaŸne maj¹tki prywatne. Zwiêkszenie area³u
gospodarstwa by³o tylko pierwszym etapem ich rozwoju. Dalsza intensyfikacja wymaga³a nak³adów na œrodki do produkcji, nowych inwestycji budowlanych, co realizowano m.in. poprzez kredyty. Niezbêdny by³ tak¿e sta³y dostêp do oœwiaty rolniczej oraz miejsc zaopatrzenia w œrodki produkcji.
Inteligencja wiejska, do której nale¿a³ przede wszystkim kler parafialny oraz nauczyciele, mia³a wiêc szerokie pole do pracy organicz137

nej. Nie musieli przy tym dzia³aæ po omacku, wystarczy³o wykorzystaæ sprawdzone formy i wzorce. A by³o ich ju¿ wiele. W wieku dziewiêtnastym, g³ównie na terenie Królestwa Polskiego oraz Galicji, dzia³a³o szereg towarzystw rolniczych, m.in. Towarzystwo Rolnicze Królestwa Polskiego, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Towarzystwo
Kó³ek Rolniczych w Krakowie, Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze w Krakowie. W tym czasie powstaje te¿ szereg szkó³ rolniczych.
W 1894 r. na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, wraz z kursami, by³o ich
154, w tym 3 wy¿sze, kilkanaœcie œrednich i 83 ni¿sze (w tym samym
czasie w Prusach funkcjonowa³o ju¿ kilkakrotnie wiêcej takich szkó³)1 .
Renomowan¹ placówk¹ by³ Rolniczy Instytut w bia³oruskich HoryHorkach ko³o Mohylewa, gdzie ju¿ w latach 60. XIX w. uczy³a siê
m³odzie¿ z Podlasia.
Potem ten¿e Instytut sta³ siê zapleczem dla powstaj¹cych tu szkó³
cerkiewno-parafialnych, przede wszystkich w dziele wspomagania kursów rolniczych. Pierwsz¹ placówk¹, która taki program wdra¿a³a by³a czteroklasowa szko³a wzorcowa w Trzeœciance, za³o¿ona w 1886 r. przez
o. Flora Sosnowskiego (jak pamiêtamy, jej honorowym opiekunem
i zarazem fundatorem by³ Józef Wiewiórowski). Organizator szko³y
zobowi¹za³ siê osobiœcie prowadziæ kursy rolnicze. Jak pisa³ o. Piotr
Lewicki: „o. Flor Sosnowski wobec w³adz diecezjalnych zobowi¹za³
siê bez wynagrodzenia byæ nauczycielem i kierownikiem nauczania
praktycznego rolnictwa oraz rzemios³, na których siê zna i ofiarowa³
szkole znajduj¹ce siê u niego w du¿ej iloœci narzêdzia”2 . Opracowane
przez o. Flora Sosnowskiego za³o¿enia szko³y cerkiewno-parafialnej
z kursem praktycznym, okaza³y siê wzorem dla organizacji zajêæ z gospodarstwa wiejskiego we wszystkich szko³ach nauczycielskich Imperium Rosyjskiego. W sierpniu 1889 r. ober-prokurator Œw. Synodu
zwróci³ siê do Ministerstwa Dóbr Pañstwowych z proœb¹ o systematyczne asygnowanie œrodków na funkcjonowanie takich szkó³. OdpowiedŸ by³a pozytywna – minister by³ sk³onny przekazaæ ka¿dej szkole
do 1200 rubli na zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli oraz zakup potrzebnych narzêdzi rolniczych i pomocy naukowych3 . Poza tym ministerstwo zezwoli³o szko³om w wyznaczonych
pañstwowych gospodarstwach rolnych (fermach) bezp³atnie pobieraæ
pewne iloœci sadzonek drzew owocowych i nasion roœlin uprawnych.
Mia³y one s³u¿yæ zak³adaniu przyszkolnych sadów i poletek doœwiad138

czalnych. W drzewka owocowe szko³a w Trzeœciance mog³a zaopatrywaæ siê w najbli¿ej po³o¿onej szkó³ce hodowlanej, w³aœnie w Instytucie w Horkach4 .
O trzeœcianickiej szkole piszemy nie przypadkowo. Pamiêtamy
przecie¿, ¿e jej honorowym opiekunem i do¿ywotnim fundatorem by³
szczytowski dziedzic Józef Wiewiórowski. Gdy ten inwestowa³ w przygotowanie kadry, która mia³a krzewiæ oœwiatê i postêp rolniczy na wsi,
inni przedstawiciele stanu ziemiañskiego zaczêli powa¿nie myœleæ
o stowarzyszaniu siê w celu obrony wspólnych interesów. Pod koniec
XIX w. w ca³ej Europie nast¹pi³o wyraŸne za³amanie siê rolnictwa,
zwi¹zane g³ównie z zalewem rynku przez tanie zbo¿e amerykañskie
i zwi¹zany z tym drastyczny spadek cen. Szczególnie dotkliwie odczuli to w³aœciciele du¿ych gospodarstw, nastawionych na uprawê zbó¿.
Wychodz¹c im naprzeciw, rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa i Maj¹tków Pañstwowych w 1897 r. zatwierdzi³o przepisy o trybie powo³ywania towarzystw rolniczych. Ju¿ w marcu nastêpnego roku takowe towarzystwo powsta³o w Grodnie, powo³ane przez 130 ziemian z guberni grodzieñskiej. Na jego czele stan¹³ Otton Ber5 .
Chocia¿ w swoich za³o¿eniach Towarzystwo by³o otwarte na drobnych w³aœcicieli, w³oœcianie nie mieli jednak do niego zaufania. Okólnik rozes³any przez jego zarz¹d do wszystkich parafii, zachêcaj¹cy do
wstêpowania w szeregi Towarzystwa, nie znalaz³ praktycznego oddŸwiêku. Sukces mog³y przynieœæ tylko energiczne dzia³ania oddolne, tak jak to mia³o miejsce w Liskowie powiatu kaliskiego, w stronach rodzinnych przodków Wiewiórowskich. Tu, w latach 1902-1913
powsta³o zrzeszenie spo¿ywców, wzajemne ubezpieczenie od po¿aru,
kasa drobnego kredytu, kó³ko rolnicze, stra¿ ogniowa, pralnia, pracownia tkacka i zabawkarska, spó³dzielnia mleczarska, spó³ka piekarska, przytu³ek dla starców oraz szko³a rolnicza. G³ównym promotorem wszystkich tych dzia³añ by³ miejscowy proboszcz ks. Wac³aw Bliziñski6 . Tak jak Lisków sta³ siê przyk³adem wsi postêpowej dla ca³ego Królestwa Polskiego, w guberni grodzieñskiej, w tym samym czasie, tak¹ miejscowoœci¹ stawa³y siê nasze Szczyty. I tu równie¿, swój
sukces zawdziêcza³y przede wszystkim miejscowemu duchownemu
i jego rodzinie.
Na pocz¹tku dwudziestego stulecia proboszczem prawos³awnej
parafii w Szczytach pozostawa³ o. Lew Goworski. Przez kilkadziesi¹t
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lat pozna³ ju¿ dobrze swych
parafian, zna³ ich mentalnoœæ
i rozumia³ potrzeby. Zacz¹³ od
umacniania religijnoœci, g³ównie poprzez popularyzacjê Pisma Œwiêtego. Nastêpnie organizowa³ szkolnictwo, które,
jak wiemy, postawi³ na wysokim poziomie. Swoimi dzia³aniami zaskarbi³ du¿e zaufanie parafian. Umia³ ich przekonaæ do przekazywania ofiar
na potrzeby cerkwi; obszerne
wykazy ofiarodawców wysy³a³ do redakcji Litovskich Eparchialnych Viedomosti. Duchowny rozumia³, ¿e dbaj¹c o moralny i materialny poziom ¿ycia parafian, dba tym samym
o dobro ca³ej parafii. Jego oddana i szczera praca przek³a61. Ojciec Lew Goworski z synem Paw³em,
da³a siê tak¿e na najbli¿sz¹
ok. 1895
rodzinê – wydatnie wspiera³a
go ¿ona, a niebawem równie¿ ukochany syn Pawe³.
Przyjœcie na œwiat Paw³a ósmego wrzeœnia 1881 r., by³o wielk¹
radoœci¹ w domu o. Lwa i matuszki Justyny z Kraskowskich, gdy¿
dwaj starsi synowie Miko³aj i Borys zmarli w wieku dzieciêcym. Tradycja rodzinna g³osi, ¿e w czasie ci¹¿y z Paw³em matuszka stworzy³a
pokaŸnych rozmiarów gobelin „Chrystus rozmawiaj¹cy z faryzeuszami”, który zachowa³ siê do dziœ. Ch³opiec urodzi³ siê zdrowy, dlatego
te¿ chrzest odby³ siê dopiero trzy tygodnie po urodzeniu. Chrzestnymi zostali o. Andrzej Sosnowski z Rajska oraz Helena Kraskowska;
chrzci³ o. Teofil Kraskowski z Dubicz Cerkiewnych, ojciec matuszki
Goworskiej7 .
Rodzice starali siê dbaæ o nale¿yt¹ edukacjê swego syna, maj¹c
nadziejê, ¿e pójdzie w œlady ojca. Pawe³ mia³ dziewiêæ lat, gdy zosta³
pos³any na nauki do ¯yrowickiej Powiatowej Szko³y Duchownej8. Kilka
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lat spêdzonych w murach s³ynnego monasteru mia³o niew¹tpliwy wp³yw na kszta³towanie
siê duchowoœci podlaskiego
ch³opca i nale¿ycie przygotowa³o go do nauki w Litewskim Seminarium Duchownym. Wiemy,
¿e jego studentem Pawe³ Goworski by³ w latach 1897-19009 .
Po zakoñczeniu seminarium nie
wybra³ on jednak drogi duchownego; zdecydowa³ siê natomiast
zdawaæ na studia prawnicze.
Wybra³ renomowany Uniwersytet w Lipsku, gdzie uczy³ siê na
pewno jeszcze w 1905 r. (z tego
roku pochodzi kartka pocztowa
z Lipska, podpisana przez Paw³a Goworskiego). Po ukoñczeniu uczelni prawdopodobnie odbywa³ praktykê w prawniczym 62. Pawe³ Goworski, syn o. Lwa, 1914
liceum w rosyjskim Jaros³awiu; zachowa³a siê z tego czasu grupowa fotografia. St¹d powróci³ w strony rodzinne. Rozumia³, ¿e bez jego pomocy siedemdziesiêcioletni ojciec nie bêdzie w stanie realizowaæ swoich oœwiatowych idei. I oto w 1907 r., o. Lew Goworski przy wspó³udziale swego syna zak³ada w Szczytach Bibliotekê-Czytelniê im. Florentego Pawlenkowa, jedn¹ z pierwszych w powiecie bielskim obok
Klejnik i Dubicz Cerkiewnych, (w tym samym te¿ roku powsta³a Publiczna Biblioteka-Czytelnia w Bielsku)10.
Idea zak³adania ogólnodostêpnych bibliotek ludowych na terenie Cesarstwa Rosyjskiego wysz³a od Florentego Pawlenkowa (18391900), jednego z czo³owych rosyjskich wydawców. Przed swoj¹ œmierci¹ wszystkie dochody zapisa³ w testamencie na organizacjê dwóch
tysiêcy bibliotek ludowych. Pierwsze placówki w guberni grodzieñskiej zaczê³y powstawaæ ju¿ w 1905 r., przede wszystkim przy szko³ach cerkiewno-parafialnych. Tu bowiem za³o¿enie biblioteki by³o najprostsze, wystarczy³a zgoda w³adz duchownych. Gdy placówkê otwie141

rano przy szkole ludowej, zezwolenie wydawa³a odnoœna dyrekcja szkó³
ludowych. Najbardziej skomplikowana procedura towarzyszy³a zak³adaniu biblioteki w domu prywatnym; tu zgodê wyra¿a³ sam gubernator. Aby powo³aæ bibliotekê, nale¿a³o zwo³aæ wiejskie lub gminne zebranie (potrzebna by³a wiêkszoœæ 2/3 g³osów). Przed w³adzami nale¿a³o wykazaæ Ÿród³a finansowania, wskazaæ lokal oraz dostarczyæ statut biblioteki w dwóch egzemplarzach. Œrodki na utrzymanie biblioteki mog³y byæ udzielane przez spo³ecznoœæ wiejsk¹ (30-50 rubli), b¹dŸ
pochodziæ ze sta³ych dochodów s¹du gminnego (grzywny) oraz z dzier¿awienia karczem lub sklepu11. Swój udzia³ w wiejskim bibliotekarstwie mieli równie¿ duchowni prawos³awni i ich rodziny – czo³owi
przedstawiciele wiejskiej inteligencji. Dziêki pomocy ró¿nych osób
i instytucji, w szybkim czasie biblioteki zgromadzi³y pokaŸne ksiêgozbiory, licz¹ce nawet do kilku tysiêcy egzemplarzy. Niektóre regularnie prenumerowa³y czasopisma, przewa¿nie rolnicze. Najpopularniejszym z nich by³ „Sielskij Viestnik”12.
Jako pierwsza w guberni grodzieñskiej, w paŸdzierniku 1905 r.
powsta³a biblioteka ludowa w Ostromieczewie, kilkanaœcie kilometrów na wschód od Wysokiego Litewskiego. Inicjatorami jej za³o¿enia
byli Siergiej i Miko³aj Romanowscy, synowie miejscowego duchownego, w tym czasie studiuj¹cy w Petersburgu. Biblioteka sta³a siê wzorcow¹ dla podobnego typu placówek na terenie guberni grodzieñskiej.
Oprócz gromadzenia ksiêgozbioru, który w 1907 r. liczy³ tysi¹c egzemplarzy, systematycznie organizowano tu lekcje, wieczornice, konferencje. Dzia³a³y biblioteki objazdowe oraz kolporterzy ksi¹¿ek. Placówka otrzymywa³a wsparcie materialne od znanych bia³oruskich
i rosyjskich literatów, m.in. Janki Kupa³y, Jakuba Ko³osa, Maksima
Gorkiego13.
Dzia³alnoœæ bibliotek ludowych by³a jednak¿e ob³o¿ona ograniczeniami odnoœnie doboru ksiêgozbioru. W listopadzie 1907 r., w wybranych placówkach gubernii grodzieñskiej dokonano rewizji, w wyniku której nakazano wycofaæ z obrotu ksi¹¿ki z zakresu literatury
piêknej, autorstwa Dostojewskiego, To³stoja i Korolenki. Skontrolowano wówczas biblioteki w Szczytach, Klejnikach, Dubiczach Cerkiewnych, Ostromieczewie i Krupczycach14. Trzeba przy tym zauwa¿yæ, ¿e ksi¹¿ki czêsto wycofywa³a, wed³ug w³asnego uznania, lokalna
administracja. Prowadz¹cy biblioteki przy doborze ksiêgozbioru sta142

rali siê bowiem trzymaæ oficjalnych spisów literatury, wydawanych
przez komisjê biblioteczn¹ S.Petersburskiego Towarzystwa Oœwiatowego15.
Biblioteka-czytelnia im. F. Pawlenkowa w Szczytach nale¿a³a
w tym czasie do najlepiej wyposa¿onych placówek w powiecie bielskim. Oprócz bogatego zbioru ksi¹¿ek posiada³a równie¿ przeŸrocza,
co by³o przede wszystkim zas³ug¹ o. Lwa Goworskiego, jego syna Paw³a
i nauczycieli wiejskich. Chocia¿ w³adze gminy Pasynki zobowi¹za³y
siê ju¿ kilka lat wczeœniej przekazywaæ na potrzeby biblioteki po dwadzieœcia rubli rocznie, do pocz¹tku 1909 r. na to konto nie wp³ynê³a
ani kopiejka. Eugeniusz Chlebcewicz, podpisuj¹cy siê pseudonimem
Chalimon s-pad Puszczy, tak to skwitowa³ na ³amach „Naszej Niwy”:
Ìàëà øàíóþöü íàøû ëþäöû êíiãó i ïðàñüâåòó íàðîäíóþ! 16. Brak
zrozumienia potrzeb ze strony lokalnego samorz¹du by³ tak¿e bol¹czk¹ innych bibliotek, m.in. w Klejnikach i Ostromieczewie pow. Brzeskiego. W tej ostatniej wsi biblioteka posiada³a 240 czytelników, którzy w 1908 r. wypo¿yczyli 2,5 tys. ksi¹¿ek. Czwart¹ czêœæ czytelników
stanowi³y kobiety i dziewczêta17.
Niezbêdnym warunkiem rozwoju biblioteki by³o posiadanie oddzielnego lokalu. W Szczytach trzeba by³o na to czekaæ dwa lata, bowiem w 1909 r. wynik³a nowa, powa¿na inicjatywa organizacji towarzystwa kredytowego, zrzeszenia spo¿ywców oraz towarzystwa rolniczego. Pawe³ Goworski by³ w tym czasie nauczycielem w prywatnym
progimnazjum mêskim w Bielsku, za³o¿onym przez Anastazjê Bobylew¹ (uczy³ tam m.in. swego brata Aleksego)18. W powiatowym mieœcie obserwowa³ dzia³alnoœæ ¿ydowskiego towarzystwa kredytu wzajemnego oraz takiej¿e kasy zapomogowo-po¿yczkowej. W Bielsku
pozna³ tak¿e kolegê po fachu, prawnika Daniela £ukaszuka (18791964), który w 1905 r. by³ jednym z inicjatorów powstania w Bielsku
Stowarzyszenia Spo¿ywców. Mia³ wiêc Goworski znakomitych sprzymierzeñców w swoich zamys³ach i ju¿ w 1908 r., jeszcze bêd¹c studentem, zacz¹³ je realizowaæ w Szczytach. W tym¿e roku, z jego inicjatywy, we wsi powsta³a spó³ka dwudziestu gospodarzy, której celem
by³o organizowanie przesiedlenia siê na kolonie oraz promocja postêpu rolniczego. Centrum dzia³alnoœci spó³ki stanowi³ budynek szczytowskiej biblioteki19. Jej funkcjonowanie sta³o siê zal¹¿kiem przysz³ych
organizacji samopomocowych, które da³y ch³opom wiêcej wiary we
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63. Uroczystoœæ otwarcia Towarzystwa Kredytowego, 1909
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64. Kursy rêkodzie³a w Szczytach, 1914

w³asne si³y oraz, w pewnym
stopniu, zatrzyma³y migracjê
„za ziemi¹”, szczególnie na
Syberiê oraz parcelowane maj¹tki w guberni grodzieñskiej
i Królestwie Polskim. O ma³y
w³os bowiem czêœæ szczytowskich gospodarzy nie osiedli³a
siê w parcelowanym maj¹tku
Cisowo-Sztabiñskie. Pisa³ o
tym w „Naszej Niwie” szczytowiec, podpisuj¹cy siê pseudonimem „Micha³ka-Zapa³ka”20.
Na pocz¹tku maja 1909 r.
korespondent „Naszej Niwy”,
podpisuj¹cy siê pseudonimem
„Szczytowiec” donosi³ ju¿:
Ó íàñ àòêðûâàåööà ñåëüñêi
áàí÷îê, êðýäûòíàå òàâàðûñòâà. Ìîæíà áóäçå ìóæûêàì êëàñüöi òóäû ãðîøû
65. Legitymacja Olgi Wiewiórowskiej – cz³on- i äàñòàâàöü ïàçû÷êi. Áàí÷îê
ka Towarzystwa Kredytowego w Szczytach
áóäçå äëÿ Ø÷ûòî¢, â. Ãîëàäû
i â. Êðûâîé. Ãàñóäàðñòâåííû áàíê ïàçû÷àå òûñÿ÷ó ðóáë¸¢ 21. Miesi¹c
póŸniej ta sama gazeta pisa³a o zakupieniu budynku na potrzeby biblioteki – czytelni, sklepu spó³dzielczego oraz magazynu materia³u
siewnego i narzêdzi rolniczych. Trochê z poœlizgiem powiadamiano
tak¿e o planowanym na 17 maja 1909 r. otwarciu Szczytowskiego Towarzystwa Kredytowego 22.
Uroczystoœæ odby³a siê zgodnie z planem i zgromadzi³a liczne grono mieszkañców szczytowskiej parafii oraz kilku goœci, na czele z inspektorem drobnego kredytu Stefanem Matorem. Otwarcie Towarzystwa zainaugurowano molebnem i przemówieniem o. Lwa Goworskiego o istocie zak³adania towarzystw kredytowych. Trzeba tu podkreœliæ, ¿e Szczytowskie Towarzystwo powsta³o jako jedno z pierwszych
w guberni grodzieñskiej i pierwsze na terenie powiatu bielskiego23.
Jego faktyczna dzia³alnoœæ rozpoczê³a siê w po³owie lipca 1909 r., kie146

dy bia³ostocki oddzia³ Banku
Pañstwowego udzieli³ Towarzystwu tysi¹crublowej po¿yczki na
za³o¿enie kapita³u pocz¹tkowego. W przeci¹gu pó³tora miesi¹ca rezerwy pieniê¿ne wzros³y
o prawie trzysta rubli. Cz³onkowie Towarzystwa, których
do wrzeœnia by³o ju¿ 87, zaczêli
odczuwaæ pierwsze korzyœci,
p³yn¹ce z jego funkcjonowania. W tym krótkim czasie z kasy 66. Pieczêæ Szczytowskiego Towarzystwa
Kredytowego
towarzystwa wydano dziewiêtnaœcie po¿yczek na sumê 707 rubli. Œrodki wykorzystywano m.in. na
budowê, zakup b¹dŸ remont domów, zakup nawozów, narzêdzi rolniczych, si³y poci¹gowej i sp³atê d³ugów. Inn¹ form¹ wspierania rolników
przez zarz¹d Towarzystwa by³o sprowadzenie 360 pudów nawozów
sztucznych oraz uzyskanie bez przetargu, mo¿liwoœci zrêbu drewna
za sumê 1290 rubli, na siedmiu dzia³kach lasu pañstwowego24. Œrodki
uzyskane ze sprzeda¿y drewna zasili³y skromne bud¿ety gospodarskie,
a dywidendy za poœrednictwo – równie¿ kasê Towarzystwa.
W ostatnim dniu stycznia 1910 r. odby³o siê walne zgromadzenie
cz³onków Towarzystwa, podsumowuj¹ce jego ponad pó³roczn¹ dzia³alnoœæ. B³yskotliwy referat wyg³osi³ wówczas przewodnicz¹cy Rady
Towarzystwa Pawe³ Goworski. Na pocz¹tku wyst¹pienia przypomnia³,
jak szybko Towarzystwo uzyska³o zaufanie w oczach gospodarzy. Ubolewa³ jednak nad konserwatyzmem bytowym, ludow¹ naiwnoœci¹
i brakiem w³asnej inicjatywy: Ïåðâûé è ñàìûé çëîé âðàã íàø – ýòî
ìû ñàìè, íàøà íåðàçâèòîñòü, íàøà ïðèâû÷êà æèòü òàê, êàê æèëè
íàøè äåäû è ïðàäåäû, íàøå íåóìåíiå ñàìèì ïîçàáîòèòñÿ î òîì,
÷òîáû óëó÷øèòü ñâîþ æèçíü25. Skrytykowa³ równie¿ tych, którzy
d¹¿yli do storpedowania dzia³añ towarzystw kredytowych, takich jak
szczytowskie. Dotyczy³o to zarówno przedstawicieli wiejskiego samorz¹du, jak i niektórych przedstawicieli spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Przyk³adowo, w czasie zebrania za³o¿ycielskiego Towarzystwa Kredytowego w Klejnikach, miejscowy starosta wiejski (so³tys) ostro wystêpowa³ przeciwko jego powstaniu. Dzia³alnoœæ Towarzystwa Kredytowe147

go w Szczytach mia³a z kolei zagorza³ych przeciwników w s¹siedniej
Orli, poniewa¿ podwa¿a³a dotychczasowy monopol ¿ydowskiego poœrednictwa i handlu. Na tym tle dosz³o nawet do przykrego incydentu, w którym powa¿nie ucierpia³ Pawe³ Goworski. Gdy 17 grudnia
1909 r. jecha³ drog¹, zosta³ zatrzymany przez grupê mieszkañców Orli
i dotkliwie pobity26.
Takie dzia³ania nie zastraszy³y jednak przewodnicz¹cego Towarzystwa. Na walnym zgromadzeniu tym bardziej zachêca³ w³oœcian do
udzia³u w jego pracach. Mówi³ tak¿e o nowych przedsiêwziêciach
i planach, m.in. za³o¿eniu poletka doœwiadczalnego, otwarciu sklepu
do produkcji rolnej, sprowadzeniu kos i sierpów z Wiednia27. W styczniu 1910 r. po stronie aktywów Towarzystwo posiada³o 3254 ruble,
pasywów zaœ 3568. Wysokoœæ kredytów, zaci¹gniêtych przez cz³onków, w liczbie 105 osób, wynosi³a wówczas 13555 rubli. Do tej pory
dzia³alnoœæ Towarzystwa ogranicza³a siê jedynie do trzech wsi z terenu parafii szczytowskiej (w 1910 r. liczy³a ona 257 domów), co by³o
zgodne z rozporz¹dzeniem Gubernialnego Komitetu do Spraw Drobnego Kredytu. Zainteresowanie inicjatywami Towarzystwa by³o jednak tak du¿e, ¿e jego zarz¹d zwróci³ siê do Komitetu z proœb¹ o zezwolenie na poszerzenie rejonu dzia³ania na teren ca³ej gminy Pasynki oraz s¹siaduj¹cych z ni¹ wsi z gminy klejnickiej, nowoberezowskiej
i orlañskiej28.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e swoimi inicjatywami Szczyty emanowa³y na znaczn¹ czêœæ obszaru powiatu bielskiego. Wiosn¹ 1910 r.
Towarzystwo znowu¿ zadziwi³o kolejnymi przedsiêwziêciami. Zosta³y za³o¿one dwa poletka doœwiadczalne. Jedno na gruntach proboszcza parafii, gdzie wysiano trzydzieœci odmian pszenicy, owsa, jêczmienia, ³ubinu oraz grochu; drugie powsta³o w celu sprawdzenia dzia³ania
nawozów sztucznych, a za³o¿y³ je cz³onek Rady Towarzystwa Nikita
Grygoruk z Ho³odów, dziêki czemu znacznie wzros³o zapotrzebowanie na superfosfat (na wiosnê zamówiono 900 pudów). Zupe³nie now¹
inicjatyw¹ by³o otwarcie ¿eñskiej pracowni rêkodzie³a. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki wsparciu pani Berens z Petersburga, która na w³asny
koszt utrzymywa³a nauczycielkê oraz p³aci³a uczennicom za wykonane prace. Zajêcia w pracowni cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem dziewcz¹t z parafii. Pocz¹tkowo zapisa³o siê 95 osób; faktycznie
uczêszcza³o jednak 29 dziewcz¹t29.
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67. Sklep Stowarzyszenia Spo¿ywców w Szczytach, 1913

Z 1911 r. posiadamy pierwsze dok³adne dane o w³adzach Towarzystwa Kredytowego w Szczytach, jeszcze wówczas jedynego na terenie powiatu bielskiego. Opiekunem nadal pozostawa³ o. Lew Goworski, przewodnicz¹cym Rady zaœ jego syn Pawe³. Cz³onkami Rady
byli: Iwan Jakimiuk i Karp Osipiuk z Krzywej oraz Klemens Jakimiuk
ze Szczytów. Stanowisko przewodnicz¹cego zarz¹du zajmowa³ Bazyli
Szyszkiewicz ze Szczytów, który do dyspozycji mia³ pomocnika Józefa Golonkê z Krzywej. Skarbnikiem Towarzystwa by³ Bazyli Romaniuk, a ksiêgowym Nikita Pietruczuk30. Obsada w³adz zmieni³a siê
trochê do 1913 r. Cz³onkiem Rady zosta³ wówczas ho³odowski leœniczy W. Leontijew oraz Iwan Fiedoruk i E. Kruk. Wybrano te¿ nowych
cz³onków zarz¹du: Micha³a Pawluczuka z Ho³odów, Piotra Beziuka
z Krzywej oraz Jakuba Aleksiejuka z Czy¿ów. Skarbnikiem by³ Bazyli
Romaniuk z Krzywej31.
W tym te¿ czasie za przyk³adem Szczytów posz³o kilka innych
miejscowoœci powiatu bielskiego. Towarzystwa kredytowe dzia³a³y ju¿
w Wólce Wygonowskiej, Trzeœciance, Narwi, Pasynkach, Rybo³ach
i Boækach. Ich przewodnicz¹cymi b¹dŸ opiekunami byli w wiêkszoœci
duchowni prawos³awni. Do 1915 r. liczba towarzystw kredytowych
powiêkszy³a siê o nowe w Bielsku, Kleszczelach, Brañsku i Mielniku.
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W sumie wiêc, w przededniu uchodŸstwa, w powiecie bielskim dzia³a³o ju¿ ich jedenaœcie. Sk³ad Towarzystwa w Szczytach przedstawia³
siê wówczas nastêpuj¹co: przewodnicz¹cym Rady by³ W. Leontijew,
jej cz³onkami – nauczyciel Emilian Sycz, Klemens Jakimiuk, Maksim
Romaniuk i Sylwester Grygoruk; zarz¹dowi przewodniczy³ Tomasz
Beziuk, cz³onkami byli nauczyciel Antoni Barwijuk i Bazyli Baszun,
skarbnikiem zaœ Piotr Beziuk32. By³y przewodnicz¹cy Rady Towarzystwa Pawe³ Goworski realizowa³ siê w tym czasie w swoim zawodzie,
bêd¹c prywatnym adwokatem przy bielskim oddziale grodzieñskiego
S¹du Okrêgowego, nie rezygnuj¹c przy tym jednak z pracy spo³ecznej w Szczytach. Jego wspó³pracownikiem w s¹dzie by³ w tym czasie
mecenas Daniel £ukaszuk, znany jako wspó³za³o¿yciel bielskiego Stowarzyszenia Spo¿ywców.
Stowarzyszenie takowe ju¿ od kilku lat dzia³a³o równie¿ w Szczytach. Inicjatywa jego powstania wyniknê³a 17 maja 1909 r. zaraz po otwarciu Towarzystwa Kredytowego. Tydzieñ póŸniej o. Lew Goworski skierowa³ do gubernatora grodzieñskiego proœbê o zezwolenie na otwarcie
Stowarzyszenia Spo¿ywców33. Dodajmy przy tym, ¿e i tym razem autorem pomys³u by³ przede wszystkim syn duchownego. W czasie swoich
niemieckich studiów interesowa³ siê funkcjonowaniem takich stowarzyszeñ, zarówno w Niemczech, jak i Królestwie Polskim. W tym ostatnim
na pocz¹tku XX wieku by³o ju¿ 670 takich organizacji, 750 sklepów. Przewodnicz¹cemu Paw³owi Goworskiemu szczególnie imponowa³a dzia³alnoœæ Stowarzyszenia we Wroc³awiu, które w 1909 r. skupia³o ponad 93
tysi¹ce cz³onków i prowadzi³o 75 sklepów. Prê¿nie funkcjonowa³y tak¿e
stowarzyszenia spo¿ywców w niektórych guberniach Imperium Rosyjskiego, szczególnie w guberni po³tawskiej, gdzie by³o ich a¿ 25034.
Wieœæ o nowej, szczytowskiej inicjatywie rozesz³a siê po okolicy w
szybkim tempie. Szczególnie zaniepokoi³o to handlarzy z s¹siedniej Orli,
którzy, podobnie jak przy Towarzystwie Kredytowym, widzieli tu zagro¿enie dla swej dzia³alnoœci. Wœród mieszkañców okolicznych wsi roznosi³y siê zgryŸliwe powiedzenia typu: „Szybciej w Bielsku zamieszka imperator, ni¿eli w Szczytach powstanie stowarzyszenie spo¿ywców” lub
„Sklep w Szczytach bêdzie istnieæ wtedy, kiedy na d³oni zaczn¹ rosn¹æ
w³osy”. Za takimi s³owami sz³y, niestety i czyny, takie jak wspomniane
wczeœniej pobicie Paw³a Goworskiego. W jednym z materia³ów, zamieszczonych na ³amach Grodnienskich Eparchialnych Viedomosti o. Lew Gowor150

68. Wzorcowa pasieka Goworskich w Szczytach, siedzi Wiera Goworska, ¿ona Paw³a

ski dziwi³ siê takiej postawie handlarzy, którzy „na odwrót, powinni podtrzymywaæ powy¿sze dzia³ania wœród ludnoœci prawos³awnej”35.
Nie bacz¹c na przeszkody, po roku formalnych przygotowañ, Szczytowskie Stowarzyszenie Spo¿ywców zosta³o otwarte. Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê 8 sierpnia 1910 r. Z piêknym przemówieniem do zebranych wyst¹pi³ Pawe³ Goworski. Oto jego fragment w przek³adzie na
jêzyk polski:
„Ka¿dy cz³owiek pragnie tego, aby ¿y³o mu siê lepiej. Szczególnie
czêsto skargi na los mo¿na us³yszeæ od tych, którzy prawie ca³y swój dochód oddaj¹ na utrzymanie rodziny, u których nie wystarcza pieniêdzy
na ulepszenie gospodarstwa.
Skar¿¹ siê prawie wszyscy. Ale o tym, jak polepszyæ swoje po³o¿enie
– myœli niewielu. Dlatego te¿ czêsto nasze ¿ycie jest zupe³nie bezsensowne. S¹dzimy siê jeden z drugim z powodu byle czego. Tracimy na
procesy wiele pieniêdzy. Sumienie swoje zalewamy przy tym wódk¹.
Je¿eli czegoœ w gospodarstwie nam brakuje, wielu, bez namys³u,
kradnie u swoich s¹siadów to, co jest im potrzebne. I ucz¹ tego dzieci.
I dlatego, przez ca³e ¿ycie razem ze skarg¹, ci¹gn¹ siê niedowierzanie
i z³oœæ. Nie powinniœmy takiego ¿ycia przekazywaæ ludziom, którzy
bêd¹ ¿yæ po nas – oni nie wspomn¹ o nas dobrym s³owem. Ju¿ czas
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sobie powiedzieæ: zróbmy wszystko co mo¿emy, aby ¿ycie nasze zmieni³o siê na lepsze.
Je¿eli najczêœciej s³yszymy skargi na to, ¿e wiêkszoœæ dochodu idzie
na utrzymanie rodziny, trzeba pomyœleæ o tym, aby nie przep³acaæ niepotrzebnych pieniêdzy na rzeczy codziennego u¿ytku. Ka¿dy z nas co roku
na utrzymanie przep³aca wiele niepotrzebnych pieniêdzy, które bezpowrotnie wp³ywaj¹ do kieszeni prywatnych handlarzy (...)”36.
W dalszej czêœci przemówienia Pawe³ Goworski przedstawi³ korzyœci p³yn¹ce z funkcjonowania sklepu spó³dzielczego, gdzie bez
udzia³u poœredników, mo¿na bêdzie zakupiæ niezbêdne w gospodarstwie domowym towary oraz zbyæ produkty rolne, bez potrzeby wyjazdu na miejski rynek. Do udzia³u w pracach Stowarzyszenia Spo¿ywców zachêca³ szczególnie kobiety. Na zakoñczenie wyrazi³ nadziejê, ¿e organizacja odniesie sukces, warunkiem czego musia³a byæ jednak wspó³praca wszystkich cz³onków37.
Dzia³alnoœæ Szczytowskiego Stowarzyszenia Spo¿ywców rozwija³a
siê bardzo pomyœlnie, emanuj¹c na s¹siednie miejscowoœci i parafie. Niebawem takowa organizacja powsta³a równie¿ w nieodleg³ych Klejnikach,
gdzie w lipcu 1911 r. zosta³ otwarty sklep spó³dzielczy. Podobnie jak
w Szczytach, inicjatorem by³ syn proboszcza miejscowej parafii prawos³awnej Eugeniusz Chlebcewicz38. Tu jednak Stowarzyszenie nie dzia³a³o tak prê¿nie jak w Szczytach, gdzie ju¿ sam budynek sklepu spó³dzielczego œwiadczy³ o solidnoœci przedsiêwziêcia.
W czym tkwi³a tajemnica sukcesu szczytowskich organizacji samopomocowych? Przede wszystkim w wielkim autorytecie o. Lwa Goworskiego, którym cieszy³ siê on wœród parafian. Ka¿de jego s³owo,
ka¿da proœba, napomnienie nigdy nie pozostawa³y bez echa. Do swych
idei umia³ przekonaæ równie¿ miejscowych ziemian Wiewiórowskich,
których wiêkszoœæ, podobnie jak w³oœcianie, wyznawa³a prawos³awie.
Stali siê oni jednymi z udzia³owców Towarzystwa Kredytowego; zachowa³a siê ksi¹¿eczka wk³adów Olgi Wiewiórowskiej z 1911 r. Do
dzia³añ organizacji w³¹czyli siê aktywnie równie¿ nauczyciele. Wspó³dzia³anie inteligencji i w³oœcian przynios³o wiêc oczekiwane rezultaty.
Najwiêksz¹ rolê w powstaniu i funkcjonowaniu organizacji samopomocowych odgrywa³ jednak Pawe³ Goworski, wielki spo³ecznik
z powo³ania. Œwiadczy o tym fragment jego przemówienia, wyg³oszonego ju¿ w okresie miêdzywojennym na zebraniu Kasy Spó³dzielczej
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w Szczytach: Wszystkie organizacje Spo³eczne, któremi cieszy³y siê Szczyty
przed wojn¹ œwiatow¹ powsta³y z mojej inicjatywy i prowadzone by³y przeze mnie. ¯adnego dnia nie by³em na posadzie rz¹dowej, chocia¿ posiadam
wy¿sze wykszta³cenie, bo by³em przekonany, ¿e ¿adna praca spo³eczna z posad¹ rz¹dow¹ po³¹czona nie mog³a byæ 39.
O tym, ¿e Pawe³ Goworski bardzo powa¿nie traktowa³ pracê na
rzecz miejscowej spo³ecznoœci bia³oruskiej, œwiadczy fakt, ¿e po powrocie z bie¿eñstwa w Szczytach zacz¹³ odradzaæ organizacje samopomocowe i kursy rêkodzielnicze.
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Rozdzia³ X

Bie¿eñstwo szczytowskich parafian
Na pocz¹tku drugiego dziesiêciolecia dwudziestego wieku Szczyty, Krzywa i Ho³ody zaczê³y stawaæ siê wsiami nowoczesnymi. Taki
by³ bowiem wymóg czasu, co dobrze pojmowa³a miejscowa elita, na
czele z Paw³em Goworskim. Nowe plany i zamierzenia unicestwi³ jednak wybuch wojny i nastêpuj¹ce w jej wyniku uchodŸstwo.
Wieœæ o nadchodz¹cej wojnie dotar³a na spokojne Podlasie w ostatnich dniach lipca 1914 r., kiedy w Cesarstwie Rosyjskim og³oszono
powszechn¹ mobilizacjê. Do wojska powo³ano rezerwistów oraz opo³czenców I kategorii. Nietrudno siê domyœliæ, co oznacza³o to dla wiejskich okolic? Chocia¿ z powodu suszy ¿niwa mia³y siê ju¿ ku koñcowi, na gospodarzy czeka³y kolejne prace polowe. A tu nagle czêœæ
z nich musia³a opuœciæ swe zagrody i udaæ siê do punktów mobilizacyjnych. Najdotkliwiej sytuacjê tê odczu³y rodziny, z których do armii
wezwano ich ¿ywicieli. Poprzez zarz¹dy gminne pañstwo stara³o siê,
pozostawionym bez mê¿ów gospodyniom zapewniæ nale¿yty byt, przydzielaj¹c im odpowiedni zasi³ek. Pieni¹dze jednak nie wystarcza³y,
trzeba by³o przecie¿ obrabiaæ pola, zbieraæ plony. Niezbêdna by³a tu
pomoc dobros¹siedzka oraz wsparcie ze strony parafii.
Ju¿ na pocz¹tku wojny Grodzieñski Konsystorz Duchowy, poprzez
ojców dziekanów, wezwa³ wszystkie parafie do organizacji specjalnych
rad opiekuñczych do spraw opieki nad rodzinami zmobilizowanych,
rannych i poleg³ych ¿o³nierzy. Takowe rady powsta³y wówczas równie¿ w szczytowskiej i s¹siednich parafiach. Wczesn¹ jesieni¹ 1914 r.,
najwiêksz¹ ich trosk¹ by³a pomoc rodzinom przy zasiewach zbó¿ ozi155

mych i zbiorze ziemniaków. Zbierano pieni¹dze oraz produkty ¿ywnoœciowe dla najbardziej potrzebuj¹cych. Bardzo wa¿ne by³o równie¿
dostarczenie rodzinom niezbêdnego na zimê opa³u1 . Poza pomoc¹
wewn¹trz parafialn¹, rady opiekuñcze zosta³y zobowi¹zane do zbiórki
pieniêdzy oraz darów na organizacjê szpitali wojskowych i potrzeby
¿o³nierzy na froncie. Chodzi³o przede wszystkim o przekazywanie
ubrañ, bielizny, butów, materia³ów oraz skór. Poœrednictwo w rozdzielaniu tej pomocy wziê³o na siebie Rosyjskie Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a, dzia³aj¹ce pod patronatem carycy Marii Fiodorowny.
W paŸdzierniku 1914 r. rada opiekuñcza szczytowskiej parafii przeprowadzi³a zbiórkê bielizny na potrzeby rannych ¿o³nierzy. Zebrane
ponad sto kilogramów przes³ano do Grodna, gdzie siostrom mi³osierdzia Czerwonego Krzy¿a przewodniczy³a Julia Uszakowa. Niebawem
do Szczytów wp³ynê³o podziêkowanie za dary, w którym zachêcono
do dalszego wspierania akcji2 . Dodatkowym obci¹¿eniem mieszkañców byli te¿ stacjonuj¹cy we wsiach ¿o³nierze; trzeba by³o ich zakwaterowaæ i nakarmiæ. Szczególnie dotkliwie odczu³y to strategicznie
po³o¿one Ho³ody.

69. Szczyty i okolice na niemieckiej mapie sztabowej z 1915 r.
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Z braku dok³adnych
danych, trudno stwierdziæ, ilu mê¿czyzn ze
Szczytów, Ho³odów i
Krzywej by³o zmobilizowanych do armii. Szeroko zakrojone operacje
wojskowe, które pañstwo rosyjskie prowadzi³o, wymaga³y bowiem
coraz to nowych si³ (w
kwietniu 1915 r. armia
rosyjska liczy³a 1 milion
800 tys. ¿o³nierzy). Z relacji mieszkañców wynika, ¿e ogólna liczba zmobilizowanych by³a du¿a;
z biegiem czasu prawie
ka¿da rodzina mia³a ju¿
kogoœ w armii. Podajmy
70. Podziêkowanie skierowane parafii szczytowskiej
kilka przyk³adów.
za przekazane dary dla rannych ¿o³nierzy, listopad 1914
Zacznijmy od Emiliana Piotrowskiego, syna Jakima z Ho³odów, urodzonego w 1878 r.
W wiek poborowy wkroczy³ on ju¿ w 1901 r., kiedy wezwano go do
stawienia siê na komisji w Bielsku. Wylosowa³ numer 539 i zosta³ przydzielony na czas nieokreœlony do grona ratników I kategorii. S³u¿bê
odbywa³ w Grodnie, gdzie w latach 1905 – 1906, w jej ramach, pracowa³ jako listonosz. W nadniemeñskim mieœcie pozna³ przysz³¹ ¿onê
Konstancjê Wo³osiñsk¹, rodem z nadbu¿añskiego Drohiczyna, która
w Grodnie prowadzi³a zak³ad krawiecki. Po œlubie m³odzi pozostali
w Grodnie. W maju 1906 r. Emilian Piotrowski przeszed³ na posadê
¿andarma. Po wybuchu wojny zosta³ zmobilizowany do armii ze skierowaniem do 291. Trubczewskiego pu³ku piechoty, sk¹d w paŸdzierniku 1915 r. zosta³, z przyczyn zdrowotnych, zwolniony. Okres bie¿eñstwa spêdzi³ w Ka³udze. W 1914 r. do armii by³ zmobilizowany
równie¿ brat Emiliana - Onisim Piotrowski; w bli¿ej nieznanych okolicznoœciach zagin¹³3 .
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Taras Kruk ze Szczytów Nowodworów, urodzony w 1879 r., na pocz¹tku dwudziestego stulecia robi³ karierê wojskow¹,
dochodz¹c do stopnia unteroficera. Po
wybuchu wojny zosta³ zmobilizowany do
armii i walczy³ na froncie rosyjsko-niemieckim. Po rosyjskiej rewolucji porzuci³
wojsko i naby³ dom w Rostowie nad Donem. Za namow¹ bliskich w 1918 r. powróci³ jednak w strony rodzinne4 . Inny
przedstawiciel rodziny Kruków ze Szczytów Dziêcio³owa – Bazyli, po zakoñczeniu Szko³y Miejskiej w Bielsku wybra³
wojsko. W okresie I wojny œwiatowej
awansowa³ na wy¿sze stopnie oficerskie.
71. Teodor Magruk, wnuk Kapi- W czasie rewolucji stan¹³ po stronie boltona z Ho³odów w mundurze armii szewików, dowodzi³ Dywizj¹ Zabajkalsk¹.
rosyjskiej z koleg¹, 1916
Potem, ju¿ w stopniu genera³a, kierowa³
Telegraficznym Okrêgiem Wojskowym m. Miñska. Dwaj synowie genera³a Bazylego Kruka byli oficerami lotnictwa. Wszystkich dotknê³y represje stalinowskie w 1937 r.5
Jeszcze przed wybuchem wojny w wojsku rosyjskim zacz¹³ s³u¿bê Bazyli Nazaruk z Krzywej. Skierowano go do artylerii w rejon twierdzy Osowiec. W to samo miejsce po rozpoczêciu wojny trafi³ jego brat
Grzegorz Nazaruk6 . Metodego Stanis³awiuka z Krzywej wybuch wojny zasta³, podczas s³u¿by w wojsku. W domu pozostawi³ m³od¹ ¿onê,
która rok póŸniej uda³a siê w bie¿eñstwo. Po usilnych poszukiwaniach

72. Na drodze w czasie bie¿eñstwa
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73. Bie¿eñcy w drodze, rysunek z 1915 r.

¿o³nierz odnalaz³ sw¹ wybrankê; wówczas zrobili pami¹tkowe zdjêcie7 .
Chocia¿ od lata 1914 r., nie tak daleko toczy³a siê wojna, ¿ycie
w Szczytach przebiega³o tu jeszcze w miarê normalnie. Swoim trybem funkcjonowa³a parafia, szko³y, zarz¹d gminny, organizacje samopomocowe. Lato 1915 r. okaza³o siê jednak dla miejscowej ludnoœci
fatalne. W po³owie lipca wojska niemieckie przerwa³y liniê frontu,
który przez rok ustali³ siê za £odzi¹, ruszaj¹c w kierunku Warszawy.

74. Bie¿eñcy oczekuj¹ na przeprawê przez rzekê w Bobrujsku
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75. Opustosza³a wieœ Szczyty Dziêcio³owo, w oddali widoczna cerkiew, 1915

76. Ta rodzina nale¿a³a do nielicznych, które pozosta³y, 1915
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77. Szczytowscy ¯ydzi nie wyjechali; na zdjêciu stanowi¹ wiêkszoœæ osób, 1915

Miasto zosta³o zajête ju¿ 5 sierpnia i armie niemieckie posuwa³y siê
w szybkim tempie dalej na wschód. W tym czasie w³adze wojskowe
og³osi³y mobilizacjê ch³opów do kopania okopów na zachód od Bia³egostoku. Do pracy zg³osi³o siê wielu mê¿czyzn z Ho³odów, wœród nich
by³ te¿ trzynastoletni Wiktor Pawluczuk. Okopy kopali w Krynicach
oraz ko³o £ap, z powodu szy-bko zbli¿aj¹cego siê frontu zostali jednak odes³ani do domu, dok¹d udali siê na pieszo8 .
W kierunku pó³nocnego Podlasia pod¹¿a³a wówczas 12 armia dowodzona przez genera³a Maximiliana von Gallwitza, która 18 sierpnia
stanê³a na przedpolach powiatowego Bielska, wa¿nego strategicznie
punktu. Przez kilka dni, na zachód od miasta, toczy³y siê zaciek³e walki,
w których po obu stronach zginê³o kilka tysiêcy ¿o³nierzy. Œwiadcz¹
o tym cmentarze wojenne w Bielsku, Studziwodach, Augustowie,
Orzechowiczach i Rajsku. Po zajêciu Bielska 22 sierpnia Niemcy kontynuowali pochód na wschód. Do za¿artych walk dosz³o w rejonie Orli,
gdzie do dziœ istnieje cmentarz wojenny. Dzia³a³ tu 2 Gwardyjski Korpus Rezerwy 12 armii9 . Du¿a liczba wojska przemieszcza³a siê po szosie strategicznej Bielsk-Pru¿any. ¯o³nierze niemieccy nie spotykali
na swej drodze prawie ¿adnego mieszkañca. Wszystkie wsie by³y wy161

78. Bie¿eñcy w punkcie ¿ywieniowym ko³o S³ucka

ludnione, czasem te¿ spalone. Ich mieszkañcy udali siê w bie¿eñstwo,
czyli na uchodŸstwo, odbywaj¹c d³ug¹ podró¿ na wschód – w nieznane.
Wraz z parafianami wyruszy³ tak¿e o. Miko³aj Skorkowski. Anastazja Szara³o, która mia³a wówczas trzy latka dobrze zapamiêta³a opowiadanie mamy o ostatnim nabo¿eñstwie. Do cerkwi szczytowskiej
przyby³ na nie t³um parafian. Na pocz¹tku duchowny ods³u¿y³ panichidê za zmar³ych, dopiero potem molebeñ b³agalny za podró¿uj¹cych.
Ostatni raz zabi³y dzwony, po czym zdjêto je z dzwonnicy i zakopano.
Wiele osób p³aka³o10.
Z relacji wynika, ¿e ze Szczytów, Ho³odów i Krzywej wyjechali
prawie wszyscy mieszkañcy. Pozostali przewa¿nie ci, którzy wyruszyli
zbyt póŸno i po drodze, gdzieœ w rejonach Puszczy Bia³owieskiej, zostali przez Niemców zawróceni. Tak by³o w przypadku trzyletniej
Nadziei Grygoruk, która z matk¹ dotar³a do Pru¿an, gdy miasto zajêli
ju¿ Niemcy. Powróci³y do Ho³odów, gdzie pozosta³ Maksim Pawluczuk, dziadek Nadziei. Jako ¿e jej matka pochodzi³a z s¹siedniego
Widowa, okupacjê prze¿y³y w tej¿e wsi. Nie by³o wówczas z nimi ojca
Artema Pawluczuka, gdy¿ jeszcze przed wybuchem wojny, wraz
z dwoma kolegami ze swej wsi, wyjecha³ za chlebem do Ameryki.
Z ¿on¹ i córk¹ ju¿ nigdy siê nie zobaczy³. W czasie wojny nie móg³ do
swoich powróciæ. Potem w Ameryce za³o¿y³ now¹ rodzinê; do Ho³o162

dów przysy³a³ jednak listy oraz
pieni¹dze na budowê domu11.
Oprócz Pawluczuków w Ho³odach pozosta³a tak¿e czêœæ rodziny Wasiluków, zawrócona przez
Niemców z Bia³owie¿y. W Krzywej
pozosta³y natomiast cztery rodziny,
wœród nich Dymitr i Omelan Borysiuk, a w Szczytach kilka rodzin
bia³oruskich oraz ¿ydowscy arendarze karczmy. Nie zd¹¿y³a równie¿ udaæ siê w bie¿eñstwo rodzina Zinowija Wawreszuka z Karolina (obecnie zbuczañska kolonia
Grabniak). Swe strony rodzinne
porzuci³a natomiast miejscowa in- 79. Œwiadectwo urodzenia Bazylego Nateligencja: duchowny, nauczyciele zaruka z Krzywej, wydane przez proboszcza jednej z cerkwi w R¿ewie, 1916
i ziemianie Wiewiórowscy, co te¿
rzutowa³o na podjêcie przez w³oœcian decyzji o uchodŸstwie. W czasie
dzia³añ wojennych dwór w Dziêcio³owie zosta³ ca³kowicie spalony; ocala³ natomiast dwór w Nowodworach12.
Na uchodŸstwo uda³ siê równie¿ leœniczy oraz inni pracownicy
leœnictwa bielsko-ho³odowskiego. Objezdczyk Eliasz Korzeniewski trafi³
do Bobrujska, Stefan Stepanczuk do Bolszoj Gribanovki, tambowskiej
guberni, Nikon Bazyluk – Budo-Koszelowa, mohylowskiej guberni,
Bazyli Linnik – Moisiejewa, powiatu borysoglebskiego, Maksim Niczyporuk – Saratowa, Teodor Chodakowski – Ivanovki, powiatu saratowskiego, Bonifacy Kuderski – Nowej S³obody ka³uskiej guberni13.
O ile duchowni, ziemianie czy leœnicy najczêœciej wyje¿d¿ali poci¹gami, œrodkiem transportu prostych mieszkañców wsi by³y drewniane wozy z kab³¹kami i naci¹gniêtym p³ótnem. Niewiele mieœci³o
siê na takim wozie, szczególnie gdy rodzina by³a liczna. Wiêkszoœæ jej
cz³onków sz³a obok wozu. Oto jak pocz¹tek bie¿eñskiej tu³aczki opisywa³ o. Jan Chlebcewicz, proboszcz prawos³awnej parafii w Klejnikach: „Prawie ca³¹ drogê szliœmy piechot¹. Do przodu poruszaliœmy
siê bardzo powoli – nie wiêcej ni¿ 2-4 wiorsty na godzinê. A to dlatego, ¿e jechaliœmy w kawalkadzie bie¿eñskich wozów, spoœród których
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bardzo wiele zatrzymywa³o siê z ró¿nych przyczyn.
Oprócz tego, ca³y czas wyprzedza³y nas oddzia³y
wojska, które zmusza³y do
skrêcania na pobocze i zatrzymywania siê”14.
Du¿a czêœæ bie¿eñców
jecha³a przez Baranowicze,
gdzie zorganizowano wielki
punkt ¿ywnoœciowy. Organizatorzy pomocy nie mogli
jednak sprostaæ ogromowi
zadania. Z powodu z³ych
warunków sanitarnych wielu uchodŸców zmar³o. Wiktor Pawluczuk z Ho³odów,
urodzony w 1902 r. doskonale zapamiêta³ tê sytuacjê:
Çàòðûìàëiñ’à â Áàðàíîâi÷àõ, òàì áûâ ïiòàòåë’íûj
ïóíêò. Òàì ãðàç’ áûëà,
íå÷ûñòîòà, çâàë, òàì
80. Anna Juszczuk z Krzywej na uchodŸstwie
z synami, od lewej: Grzegorz, Bazyli, Miko³aj; á’åæåíöi óìiðàëi. ÖiMåëû
Ukraina 1915
÷àñ òóMîë’êî õîâàëi, âîçiëi
òûjå òðóïû. Íà ìîiõ î÷àõ ïàðó ìîãiëóâ ðîáiëi: êîïàjóò ðóMîâ, çâîç’àò,
çàêðûâàjóò, i çíîâ äðóãi ðóMîâ êîïàjóò (...) Ïóñòîòà òàì áûëà, âñ’î
âûïàñ’îíå, æàäíój æûâíîñöi íå áûëî...15.
Po dotarciu do wêz³ów kolejowych na Bia³orusi: Miñska, Bobrujska, ¯³obina, Orszy, bie¿eñcy najczêœciej sprzedawali swe wozy i ¿ywy
inwentarz przesiadaj¹c siê na poci¹gi, które wioz³y ich do miejsca przeznaczenia. Oto co o tym opowiada³ Wiktor Pawluczuk: ÄîiMåõàëi äî
Áîáðójñêà, òàì òàòà ïðîäàëi æeðeáöÿ, âç’aëi çà joãî ï’aòñîò ðóáë’yMoâ.
Ç Áîáðójñêà ìû çàiMåõàëi â Æëîáií, óçëîâójy ñòàíöijy Ìîãië’oâñêój
ãóáåðíi (...). I ìû òàì îñòàíîâiëiñ’a, êîá âç’aòi ïëàí, ÿê jeõàòi
äàëiMåj. À âæe çiìà iäe, ìîðîç, âñ’o çìeðçëî16.
Zdecydowana wiêkszoœæ uchodŸców wybiera³a europejsk¹ czêœæ
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Rosji, przewa¿nie gubernie nadwo³¿añskie i nadczarnomorskie.
Z czasem okazywa³o siê jednak,
¿e niektóre rejony Imperium by³y
tak przepe³nione, ¿e uchodŸców
odsy³ano w inne. Tak by³o m.in.
ze wspomnian¹ rodzin¹ Tarasa Pawluczuka, która chcia³a osi¹œæ w
gubernii chersoñskiej nad Czarnym Morzem. Zosta³a jednak zawrócona i skierowana na Syberiê.
Pawluczukowie zatrzymali siê
ostatecznie na Powo³¿u i tu spêdzili kilka lat we wsi Baranikowka guberni astrachañskiej. Tu równie¿ przebywa³ Piotr Pawluczuk,
póŸniejszy s³awny malarz-artysta.
W ¿yzne rejony guberni tawryczeskiej na po³udniowej Ukrainie trafi³a rodzina Owerka Jusz- 81. Metody Stanis³awiuk z Krzywej z ¿on¹,
czuka z Krzywej. We wsi Kiry- Po³tawa, 1916
³owka zostali serdecznie przyjêci przez bogatego gospodarza Peteckiego, który odst¹pi³ im jeden ze swych domów. Podlaskich uchodŸców zadziwi³ niezwyczajny dobrobyt miejscowych rolników. Wszystko zmieni³o siê jednak po rewolucji. Bolszewicy bestialsko wymordowali rodzinê Peteckiego; sam Owerko Juszczuk zwi¹za³ siê na jakiœ
czas z ugrupowaniem atamana Machno. Koszmar wojny domowej uda³o
mu siê prze¿yæ; do Krzywej wraz z rodzin¹ powróci³ w 1923 r.17
Czêœæ mieszkañców z Krzywej trafi³a do miasta R¿ew, gdzie od
kilkunastu lat pracowa³ jako urzêdnik ich ziomek Andrzej Juszczuk,
rodzony brat nauczyciela i psalmisty Jerzego Juszczuka. Dojecha³a tu
m.in. rodzina Ignacego i Pelagii Nazaruków, w sumie sk³adaj¹ca siê
z siedmiu osób. W drodze, gdzieœ w okolicach Baranowicz, w kawalkadzie bie¿eñców zapanowa³a epidemia cholery, zbieraj¹c ogromne
¿niwo. W grzebaniu zmar³ych uczestniczy³ Ignacy Nazaruk, szczêœliwie unikaj¹c zara¿enia. W R¿ewie rodzina przebywa³a przez rok, po
czym przejecha³a do Ob³asti Donskich Kozaków. Anastazja Szara³o,
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82. Pawe³ Goworski ze wspó³pracownikami w jednej z instytucji w Miñsku, nios¹cych pomoc bie¿eñcom

córka Ignacego Nazaruka wspomina³a bardzo dobre warunki bytowania. Ojciec znalaz³ pracê na kolei. W domu nie brakowa³o jedzenia,
a chleb by³ tuolko bie³y18.
Czêœæ uchodŸców zdecydowa³a siê na wyjazd za Ural, przewa¿nie
trafia³y tam rodziny, których kuzyni lub znajomi wczeœniej tam siê osiedlili. Na pocz¹tku XX wieku odbywa³a siê bowiem migracja ludnoœci
z Podlasia na tereny zachodniej Syberii. W stronach rodzinnych panowa³
bowiem g³ód ziemi, a za Uralem rz¹d rosyjski oferowa³ osadnikom bardzo dogodne warunki nabywania gruntów i gospodarowania. Emigranci
osiedlali siê w starych wsiach, zak³adali te¿ nowe osady.
Do jednej z nich, nazwanej Nowobierezowk¹ (za³o¿yli j¹ emigranci
z Nowego Berezowa k. Hajnówki), po³o¿onej niedaleko Permu, trafi³
Marcin Strelczuk z Krzywej. Tu ju¿ kilkanaœcie lat mieszka³ jego szwagier, który do 1915 r. dorobi³ siê 17 par koni oraz du¿ego stada 40 krów
mlecznych. O takim dobrobycie na Podlasiu mo¿na by³o tylko pomarzyæ. Nie by³o wiêc problemu z utrzymaniem licznej rodziny, tym bardziej, ¿e niebawem dwaj synowie Marcina Streluczuka – Bazyli i Wincenty – zostali powo³ani do armii (trzeci z synów – Aleksander, uczy³ siê
w szkole kadetów, potem s³u¿y³ w armii Korni³owa). Po jakimœ czasie
Strelczukowie opuœcili jednak Nowobierezowkê i udali siê do Permu.
Tu Marcin znalaz³ pracê jako stró¿, starsze dzieci zatrudni³y siê w fa166

bryce zbrojeniowej.
Liczna rodzina mia³a
zapewniony byt, ka¿dy jej cz³onek otrzymywa³ po 9 rubli miesiêcznie, z dodatkiem
na walcz¹cych synów.
Za zarobione pieni¹dze Marcin Strelczuk
zakupi³ dom w Czycie, gdzie jego szwagier, rodem z Orli, by³ 83. Bie¿eñcy w Miñsku w pralni
naczelnikiem stacji. Jak wynika z relacji rodziny, gdyby nie rewolucja,
g³ód i terror, Strelczukowie do Krzywej by nie powrócili19.
Niedaleko Kazania nad Wo³g¹, w mieœcie Czystopol, zamieszka³a
szeœcioosobowa rodzina Nikity Grygoruka z Ho³odów, cenionego cieœli, budowniczego szkó³ w Ho³odach i Orli. W bie¿eñstwie zajmowa³
siê jednak czym innym – pracowa³ przy wodoci¹gu, a jego dzieci dorabia³y, sprzedaj¹c produkty ¿ywnoœciowe w porcie nadwo³¿añskim.
W czasie rewolucji ojciec zachorowa³ i zmar³ na dur brzuszny20. Pod
dalekim Tobolskiem by³a natomiast inna rodzina Grygoruków z Ho³odów. Jerzy Grygoruk wspomina³, ¿e jego ojciec ima³ siê tam ró¿nych
zawodów, po rewolucji wst¹pi³ do milicji bolszewickiej. Dziêki temu
unikn¹³ wcielenia do wojska; bie¿eñców, jako elementu niepewnego,
bolszewicy starali siê
zreszt¹ do armii nie
powo³ywaæ21.
O neutralnym stosunku do bie¿eñców
w czasie wojny domowej œwiadczy tak¿e relacja Anastazji Szara³o:
Â 1917 ã. ðåâîë’óöûjà
ñòàëà. Ñòðàøíî, óæàñíî áûëî æûò’. Îäíû
íà äðóãiõ íàïàäàëi.
Êðàñíû íà áiMåëûõ, 84. W pracowni szewskiej
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85. Takie zaœwiadczenia wydawano bie¿eñcom, staraj¹cym siê o powrót do ojczyzny, 1921

áiMåëû íà êðàñ-íûõ. Á’åæåíö’óâ íå òðîãàëi. Ñòàë ãîëîä ñòðàøíû,
â ìîðå ñûïàëi ç’åðíî. Â 1918 ã. âåðíóëiñ’ äîäîìó, ìíiMå áûëî 6 ëiMåò 22.
Jeszcze przed prze-wrotem bolszewickim do armii rosyjskiej powo³any zosta³ Emilian Piotrowski, który wraz z rodzin¹: ¿on¹ Konstancj¹ i
synami W³odzimierzem i Leonem trafi³ na uchodŸstwo do Ka³ugi. Na
froncie walczy³ do paŸdziernika 1917 r., kiedy z powodu choroby zosta³
ewakuowany i skierowany na leczenie. W Ka³udze zasta³ go przewrót
i do armii ju¿ nie powróci³. Sytuacja rodziny z ka¿dym miesi¹cem stawa³a
siê coraz gorsza, przede wszystkim grozi³ im g³ód. W maju 1919 r. Gubernialna Rada Bie¿eñców w Ka³udze zaœwiadcza³a na piœmie: Åìåëüÿí
ßêèìîâè÷ Ïåòðîâñêié, áåæåíåö, ïðîèñõîäÿùèé èç Ãðîäíåíñêîé ãóá.
Áåëüñêîãî óåçäà Ïàñûíêîâñêîé âîëîñòè äåð. Ãîëîäû íóæäàåòñÿ â õëåáå,
äëÿ ïðîêîðìëåíèÿ ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç ÷åòûðåõ äóø 23.
Do guberni ka³uskiej, wsi Babino, trafi³a równie¿ jedna z rodzin
Bagiñskich z Ho³odów. Tam zajmowali siê m.in. wypasaniem krów, za
co dostawali po 50 kopiejek dziennie. Potem uchodŸcy przejechali do
Moskwy. Bagiñski chodzi³ zim¹ do szko³y, a potem pracowa³ w bufecie na stacji. Do kraju wrócili w 1918 r., bo chronicznie zaczê³o brakowaæ chleba24.
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Po rewolucji da³o siê zauwa¿yæ zmianê nastrojów miejscowej
ludnoœci rosyjskiej w stosunku do
bie¿eñców. UchodŸców zaczêto
nagle uwa¿aæ za obcy i wrogi element. Dotychczasow¹ pomoc socjaln¹ ograniczano do minimum,
¿yczliwoœæ dobros¹siedzka zaczê³a siê zamieniaæ w nieufnoœæ i obojêtnoœæ. Ówczesne nastroje potwierdzaj¹ wspomnienia bie¿eñców, a tym bardziej g³osy dzia³aczy, którzy wówczas organizowali
im pomoc. Przytoczmy kilka opinii o sytuacji uchodŸców w gubernii saratowskiej, gdzie przybywa³a znaczna czêœæ mieszkañców parafii szczytowskiej, wypowiedzia86. Stronica ksi¹¿eczki oszczêdnoœcionych na zjeŸdzie bie¿eñców, który wej, prowadzonej na uchodŸstwie przez
odby³ siê w Moskwie 15-21 lipca Ludmi³ê Wiewiórowsk¹
1918 r.: Âîëîñòíûå Ñîâåòû íå òîëüêî íå îêàçûâàþò ïîìîùè‚ íî
ñòàða-þòñÿ âñÿ÷åñêè ïðèòåñíÿòü áåæåíöåâ. Íà ïîñëåäíèõ ìåñòíîå íàñåëåíiå ñìîòðèò, êàê íà ÷òî-òî òåìíîå, ÷óæîå è âðàæäåáíîå.
Íåêîòîðûå Ñîâåòû î÷åíü âðàæäåáíî îòíîñÿòñÿ ê òåì, êòî çàùèùàåò
áåæåíöåâ... Ó áåæåíöåâ íåò õëåáà ñîâåðøåííî (Áàëàøåâñêié óåçä)...
Íåîáõîäèìî âîçìîæíî ñêîðåå îòïðàâëåíiå áåæåíöåâ íà ðîäèíó
è òåïåðü æå âûäàòü ïàéêè, êàê áåæåíöàì, òàê è ñîëäàòêàì (Soko³ow). Ìû æèâåì â òàêîì æå ïîëîæåíiè, êàê æèâóò è â Ïåòðîãðàäå.
Ìóêà ñòîèò 180 ðóá. ïóä. Êàê è âåçäå, áåæåíöåâ âûñåëÿþò íàñèëüíî
èç çàíèìàåìûõ ïîìåùåíié. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâóò â áàðàêàõ,
÷òî áóäåò çèìîé íåèçâåñòíî. Óïóñêàåòñÿ çîëîòîå âðåìÿ äëÿ îòúåçäà
íà ðîäèíó. Íåîáõîäèìî ñêîðåéøåå îòïðàâëåíiå íà ðîäíûÿ ìåñòà,
íå ñ÷èòàÿñü ñ òåì, õóæå èëè ëó÷øå áóäåò òàì æèçíü (Sitkiewicz)25.
I jeszcze jeden g³os przedstawiciela bie¿eñców z guberni w³odzimierskiej: Áåæåíöàì íå âûäàåòñÿ õëåáà. Íåò ðàáîòû. Âûñåëÿþò èç
çàíèìàåìûõ ïîìåùåíié. Ìåñòíîå íàñåëåíiå îòíîñèòñÿ ê áåæåíöàì
âðàæäåáíî. Åñëè íå îòïðàâÿò íà ðîäèíó‚ òî âñå áåæåíöû îáðå÷åíû
169

íà ïîãîëîâíîå âûìèðàíiå, òàê êàê ïðîäóêòîâ îò ìåñòíàãî íàñåëåíiÿ ïîëó÷èòü íåâîçìîæíî (Polko)26.
Dramatyczne wypowiedzi uczestników zjazdu i opowiedzenie siê za
powrotami, mia³y bardzo
du¿e znaczenie w podejmowaniu decyzji o po87. Zaœwiadczenie, wydane W³odzimierzowi Pio- wrocie z uchodŸstwa. Od
trowskiemu z Ho³odów po odbyciu kwarantanny
w Punkcie Reemigracyjnym w Baranowiczach, 1921 drugiej po³owy 1918 r.
bie¿eñcy zaczêli wykorzystywaæ ka¿d¹ otwart¹ furtkê na rosyjsko-niemieckiej granicy, która prowadzi³a do upragnionej ojczyzny.
Nie by³a to jednak podró¿ ³atwa. Transport kolejowy w ogarniêtej
wojn¹ domow¹ Rosji by³ sparali¿owany. Najpewniejszym, chocia¿ bardzo niebezpiecznym sposobem powrotu by³a jazda w³asnym zaprzêgiem konnym. W taki sposób znad Wo³gi powraca³a rodzina malarza
Piotra Pawluczuka z Ho³odów. Naprêdce sklecony wóz, para niepewnych koni, piaszczyste i b³otniste drogi – w takich warunkach odbywa³a siê ich podró¿. Do tego dochodzi³y oddzia³y wojska i bandy ró¿nej maœci, które spotykali po drodze. Szczêœliwie rodzina Pawluczuków dotar³a jednak do Baranowicz, gdzie zmuszona by³a odbyæ kilkutygodniow¹ kwarantannê. Wiktor Pawluczuk wspomina³: À òóò
ïîðàäîê áûâ, êðàñîòà, íàñ òóò êîðì’aò, äîáðû ñóï äàjyò; ôàñîë’îjó
íàïîëîâó ç êîíñåðâàìi êîðì’àò, ìû íàjåñöiñ’å íå ìîæåì! À òî
æ öiMåëó äîðîãó íi êóñêà õëiMåáà íå ñïðîáóâàëi, òóMîë’êî ñóõàðàìi
êîðìëiñ’å. Ç Áàðàíîâi÷ ïðûiMåõàëi ìû ïîjåçäîì jàêðàç ïåðåä
Ãîëîâîñ’åêîì 27.
Przejechanie granicy rosyjsko-niemieckiej nie zawsze okazywa³o
siê proste. Sergiusz Kruk ze Szczytów, przedwojenny pracownik poczty
bia³ostockiej, w bie¿eñstwie przebywa³ w mieœcie Oro³, zajmuj¹c siê
handlem tytoniem. Na powrót zdecydowa³ siê w czasie wojny domowej, po tym jak dwoje jego dzieci zmar³o na tyfus; sam te¿ chorowa³.
Jechali wozem, zaprzê¿onym w parê koni; na granicy okaza³o siê jed170

nak, ¿e mê¿czyzn bolszewicy nie chcieli przepuœciæ. Granicê uda³o
siê przejœæ leœn¹ œcie¿k¹
dopiero dziêki wrêczonej ³apówce. Do Szczytów Krukowie powrócili jako jedni z pierwszych, jeszcze w czasie
okupacji niemieckiej.
We wsi mieszka³o tylko
kilka starszych osób.
Wiêkszoœæ zabudowañ,
w tym ich dom sta³y nienaruszone. Problemem
okazali siê jednak nie- 88. Pismo Zwi¹zku Miast skierowane do Melanii Wieproszeni lokatorzy z wiórowskiej w sprawie rekompensaty za poniesione
okolic Miñska, którzy w wyniku uchodŸstwa straty, listopad 1917
byli tu ewakuowani przez Niemców28.
W odró¿nieniu od Szczytów, wiêkszoœæ zabudowañ w Krzywej by³a
spalona. Podobnie sytuacja wygl¹da³a w Ho³odach. Powroty do tej wsi
doskonale pamiêta Grzegorz Grygoruk, urodzony w 1908 r. By³ listopad 1921 r.; rodzinny dom wczeœniej rozbi³ pocisk. Brakowa³o gospodarza, gdy¿ ojciec zmar³ na tyfus jeszcze w Rosji. Trzynastoletni ch³opiec potajemnie opuœci³ wieœ, aby zarobiæ na chleb dla matki i braci:
Âåñíîjó íåìíîæêî â øêîëó ïîõîäiâ. Òîãäû ïðûiMåõàâ îäií õàç’àií
ç ÏóMîëüø÷û – ãä’å áû òóò ïàñòóøêà íàjòi, êîðîâû ïàñòi. Ìåíå íå
ïóñêàëi áðàòû i ìàìà. Jà òàjêîì íàãíàâ jîãî êîëî ëåñ’íi÷óâêi i âñêî÷ûâ
íà âóMîç. Çàjåõàâ äî Íîâóé Âñi êîëî Øåï’åòîâà, íå çíàëi äå jà
i ÷îãî... Áðàò ìåíå íàøîâ. Çàðàáîòàâ jà òàì ñ’åì ìåòðóâ ç’åðíà,
óáðàíêî. Âæå jåñò õëiMåá 29.
Straty osobowe, spowodowane uchodŸstwem by³y bardzo dotkliwe. Wiêkszoœæ rodzin straci³o po kilku swoich bliskich. Dobitnym przyk³adem tego s¹ Stanis³awiukowie z Krzywej, którzy w bie¿eñstwo trafili do Ufy. Z jedenastu domowników, którzy wyjechali, do rodzinnej
wsi wróci³o jedynie piêciu; pozostali zmarli na tyfus lub zaginêli. Jeden z nich – Tichon Stanis³awiuk, który zachorowa³, pozosta³ w Ufie.
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Tu wst¹pi³ do wojska, s³u¿y³ na Dalekim Wschodzie, we W³adywostoku. Potem przeniesiono go do Miñska, gdzie w latach trzydziestych
by³ dowódc¹ garnizonu w randze pu³kownika. W ramach stalinowskich czystek w armii aresztowano go w 1936 r.; 13 lat spêdzi³ w gu³agu, gdzie by³ dotkliwie katowany. ¯onê i córkê, które pozosta³y
w Miñsku, w³adze równie¿ szykanowa³y. Po 1956 r. p³k. Tichona Stanis³awiuka zrehabilitowano, zwracaj¹c mu wszystkie honory. Zmar³
po roku 1968, pochowano go w Miñsku na cmentarzu zas³u¿onych30.
Dramatyczny los spotka³ tak¿e jedn¹ z rodzin Nazaruków z Krzywej. Jeden z wczeœniej wspomnianych braci Nazaruków, po demobilizacji, postanowi³ powróciæ w strony rodzinne. Pod drodze jednak
zachorowa³ na tyfus i, dos³ownie na progu w³asnego domu, zmar³. Jego
brat trafi³ pod Osowiec do niewoli niemieckiej, gdzie zgin¹³ w niejasnych okolicznoœciach. Z siedmiorga jego dzieci, które wraz z ¿on¹
uda³y siê w bie¿eñstwo, powróci³o zaledwie dwoje31.
Do swych maj¹tków powróci³a równie¿ szczytowska dziedziczka, wdowa Melania Wiewiórowska. Ze swoimi trzema, niezamê¿nymi jeszcze córkami w 1915 r. trafi³a do Siergiejewego Posadu, gdzie
znajdowa³a siê s³awetna Troice-Siergiejewa £awra. Zamieszkali tu
w domu pani Ilinej przy ulicy Pietropaw³owskiej. Z wpisów do ksi¹¿eczki oszczêdnoœciowej, wydanej przez Pocztowo-Telegraficzn¹ Kasê
w Puszkino Ludmile Wiewiórowskiej widaæ, ¿e rodzina przebywa³a
tam jeszcze w sierpniu 1918 r. 32
W taki ¿ebraczy sposób rozpoczyna³o siê wiêc bytowanie mieszkañców parafii szczytowskiej u zarania drugiej Rzeczypospolitej. Prawie ka¿da rodzina straci³a w czasie tu³aczki kogoœ bliskiego. Pozosta³o wiele sierot i pó³sierot. Na zagospodarowanie czeka³y pola zaroœniête chwastami i samosiewem, na odbudowê domy. ¯ycie praktycznie rozpoczynano od zera.
Kilkanaœcie lat po dramacie, na ³amach ukazuj¹cego siê w Warszawie tygodnika „Voskresnoje Cztienije” (1931, nr 26) ukaza³ siê
anonimowy wiersz, podpisany inicja³ami A.K. Jego twórc¹ by³ na pewno sam uczestnik uchodŸstwa, byæ mo¿e pochodz¹cy z Podlasia.
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Ìû oñòaâèëè ïîæèòêè
Õëåá íåñæàòûé íà ïîëÿõ,
Êëóíè, õàòû, âñå õîçÿéñòâî,
Ñòîãè ñåíà íà ëóãàõ.
Óáåãàòü íàì ïðèêàçàëè
Âëàñòè ðóññàãî öàðÿ.
Ãîðå, ãîåð íàì áåæåíöàì,
Áåçïðiþòíàÿ ïîðà!
Ãîëîäàëè íàøè äåòè,
Åñòü ïðîñèëè, äàé îòåö.
Îõ, êàê æàëêî áûëî êðîøåê
Íåïîâèííûõ òåõ ñåðäåö!
Êðóãîì ïóëè, äà ãðàíàòû
Äåíü è íî÷ü íàä ãîëîâîé.
Íàñ òðè ìåñÿöà âñå ãíàëè
Íå ïóñêàëè â êðàé ðîäíîé.
Âñå áîëåçíè ïðèêëþ÷àëèñü
Â ñûðûõ Ïèíñêèõ áîëîòàõ;
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Ìåòàëëè÷åñêiÿ ïòèöû
Íàíîñèëè ñìåðòü è ñòðàõ.
Ëþäè ïàäàëè êàê ìóõè.
Ñìåðòü êîñèëà áåç êîíöà.
Ìàëà ãîðñòî÷êà ñïàñëàñÿ
Ñèëîé Âûøíÿãî Òâîðöà.
Ïðîæèëè øåñòü ëåò â Ðîññiè.
È ñíîâ Áîæiåé ñóäüáîé.
Âñå íåñÿ òîò êðåñò òÿæåëûé.
Âîçâðàòèëèñü â êðàé ðîäíîé.
Áóäåì, áðàòüÿ, áëàãîäàðíû
Ñîòâîðèòåëþ ñóäåá:
Îí ñïàñàë íàñ â ïóòè êðåñòíîì
È äàâàë íàñóùíûé õëåá.
Ïóñòü ãëàñ íàøåãî ìîëåíüÿ
Âîçíîñèòñÿ â íåáåñà.
Êòî Áîã âåëié, ÿêî Áîã íàø,
Áîã òâîðÿé ÷óäåñà.

AP w Szczytach, akta parafialne z lat 1909-1915, kopia ukazu 30 paŸdziernika
1914 r.
Tam¿e, pismo z 20 listopada 1914.
L. Piotrowski, Historia rodu Piotrowskich, „Bielski Hostineæ” 2000, nr 1, s. 36.
Relacja Paw³a Kruka s. Tarasa, ze Szczytów Nowodworów, ur. w 1919 r. zapis
z 9 marca 2004 r.
Relacja Piotra Kruka s. Sergiusza, ze Szczytów Dziêcio³owa, ur. w 1928 r.,
zapis z 9 marca 2004 r.
Relacja Grzegorza Strelczuka, wnuka Grzegorza Nazaruka, zapis z 11 wrzeœnia
2005 r.; Grzegorz Nazaruk trafi³ do niewoli niemieckiej, gdzie zgin¹³; jego
brat Bazyli z wojny powróci³ w 1921 r., zmar³ jednak¿e na progu w³asnej chaty,
zara¿ony tyfusem.
Relacja Olgi Siemieniuk z d. Stanis³awiuk z Krzywej, ur. w 1917 r., zapis
z 2 marca 2004 r.
Åõàëi ç õâîðûìi, wspomnienia Wiktora Pawluczuka z Ho³odów, ur. w 1902 r.,
[w:] „Áåæàíñòâà 1915 ãîäà”, Bia³ystok 2001.
J. Pajewski, Pierwsza wojna œwiatowa 1914-1918, Warszawa 1998, s. 284;
W. £yz³ow, Áåëîâåæñêàÿ Ïóùà è åÿ èñòîðiÿ, „Áåëüñêi Ãîñòiíýöü” 2003,
nr 23, s. 26.
Relacja Anastazji Szara³o z Bielska Podlaskiego, ur. w 1912 r. w Krzywej, zapis
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z 15 paŸdziernika 2005 r.
Relacja Nadziei Grygoruk, z d. Pawluczuk z Ho³odów, ur. w 1912 r., zapis
z 5 marca 2004 r.
12
W nielicznych wsiach pozosta³o po kilkunastu-kilkadziesiêciu gospodarzy;
w okolicach Szczytów by³ to Zbucz, £oknica oraz Morze; wg. relacji Dymitra
Wawreszuka ur. 1903, zapis z 27 paŸdziernika 2003 r.
13
NHAB Grodno, f. 31, 1, 1499, k. 2.
14
o. Jan Chlebcewicz, Âåíîê íà ìîãèëó ñûíà, Syzrañ 1917, s. 15
15
Åõàëi ç õâîðûìi, [w:] „Áåæàíñòâà 1915 ãîäà”, Bia³ystok 2000, s. 231.
16
Tam¿e.
17
Relacja Piotra Juszczuka z Bia³egostoku z 30 paŸdziernika 2005 r.
18
Relacja Anastazji Szara³o.
19
Äàäîìó çàãíà¢ ãîëàä, Áåæàíñòâà..., s. 313; podobna sytuacja powtarza siê
w wielu relacjach. Unteroficer Taras Kruk ze Szczytów, po demobilizacji,
zakupi³ dom w Rostowie nad Donem; tylko po naleganiach ¿ony zdecydowa³
siê na powrót.
20
Relacja Grzegorza Grygoruka z Ho³odów, ur. 1908, zapis z 21 stycznia 2000 r.
21
Relacja Jerzego Grygoruka z Ho³odów, ur. 1912, zapis z 21 stycznia 2000 r.
22
Relacja Anastazji Szara³o.
23
Dokumenty Emiliana Piotrowskiego, zbiory prywatne Leoncjusza
Piotrowskiego.
24
J. Bagiñski, Wspomnienia, „Czasopis” 2003, nr 3, s. 21.
25
Ïðîòîêîëû, ïîñòàíîâëåíiÿ è ìàòåðiàëû Âñåðîññiéñêàãî Ñúåçäà Áåæåíöåâ
èç Áåëîðóñiè, Moskwa 1918, s. 22; zjazd bie¿eñców, w którym uczestniczy³o
wielu przedstawicieli powiatu bielskiego, m.in. Nestor Pierewoj z Knorozów,
sta³ siê prze³omowym w decyzjach uchodŸców o powrocie do ojczyzny.
W tym czasie toczy³a siê te¿ polityczna walka o przekonania bie¿eñców.
Pokaza³y to ju¿ same przygotowania do zjazdu. Wœród nich aktywnie dzia³ali
emisariusze bolszewickiego Bia³oruskiego Komisariatu Narodowego. W czasie
jednego z zebrañ uchodŸców w Saratowie, w którym uczestniczy³o 500 osób,
emisariusz Stepaniuk nawo³ywa³ aby nie uznawaæ proklamowanej 25 marca
1918 r. Bia³oruskiej Republiki Ludowej. Podjêto wówczas stosown¹ rezolucjê,
by uznaæ, ¿e Bia³oruœ powinna byæ autonomiczn¹ jednostk¹ w sk³adzie RFSSR;
tam¿e, s. 75.
26
Tam¿e, s. 24.
27
Åõàëi ç õâîðûìi, [w:] „Áåæàíñòâà 1915 ãîäà”, s. 231.
28
Relacja Piotra Kruka ze Szczytów Dziêcio³owa, ur. 1924, zapis z 9 marca 2004 r.
29
Relacja
Grzegorza Grygoruka z Ho³odów.
30
J. Bagiñski, Wspomnienia, „Czasopis” 2003, nr 3, s. 21.
31
Relacja Grzegorza Strelczuka z Krzywej, zapis z 11 wrzeœnia 2005 r.
32
W zbiorach prywatnych zachowa³y siê dwa dokumenty rodziny
Wiewiórowskich z okresu bie¿eñstwa: 1. ksi¹¿eczka oszczêdnoœciowa Ludmi³y
Wiewiórowskiej, wydana w listopadzie 1915 r. przez Pocztowo-Telegraficzn¹
Pañstwow¹ Kasê Oszczêdnoœciow¹ w Puszkinie; 2. list z 22 listopada 1917 r.
z Wszechrosyjskiego Zwi¹zku Miast, dotycz¹cy kwestii rekompensaty za straty
w gospodarstwie rolnym, poniesione w wyniku uchodŸstwa.
11
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Rozdzia³ XI

Dwory, wsie i organizacje samopomocowe
Najwiêcej uchodŸców powróci³o w strony rodzinne bezpoœrednio
po traktacie ryskim w 1921 r. Mija³ ju¿ rok od wojny polsko-bolszewickiej; sytuacja w kraju powoli wraca³a do normy. Odbudowuj¹cy siê
bie¿eñcy mogli liczyæ na pewn¹ pomoc pañstwa w odrodzeniu zniszczonych gospodarstw. Przede wszystkim dotyczy³o to bezp³atnego
przydzia³u drewna budulcowego, przewa¿nie z Puszczy Bia³owieskiej.
Przygotowaæ je i zwieœæ gospodarze musieli jednak sami, co w ówczesnych warunkach by³o trudne. Dodatkowym obci¹¿eniem by³a praca
nad przywracaniem zaroœniêtych pól do kultury rolnej. Dla wielu schorowanych i niedo¿ywionych takie zmagania koñczy³y siê tragicznie.
Istnia³a wiêc pilna potrzeba odrodzenia spo³ecznych organizacji samopomocowych, które wczeœniej w Szczytach funkcjonowa³y. G³ównym
ich inicjatorem znowu¿ okaza³ siê Pawe³ Goworski, który w 1919 r. powróci³ do rodzinnej wsi. Tu posiada³ piêkny dom z pokaŸnym placem
i pasiek¹ oraz wielu przyjació³. Pracy spo³ecznej nie porzuci³ równie¿
w czasie uchodŸstwa, bêd¹c instruktorem Wszechrosyjskiego Centralnego Zwi¹zku Stowarzyszeñ Spo¿ywców w Moskwie. St¹d by³ delegowany do lustracji spó³dzielni w Kazaniu, Marszañsku oraz Miñsku.
Tu zosta³ kierownikiem Instytutu Instruktorów Centralnego Zwi¹zku Stowarzyszeñ Spo¿ywczych na Bia³ej Rusi. Nadzorowa³ dzia³alnoœæ spó³dzielni w Piñsku i Bobrujsku. Bra³ przy tym aktywny udzia³
w tworzeniu miejsc pracy dla bie¿eñców1 .
Po powrocie od razu w³¹czy³ siê aktywnie w ¿ycie polityczne.
W wyborach parlamentarnych 1922 r. zaistnia³a bowiem dla Bia³orusi175

nów realna szansa uzyskania wielu mandatów w polskim sejmie i senacie. Powsta³ Bia³oruski Komitet Wyborczy, z którego do sejmu,
z terenu powiatu bielskiego kandydowali: S. Jakowiuk z Dubin,
W. Fiedoruk, A. Maliszewski, M. Jakimowicz i J. Jaroszewicz. Z tej¿e
listy o miejsce w senacie ubiega³ siê Pawe³ Goworski. I chocia¿ nie uda³o
siê mu wyborów wygraæ, niew¹tpliwie przyczyni³ siê do ogólnego sukcesu BKW. Bia³oruskimi pos³ami w sejmie zostali: S. Jakowiuk, W. Kalinowski, S. Baran, F. Jaremicz, M. Kochanowicz, B. Rahula,
A. Ausianik, S. Rak-Michaj³owski, ks. Adam Stankiewicz, Piotr Miat³a
i Bronis³aw Taraszkiewicz, senatorami zaœ: A. Nazarewski, W. Bohdanowicz i A. W³asow2 .
W tym te¿ czasie Pawe³ Goworski w³¹czy³ siê aktywnie w odrodzenie Stowarzyszenia Spó³dzielczego Spo¿ywców powiatu bielskiego, zostaj¹c jego lustratorem. Teren dzia³ania Stowarzyszenia obejmowa³ trzy spó³dzielnie okrêgowe z siedzibami w Bielsku Podlaskim,
Siemiatyczach i Brañsku. Biuro Stowarzyszenia znajdowa³o siê w domu
Zakrzewskich przy ul. Koœciuszki. Bielskie Stowarzyszenie Spo¿ywców funkcjonowa³o z powodzeniem do kryzysu w 1923 r., kiedy zosta³o rozwi¹zane. Jednak¿e jeszcze w tym roku w Bielsku powsta³a Okrêgowa Spó³dzielnia Spo¿ywców3 .

89. Pawe³ Goworski z rodzin¹, po³owa lat dwudziestych
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W Stowarzyszeniu
Spo¿ywców wraz z Paw³em Goworskim dzia³a³
W³odzimierz Tymoszycki, syn bielskiego œlusarza i porucznika artylerii
w rezerwie. W 1922 r. los
zwi¹za³ go na sta³e z Nowodworami. Jego rówieœnik i przyjaciel Jaros³aw
Kostycewicz wyswata³ 90. Ludmi³a £yz³owa (z prawej) z Zoj¹ Tymoszyck¹
mu trzydziestoletni¹ cór- przed bram¹ dworu w Szczytach Nowodworach
kê Melanii Wiewiórowskiej – Wierê. Œlub W³odzimierza i Wiery odby³
siê w listopadzie 1922 r. w cerkwi Preczystieñskiej w Bielsku Podlaskim,
której proboszczem by³ o. Bazyli Kostycewicz. Œwiadkami m³odej byli
Miko³aj Fetting i Mœcis³aw Kostycewicz, m³odego zaœ Jaros³aw Kostycewicz i jego póŸniejszy szwagier Jerzy Ostasiewicz, który kilka lat wczeœniej o¿eni³ siê z Ludmi³¹ Wiewiórowsk¹4 . W taki sposób W³odzimierz
Tymoszycki obj¹³ czêœæ maj¹tku Szczyty Nowodwory, zamieszkuj¹c
w miejscowym dworze. Potem oka¿e siê, ¿e Tymoszycki wyda swoj¹
jedyn¹ córkê Zojê za Eugeniusza Goworskiego, syna Paw³a.
Wspomnieæ tu nale¿y równie¿ o trzech pozosta³ych córkach Józefa
i Melanii Wiewiórowskich (Józef zmar³ w 1909, Melania zaœ w 1922 r.).
Najwczeœniej, za grodzieñskiego oficera Markowa, wysz³a za m¹¿ Melania. Nastêpna z kolei Julia poœlubi³a póŸniejszego podpu³kownika
wojsk telegraficznych W³odzimierza £yz³owa (zm. w 1910 r.). Dopiero po powrocie z bie¿eñstwa wysz³a za m¹¿ czterdziestoletnia Olga
Wiewiórowska. Jej wybrankiem zosta³ oficer, bielszczanin Jerzy Antychowicz. W czasie bie¿eñstwa, wszystkie córki przebywa³y wraz
z matk¹ ko³o Moskwy.
W czasie wojny domowej w Rosji, w lutym 1919 r. W³odzimierz
£yz³ow, jako kadet, wst¹pi³ do Ochotniczej Armii gen. Drozdowskiego. Arena jej dzia³añ wojennych obejmowa³a po³udniow¹ Ukrainê
i Rosjê nadczarnomorsk¹, podobnie jak wspó³dzia³aj¹cych z ni¹ armii
genera³ów Denikina i Wrangla. Przeciwko nim sta³o kilka armii bolszewickich, licz¹cych w sumie blisko sto tysiêcy ¿o³nierzy. Kontrolowanie tego regionu, zarówno dla „bia³ych”, jak i „czerwonych” mia³o
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znaczenie strategiczne,
chodzi³o przecie¿ o dostêp do Morza Czarnego, naj¿yŸniejszych
gleb oraz przebogatych
z³ó¿ wêgla kamiennego. Dlatego te¿ dochodzi³o tu do krwawych
bojów. Œwiadek strasznych scen bratobójczej
walki W³odzimierz £yz³ow, dwudziestolet91. Na podwórzu folwarku Szczyty Nowodwory, lata ni wra¿liwy cz³owiek,
trzydzieste
stwierdza³, ¿e w takich
warunkach nawet u „najdelikatniejszego i najlepszego cz³owieka serce
robi siê kamienne w stosunku do cudzej biedy i cierpienia. Oficer, który
przesiedzia³ w okopach kampaniê niemieck¹ i bior¹cy udzia³ dwa lata
w wojnie domowej, widz¹cy wszelkie mo¿liwe okrucieñstwa, jest gotów w ka¿dej chwili zastrzeliæ siebie, ¿eby tylko nie wpaœæ w niewolê
czerwonoarmistów i nie byæ bestialsko zakatowanym”. Gehenna wojny domowej pozostawi³a trwa³y œlad w psychice W³odzimierza £yz³owa, tak jak i u tysiêcy jego wojennych towarzyszy. W pamiêtniku zapisa³, ¿e nawet „ten, który dziêki Bogu pozosta³ przy ¿yciu i zdrowiu,
w wieku 20-22 lat siwieje i zostaje moralnym starcem”5 .
Nie wiemy, kiedy dok³adnie W³odzimierz £yz³ow powróci³ do
Szczytów. Jego matka wraz z dwójk¹ m³odszych dzieci opuœci³a Rosjê
w maju 1919 r. W tym czasie by³a ju¿ wdow¹. Matka W³odzimierza
£yz³owa ujawnia³a talenty poetyckie. Zachowa³ siê fragment wiersza,
który w 1925 r. zadedykowa³a swojej córce Ludmile.
Sam W³odzimierz do Szczytów powróci³ najpewniej wiosn¹ 1921 r.,
na koniec maja tego roku jest bowiem sygnowane zakoñczenie jednego
z trzech znanych nam zeszytów „Pamiêtnika”. Zachowane w zbiorach
prywatnych rêkopisy nie stanowi¹ jednak ca³oœci memuarów. Œwiadczy
o tym m.in. numeracja jednego z zeszytów, który rozpoczyna siê od
strony 115. Ponadto zosta³y odnalezione cztery oddzielne karty „Pamiêtnika”, spisane na polskich drukach wojskowych („Wykaz wyp³aconego równowa¿nika pieniê¿nego”). W sumie, znany nam rêkopis liczy
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siedemdziesi¹t stron.
Po powrocie w strony rodzinne W³odzimierz
£yz³ow wst¹pi³ na Rosyjski Wydzia³ Prawa
Uniwersytetu w Pradze,
gdzie istnia³o prê¿ne
œrodowisko emigracji rosyjskiej. Zachowa³a siê
proœba W³odzimierza
£yz³owa z marca 1923 r.,
skierowana do Brytyjsko
– Amerykañskiej Misji 92. Strzy¿enie owiec nad Orlank¹, z prawej Wiera
Niesienia Pomocy. Stu- Tymoszycka z dzieæmi Zoj¹ i Wow¹, 1930
dent prosi o przydzielenie œrodków na zakup biletu kolejowego oraz
wizy na przejazd do Pragi w celu zdania egzaminów. Proœba, któr¹
popar³ Zwi¹zek Studentów Rosyjskich w Polsce, zosta³a rozpatrzona
pozytywnie i W³odzimierz £yz³ow 29 marca wyjecha³ z Warszawy
w kierunku Czech. Postanowi³ jednak przy okazji zwiedziæ Europê,
a szczególnie skupisko emigracji rosyjskiej w Jugos³awii. Przez Bratys³awê, Budapeszt, Mohacz, Osiek dojecha³ do Po¿erewaca i Belgradu.
Odwiedzi³ te¿ Sremskie Karlowce, g³ówny oœrodek Rosyjskiej Cerkwi prawos³awnej na emigracji oraz chorwacki Zagrzeb. Dopiero
w maju dotar³ do Pragi6 .
Nie wiemy, czy £yz³owowi uda³o siê zakoñczyæ edukacjê. W ka¿dym b¹dŸ razie w Szczytach pozosta³ i zaj¹³ siê
prowadzeniem, wraz z
matk¹ Juli¹ swojej kilkudziesiêciohektarowej
czêœci maj¹tku. Wolne
chwile nadal poœwiêca³
na samoedukacjê i pisanie. Gromadzi³ podrêczn¹ biblioteczkê histo- 93. Majówka w Nowodworach, 1925
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94. Fragment planu maj¹tku Szczyty Dziêcio³owo, 1935

ryczn¹. Mo¿na tu by³o znaleŸæ dzie³a historyków zarówno rosyjskich,
jak te¿ polskich, np. Otto Hademanna. W³odzimierz £yz³ow by³ równie¿ korespondentem ukazuj¹cej siê w Warszawie, rosyjskiej gazety
„Za Svobodu”. W maju 1924 r. pisa³ tu o op³akanym stanie cmentarzy
wojskowych z I wojny œwiatowej. Publikacja mia³a szerszy wydŸwiêk
spo³eczny. Niebawem, w cerkiewnym tygodniku „Voskresnoje Cztienije” ukaza³ siê przedruk materia³u W. £yz³owa z komentarzem, nawo³uj¹cym spo³ecznoœæ prawos³awn¹ do organizowania siê przy Towarzystwie ¯a³obnego Krzy¿a i ochrony cmentarzy wojennych7 .
Z prze³omu lat dwudziestych i trzydziestych pochodzi praca autorska W³odzimierza £yz³owa pt. „Puszcza Bia³owieska i jej historia”.
Wraz z „Pamiêtnikiem” oraz „Notatkami historycznymi o Szczytach”
stanowi ona najcenniejsz¹ czêœæ jego spuœcizny8 .
Widzimy wiêc, ¿e na pocz¹tku lat dwudziestych w Szczytach uformowa³o siê doœæ interesuj¹ce œrodowisko intelektualne. Zdecydowanie wiedli w nim prym Pawe³ Goworski, W³odzimierz £yz³ow oraz
Jerzy Ostasiewicz. Osta-tni by³ cz³owiekiem bardzo przedsiêbiorczym.
Rozpocz¹³ od za³o¿enia cegielni, by odbudowaæ zupe³nie zniszczony
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dwór ¿ony w Dziêcio³owie. Równolegle wznosi³ okaza³e budynki gospodarcze, licz¹c na dobr¹ koniunkturê w rolnictwie. Ceg³ê równie¿
sprzedawa³ chêtnym, a
w latach trzydziestych,
wspólnie z wójtem orlañskim Wañkowiczem, zainicjowa³ budowê szko³y 95. Zapiski gospodarskie maj¹tku Dziêcio³owo, lata
powszechnej w Szczy- trzydzieste
tach. Budynek z czerwonej ceg³y, wypalanej w zak³adzie Ostasiewicza,
do dziœ stoi naprzeciw cerkwi9 .
Spoœród spadkobierców Józefa i Melanii Wiewiórowskich, Jerzy
i Ludmi³a Ostasiewicze byli w³aœcicielami najwiêkszego udzia³u ziemskiego – 130 hektarów. Jerzy Antychowicz posiada³ 35 ha, Julia £yz³owa
– 17, a Micha³ Tymoszycki – 12. Z pocz¹tkiem 1933 r., w okresie kryzysu
gospodarczego, stosunki w³asnoœciowe uleg³y diametralnej zmianie. Ostasiewiczowie postanowili prawnie odst¹piæ swoim bliskim: Antychowiczom, £yz³owym i Tymoszyckim po 17 hektarów gruntu. Najwiêcej gruntów na terenie Szczytów posiadali jeszcze weterynarz W³adys³aw Demel
– 36 ha (folwark Demelówka), prawnik Pawe³ Goworski – 20, psalmista
Wiaczes³aw Bier¿eniuk – 15 i Borys Szara³o – 1510.
O tym, jak wygl¹da³o gospodarowanie w szczytowskich maj¹tkach
ziemskich, wiele mog¹ nam powiedzieæ zachowane zapiski z dworu
dziêcio³owskiego, bêd¹ce jego swoist¹ kronik¹, za lata 1919 – 1939.
Powracaj¹cy z bie¿eñstwa Wiewiórowscy znaleŸli siê w lepszej sytuacji ni¿eli ich wiejscy s¹siedzi, których od³ogowane przez kilka lat pola
wymaga³y solidnej rekultywacji. W okresie okupacji ziemia dworska
by³a bowiem przez Niemców nale¿ycie zagospodarowana i od razu
mog³a przynosiæ plony. Szczêœciem dla dworu dziêcio³owskiego okaza³ siê tak¿e nowy gospodarz – przedsiêbiorczy mieszczanin Jerzy Ostasiewicz, który poj¹³ za ¿onê Ludmi³ê (Lilê) Wiewiórowsk¹.
Jak wynika z zapisek, Ostasiewiczowie gospodarowali ju¿ na dobre
w lipcu 1919 r. Do pracy corocznie przyjmowali nowych robotników. Dla
powracaj¹cej z uchodŸstwa ludnoœci by³o to szczególnie wa¿ne. Czêœæ
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z nich nie musia³a bowiem szukaæ zarobku
w oddalonych okolicach zachodniej czêœci powiatu bielskiego, bia³ostockiego czy wysokomazowieckiego, nie zrujnowanych w okresie
wojny.
W zapiskach gospodarskich znajdziemy
nazwiska robotników najemnych, informacje
o latach ich s³u¿by, zarobkach oraz wykonywanych pracach. Jako pierwszy, od lipca 1919 r.
w dokumentach wystêpuje parobek Dani³o,
który za sw¹ pracê otrzymywa³ zbo¿e, groch
96. Nadzieja Troc z Re- oraz po 100 marek miesiêcznie. W tym samym
dutów by³a na s³u¿bie czasie w dziêcio³owskim dworze pracowa³ róww Dziêcio³owie
nie¿ Konrad. W latach nastêpnych spotykamy
tu parobka Grzegorza, Nadziejê Troc z Redutów, pastuchów: Iwana
Sacharewicza, Aleksego z Mora, Wo³od’kê z Topczyka³, Filipa z Krzywej, Paw³a z Hajnówki, Tomasza z Koszelów, Staœka, Siergieja oraz
Gryszkê i Antoniego z Rogaczów, Annê Mokreck¹ z Dubin, Aleksego
ze Szczytów, Micha³a Lipskiego z Orli, Juchwisiê ze Szczytów, Chimkê, £ukusiê, Paraskê, Todosia, A. Romaniuka z Krzywej, Mariê
z Hajnówki, Maksima, Aleksandra z Grabowca, Olgê Iwaniuk z Klejnik i Grzegorza Nikitiuka. Zatrudnienie znalaz³ równie¿ by³y ¿o³nierz
armii gen. S. Bu³ak-Ba³achowicza. W okresie ¿niw czy wykopków
w maj¹tku pracowali tak¿e sezonowi robotnicy z okolicznych wsi.
Robotnicy najemni nie mieli przewa¿nie wygórowanych wymagañ.
Przyk³adowo, w 1923 r. pastuszek Filip z Krzywej otrzymywa³ miesiêcznie 4 pudy ¿yta (65,5 kg) i 5 pudów kartofli. W tym czasie pud ¿yta kosztowa³ œrednio 40 tysiêcy marek (przyk³adowo, paczka papierosów kosztowa³a ok. 5 tys.). Ceny zmienia³y siê jednak z dnia na dzieñ, co te¿ podwa¿a³o stabilnoœæ gospodarstwa. Aby sprostaæ zobowi¹zaniom, gospodarz nierzadko by³ zmuszony zaci¹gaæ kredyty u ¯ydów. Tak oto,
w lipcu 1923 r. u Mejera z Krzywej wzi¹³ w kredyt 100 tys. marek, musia³ te¿ czasem u ¯yda Feibela po¿yczaæ zbo¿e. Aby utrzymaæ w sprawnoœci swój park narzêdziowo-maszynowy, w 1921 r. Jerzy Ostasiewicz
zatrudni³ kowala Moroza.
Pani Ostasiewiczowa potrzebowa³a tymczasem pomocy domowej.
W 1921 r. widzimy w dworze Zofiê, która zajmowa³a siê przêdzeniem
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lnu. Za sw¹ pracê otrzymywa³a miesiêczny ekwipunek w postaci: puda
¿yta (16,38 kg), owsa i grochu, pó³ puda jêczmienia, kury, kapusty,
miski kaszy, grusz suszonych, jab³ek, m¹ki, kie³basy, s³oniny, buraków oraz brukwi.
W sumie, przez dziêcio³owski maj¹tek przewinê³o siê w okresie
miêdzywojennym oko³o pó³ setki robotników najemnych. Jak na ówczesne, nie³atwe warunki gospodarowania, by³a to liczba pokaŸna.
Nale¿y dodaæ, ¿e oprócz gospodarstwa, Jerzy Ostasiewicz zatrudnia³
równie¿ ludzi w za³o¿onej przez siebie cegielni. Jak wynika z relacji
dziêcio³owski pan bardzo dobrze traktowa³ swoich parobków, równie¿
po zakoñczeniu s³u¿by. Jeden z nich o nazwisku Sawicki ze Szczytów,
jako odprawê otrzyma³ dwa hektary pola oraz œrodki na budowê domu11.
Bêd¹c dobrym gospodarzem, Jerzy Ostasiewicz pozostawa³ cz³owiekiem bardzo otwartym i towarzyskim. Lubi³ w swym dworze goœciæ kuzynów, szczególnie Kostycewiczów i Zakrzewskich z Bielska;
na wakacje zaprasza³ ich dzieci. Piêknie po³o¿ony nad rzek¹ Orlank¹
maj¹tek, to by³ dla nich prawdziwy raj. Z trzema synami Ostasiewiczów bawi³a siê wiêc Swiet³ana Kostycewicz czy Igor (Goga) i Wo³odia (Wowa) Zakrzewscy12.
Oprócz Ostasiewiczów zapiski gospodarskie sporz¹dza³ równie¿
Sergiusz £yz³ow. W odró¿nieniu od pierwszych zatrudnia³ on znikom¹ liczbê parobków. Znamy jedynie Faniê Kudersk¹, Mariana, Ludwika i Larka, który od 1936 r. wozi³ mleko z maj¹tku do mleczarni
Kuczyñskiego w Hajnówce. £yz³owowie specjalizowali siê bowiem
w produkcji mleka, sukcesywnie powiêkszaj¹c swe stado krów mlecznych. Byd³o kupowali w okolicznych wsiach, nazywaj¹c je imionami:
Krasnucha, Krasnaja, Ho³odowka-Kuderka, Zorka, Lusia, Murza.
W inwentarzu £yz³owych by³ tak¿e koñ Kiœka, £ysy oraz klacze Tamara i Maszka 13.
Aby podwy¿szyæ kulturê roln¹ na swoich gruntach, najwiêksi w³aœciciele ziemscy w Szczytach postanowili za³o¿yæ spó³kê wodn¹ (melioracyjn¹). W latach dwudziestych by³o to w naszej czêœci Podlasia
przedsiêwziêcie pionierskie, którego realizacja sta³a siê mo¿liwa dziêki wspó³pracy œrodowiska inteligencji szczytowskiej.
Pierwsze walne zebranie Spó³ki Wodnej „Szczyty” odby³o siê
6 wrzeœnia 1925 r. w domu Paw³a Goworskiego. Przewodnicz¹cym Spó³ki zosta³ W³adys³aw Demel, zastêpc¹ Jerzy Ostasiewicz,
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a sekretarzem Jerzy
Antychowicz. Podstawowym celem Spó³ki,
dzia³aj¹cej pod nadzorem Starostwa Powiatowego, by³o drenowanie podmok³ych gruntów. Oœmiu cz³onków
Spó³ki przeznaczy³o do
zmeliorowania 98 ha
swoich gruntów (z ogólnej powierzchni 280 ha).
Spó³ka dawa³a mo¿liwoœæ zaci¹gania wysokich po¿yczek na dogodnych warunkach.
Dziêki temu do Szczytów trafi³o kilka wagonów s¹czków drenarskich. Melioracja dotyczy³a jednak g³ównie
gruntów dworskich,
które stanowi³y w miarê zwarty obszar. Grunty w³oœciañskie znaj97. Jeden z dokumentów Spó³ki Wodnej „Szczyty” dowa³y siê w du¿ym
z 1929 r.
rozdrobnieniu, dlatego
przeprowadzenie drena¿u by³oby bardzo uci¹¿liwe. Dla podupad³ych
po bie¿eñstwie gospodarstw ch³opskich koszty melioracji by³y ponadto zbyt wysokie. St¹d w Spó³ce „Szczyty” spotykamy tylko jednego
miejscowego gospodarza – Borysa Szara³ê. Nale¿a³ te¿ do niej psalmista Wiaczes³aw Bier¿eniuk, potem równie¿ kilku polskich osadników14.
W maju 1928 r. prezesem Spó³ki zosta³ Jerzy Ostasiewicz. Dotychczasowy prezes W. Demel z³o¿y³ rezygnacjê z powodu innych obowi¹zków (w 1932 r. ostatecznie wyjecha³ ze Szczytów, sprzedaj¹c maj¹tek Stefanowi i Helenie Klimczakom). Na czele Spó³ki J. Ostasiewicz pozostawa³ nieprzerwanie do sierpnia 1939 r., kiedy na kolejnym
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98.99. W 1928 r. w domu Goworskich zorganizowano dwumiesiêczny kurs rêkodzielniczy
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walnym zebraniu przewodnicz¹cym zosta³ Jerzy Antychowicz. W koñcu
lat dwudziestych w prace Spó³ki w³¹czy³ siê W³odzimierz £yz³ow, któremu powierzono prowadzenie ksiêgowoœci.
Wykonanie drena¿u Spó³ka zleci³a Biuru Urz¹dzeñ Kó³ek Rolnych w Warszawie. Wspó³praca uk³ada³a siê doœæ dobrze do czasu wielkiego kryzysu gospodarczego. W 1930 r. Biuro og³osi³o upad³oœæ,
a jego maj¹tek i niesp³acone nale¿noœci zaj¹³ syndyk. Spó³ka „Szczyty” znalaz³a siê w trudnej sytuacji. Czêœæ zleconych ju¿ robót nie by³a
wykonana. Wydzia³ Melioracyjny Pañstwowego Banku Rolnego ¿¹da³ natomiast sp³aty po¿yczki. Zdecydowanie popiera³ roszczenia bielski Starosta Powiatowy. W najtrudniejszej sytuacji znalaz³ siê Jerzy
Ostasiewicz, który mia³ do sp³aty ponad po³owê zobowi¹zañ po¿yczkowych Spó³ki. Dlatego te¿ zdecydowa³ siê przekazaæ ponad 20 ha na
w³asnoœæ swoim kuzynom15. Wczeœniej, w paŸdzierniku 1928 r., odda³
w dzier¿awê ponad 40 hektarów grupie gospodarzy z Krzywej16.
Zarz¹d Spó³ki rozpocz¹³ energiczne starania w Banku i Ministerstwie Rolnictwa o umorzenie odsetek, roz³o¿enie p³atnoœci na raty oraz
przed³u¿enie terminu p³atnoœci do 30 lat. Starania odnios³y pozytywny skutek, ale nie zlikwidowa³y problemów finansowych cz³onków
Spó³ki. Chocia¿ uzyskano mo¿liwoœæ czêœciowego odd³u¿enia, na pocz¹tku stycznia 1937 r. wynosi³o ono w sumie 22684,4 z³, z ogó³u 80 ha
zmeliorowanych gruntów. Najwiêksze zobowi¹zania posiada³ tym razem Jerzy Antychowicz, ponad po³owê sumy. W 1935 r., na wniosek
banku, komornik S¹du Grodzkiego w Bielsku chcia³ zaj¹æ jego nieruchomoœæ. Ten wskaza³ na z³e funkcjonowanie urz¹dzeñ melioracyjnych, powsta³e z winy wykonawcy robót. Bank odroczy³ sprawê na
dwa lata, w celu zbadania sytuacji. Dopiero wówczas, po wp³aceniu
1260 z³, Antychowiczowi mog³o przys³ugiwaæ korzystanie z Funduszu
Odd³u¿enia. Posiadaj¹cy najwiêkszy udzia³ w spó³ce J. Ostasiewicz,
sp³aci³ ju¿ do tej pory spor¹ czêœæ zobowi¹zañ17. By³o to mo¿liwe dziêki du¿emu area³owi ziemi, któr¹ sukcesywnie wysprzedawa³ okolicznym gospodarzom.
Szczytowskim dziedzicom doskwiera³o nie tylko zad³u¿enie spó³ki
wodnej. Na maj¹tku ci¹¿y³a jeszcze hipoteka, po³o¿ona za po¿yczkê
3500 rubli, wydan¹ przez Wileñski Bank Ziemski w 1890 r., ze sp³at¹
na 61 lat. Oprócz spadkobierców Melanii Wiewiórowskiej, raty po¿yczki musia³ sp³acaæ równie¿ W³adys³aw Demel18.
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Zmagania Spó³ki Wodnej „Szczyty” z trudnoœciami ekonomicznymi trwa³y do wybuchu wojny. Ostatni zachowany protokó³ walnego zebrania pochodzi z 29 sierpnia 1939 r. Na zebraniu, które odby³o siê we
dworze w Dziêcio³owie, rozmawiano m.in. o oczyszczaniu rowów melioracyjnych. Czy oczyszczanie by³o dokonane, tego ju¿ nie wiemy.
Mimo wielu przeciwnoœci, dzia³alnoœæ Spó³ki Wodnej okaza³a siê
jednak najbardziej stabiln¹ form¹ aktywnoœci spo³ecznej w miêdzywojennych Szczytach. Oprócz niej, w latach dwudziestych powsta³y
tu trzy inne organizacje: Stowarzyszenie Domu Ludowego, Kó³ko
Rolnicze oraz Kasa Spó³dzielcza. Najprê¿niej dzia³a³a ta ostatnia.
G³ównym inicjatorem powstania Kasy Spó³dzielczej przed 1925 r.
by³ Pawe³ Goworski. Jej dzia³alnoœæ mia³a byæ bezpoœredni¹ kontynuacj¹ przedwojennego Towarzystwa Kredytowego. I znowu¿ Szczyty
w tym wzglêdzie wyprzedzi³y inne miejscowoœci powiatu bielskiego. Niebawem Kasy powsta³y w Orli i Hajnówce, równie¿ przy udziale Paw³a
Goworskiego19. Podobnie jak szczytowska, Kasy te skupia³y ludnoœæ chrzeœcijañsk¹; ¯ydzi posiadali kasy w³asne. W Bielsku Podlaskim Kasa Kredytu Bezprocentowego powsta³a dopiero w 1938 r. G³ównym celem funkcjonowania Kas by³o gromadzenie œrodków finansowych i, w miarê potrzeby, przekazywanie po¿yczek swoim cz³onkom.
Podczas zebrania za³o¿ycielskiego Kasy Spó³dzielczej w Szczytach na prezesa zarz¹du wybrano jednog³oœnie Paw³a Goworskiego,
skarbnikiem zaœ zosta³ Jerzy Antychowicz. Jej powstanie spotka³o siê
z wielkim entuzjazmem miejscowych gospodarzy i odbi³o siê szerokim echem po okolicy. W szybkim czasie Kasa posiada³a ju¿ kilkudziesiêciu cz³onków, w du¿ej czêœci spoza Szczytów i ich parafii. Byli
wœród nich mieszkañcy Czy¿ów, Zbucza, Redutów, Wólki, U¿yków,
Osówki, £ubina oraz Bielska Podlaskiego. St¹d do Kasy nale¿a³ m.in.
Jaros³aw Kostycewicz, jego ¿ona Zinaida, Wiera Piatibokowa, Aleksander G³adkiewicz i W³odzimierz Zakrzewski. Z £osinki do Kasy
zapisa³ siê proboszcz miejscowej parafii o. Miko³aj Bogdanowicz.
Udzia³owcami by³o tak¿e Stowarzyszenie Domu Ludowego oraz Kó³ko Rolnicze w Szczytach20.
O aktywnoœci Kasy œwiadcz¹ zachowane kwity asygnat z 1926 r.
Od kwietnia do listopada dokonano 52 dzia³añ finansowych, przewa¿nie wp³at gotówki, które przekazywano bezpoœrednio do Centralnej
Kasy Spó³ek Rolniczych w Warszawie. Tylko w czerwcu do centrali
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przekazano 2500 z³. Stamt¹d, ju¿ z procentami, pieni¹dze powraca³y
do po¿yczkobiorców. Kasa, ponadto by³a obci¹¿ona systematycznymi
sk³adkami na rzecz Zwi¹zku Rewizyjnego Polskich Spó³dzielni Rolniczych21. Z czasem zobowi¹zania te zaczê³y jednak przekraczaæ zdolnoœci p³atnicze Kasy. Aby zaspokoiæ potrzeby swych cz³onków, Zarz¹d zmuszony by³ zaci¹gaæ po¿yczki wekslowe. Pawe³ Goworski rozumia³ jednak, ¿e korzystanie z tego bez ograniczeñ mo¿e doprowadziæ do ca³kowitej upad³oœci. Dlatego zmniejsza³ obroty Kasy oraz
koszty administracyjne do niezbêdnego minimum, czym narazi³ siê
na wiele pomówieñ ze strony cz³onków. W tej atmosferze zrezygnowa³ z funkcji prezesa, zostaj¹c cz³onkiem Rady Nadzorczej. Namawia³ tych, którzy mieli k³opoty ze sp³at¹ d³ugu, do zawierania umów
ze Spó³dzielni¹ Rolniczo-Handlow¹ „Rolnik” w Bielsku Podlaskim
na dostawê zbo¿a. Niebawem takowa by³a zawarta na sumê 7350 z³;
pieni¹dze za dostarczone zbo¿e Spó³dzielnia mia³a przelaæ bezpoœrednio na konto Centralnej Kasy Spó³ek Rolniczych. Jednak po dostarczeniu czêœci zbo¿a gospodarze dowiedzieli siê, ¿e „Rolnik” ¿adnych
pieniêdzy do Warszawy nie odsy³a³, g³ównie dlatego, ¿e czêœæ cz³onków Kasy by³a w bielskiej spó³dzielni zad³u¿ona, np. Jerzy Ostasiewicz na sumê 550 z³. Po uregulowaniu swoich d³ugów, pozosta³e pieni¹dze „Rolnik” zwróci³ do Kasy22.
W zaistnia³ej sytuacji, Zarz¹d Kasy w Szczytach zleci³ mecenasowi Danielowi £ukaszukowi z Bielska prowadzenie spraw roszczeniowych wobec d³u¿ników. Rozpoczêto od d³u¿ników zbiorowych: Stowarzyszenia Domu Ludowego oraz Kó³ka Rolniczego. Ostatnie by³o
zad³u¿one m.in. na 804 z³ za materia³ siewny w firmie „C. Ulrych”.
Z uwagi na to, ¿e Kó³ko nie posiada³o ¿adnego maj¹tku, d³ug musieli
sp³aciæ cz³onkowie jego zarz¹du. Po kilku miesi¹cach Daniel £ukaszuk skierowa³ do s¹du powództwo przeciwko ponad dwudziestu d³u¿nikom indywidualnym. Poinformowa³ o tym stosownym pismem
z 6 czerwca 1929 r. Kasê Spó³dzielcz¹ w Szczytach. W ca³ym tym procesie dodatkowym obci¹¿eniem Kasy by³y pokaŸne koszta s¹dowe
i komornicze. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e mecenas £ukaszuk dzia³a³
bardzo skutecznie. Wiêkszoœæ d³u¿ników musia³a uiœciæ nale¿noœci,
które w pe³ni pokry³y zobowi¹zania wobec Zwi¹zku Rewizyjnego.
O skutecznoœci œwiadczy równie¿ fakt, ¿e po zakoñczeniu sprawy pozosta³a suma 1000 z³, któr¹ mecenas zwróci³ Komisji Likwidacyjnej
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100. Siedziba Nadleœnictwa Bielskiego w Ho³odach

Kasy Spó³dzielczej w Szczytach23.
Krótka, ale aktywna dzia³alnoœæ Kasy pozostawi³a trwa³y œlad
w œwiadomoœci lokalnej spo³ecznoœci. Do dziœ wspominana jest przez
starszych mieszkañców jako dobrodziejstwo, z którego wyniknê³o jednak wiele nieporozumieñ. Najwiêksz¹ cenê zap³aci³ g³ówny inicjator
Pawe³ Goworski, gdy¿ na niego obróci³ swój gniew ca³y lud. Potem
musia³ sp³acaæ cudze d³ugi, a w rezultacie w 1932 r. sprzedaæ nieruchomoœæ z piêknym domem w Szczytach Janowi D¹browskiemu. Wraz
z ¿on¹ Wier¹ i trzema synami – Eugeniuszem, Leonem i Jerzym –
przeniós³ siê do Bielska. Tu prowadzi³ biuro pisania podañ, nadal pomaga³ ludziom24.
Jak ju¿ siê przekonaliœmy, najaktywniejszym przedstawicielem
szczytowskiej inteligencji, oprócz P. Goworskiego by³ Jerzy Ostasiewicz. Jego staraniem w 1928 r. w Ho³odach powsta³a, a raczej odrodzi³a siê, Stra¿ Ogniowa. Dziêcio³owskiego dziedzica wybrano na jej
pierwszego prezesa, naczelnikiem zosta³ zaœ Aleksander Grygoruk,
a zastêpc¹ jego brat Stefan. Ho³odowska Stra¿ otrzyma³a dwa wozy –
kolaski, na których by³y drewniane beczki okute ¿elaznymi obrêczami. Na trzecim wozie przewo¿ono sikawkê napoleona z wê¿ami. Sprawne funkcjonowanie Stra¿y Ogniowej by³o w tym czasie niezmiernie
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101. Stra¿acy z Ho³odów w 1933 r., od lewej: M. Rajecki, E. Kunicki, P. Juszczuk,
P. Wasiluk, L. Piotrowski, W. Szupniewski, pisarz z nadleœnictwa, Sz. Piotrowski,
A. Magruk, A. Grygoruk, S. Wasiluk, J. Onopiuk, S. Bagiñski, N. Garwoliñski

wa¿ne. Czêsto dochodzi³o do po¿arów, bowiem wszystkie domy kryto
wówczas s³om¹ (jedynie szko³ê – gontem). Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe, ci¹g zabudowañ wiejskich by³ przedzielony niezabudowanymi placami – prohu³kami25. Ho³odowska Stra¿ nale¿a³a do najsprawniejszych w okolicy. Uczestniczy³a m.in. w gaszeniu wielkiego po¿aru Orli w 1938 r.
W 1935 r. w Ho³odach prowadzono du¿e prace remontowe przy
szosie. Usypano wówczas rowy, ob³o¿ono je kamieniami, zrobiono przepusty na wjazdach do posesji. Ka¿de podwórze od drogi grodzono sztachetami, od s¹siadów zaœ obalasami lub tynem. Porz¹dku na drodze
pilnowa³a policja; ka¿dy gospodarz mia³ obowi¹zek sprz¹tania naprzeciwko swojej posesji, koszenia trawy. Samochody przeje¿d¿a³y wówczas dwa-trzy razy w tygodniu. Codziennie, na trasie Bielsk – Hajnówka, kursowa³y natomiast dwie-trzy doro¿ki. W latach trzydziestych
przebiega³y têdy wyœcigi samochodowe26.
W ka¿dy czwartek po drodze przetacza³ siê sznur furmanek, które pod¹¿a³y do Bielska na wielki, cotygodniowy jarmark. ¯elazne obrêcze kó³, stykaj¹c siê z brukiem, dudni³y niesamowicie. Przez Ho³ody przeje¿d¿ali czêsto równie¿ orlañscy ¯ydzi. Stosunek do nich ludno190

œci bia³oruskiej by³ na
ogó³ neutralny, chocia¿ istnia³ niepisany
zwyczaj straszenia
dzieci ¯ydami (rodzice zalecali unikaæ
kontaktów z nimi i nie
wchodziæ w ¿adne za¿y³oœci). Doroœli natomiast czasem sami
najmowali siê do pracy u ¯ydów w sabat.
Kaha³ orlañski zatru- 102. Dokument z pieczêci¹ OSP w Ho³odach, 1936
dnia³ równie¿ chrzeœcijan w czasie lutowego œwiêta Purim, kiedy starozakonni szydzili z Hamana. Wynajêt¹ osobê przebierano wówczas
i kazano chodziæ po synagodze, zaœ zgromadzeni tu mê¿czyŸni popychali j¹ jeden do drugiej, wyœmiewaj¹c siê z Hamana27.
Tak jak mieszkañcy Szczytów w dworach, mê¿czyŸni z Ho³odów szukali równie¿ dodatkowej pracy, poza gospodarstwem.
W okresie miêdzywojennym doœæ
popularne by³y zak³ady drzewne
w Bia³owie¿y i Hajnówce. Rowerami doje¿d¿ali tam m.in. dwudziestolatkowie Grzegorz Grygoruk oraz Leon Piotrowski. Ostatni
dorabia³ tak¿e jako przedstawiciel
handlowy firm produkuj¹cych
kosy oraz portrety emaliowane.
W drugiej po³owie lat trzydziestych pracowa³ w Zarz¹dzie Drogowym w Bielsku Podlaskim, potem zaœ w leœnictwie Ho³ody, jako
gajowy i leœniczy28. W okresie 103. Grzegorz Grygoruk z Ho³odów na odmiêdzywojennym Ho³ody by³y puœcie w Bia³owie¿y, 1930
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znowu¿ siedzib¹ Nadleœnictwa
Bielsk. Na miejsce zniszczonych
w czasie pierwszej wojny œwiatowej
budynków, zbudowano nowy kompleks z ca³¹ infrastruktur¹. Dominowa³a okaza³a drewniana siedziba
nadleœniczego, kryta gontem, z czêœci¹ biurow¹ i mieszkaln¹. Budynek
otacza³ zadbany ogród z klombami
kwiatowymi i sadzawkami. Trochê
z boku znajdowa³a siê czêœæ gospodarcza ze stodo³¹, stajni¹ i obor¹. Na
zachód od siedziby Nadleœnictwa
sta³ dom urzêdników, z czterech
stron otulony lasem. Prowadzi³a do
niego alejka grabowa, odchodz¹ca od
g³ównej alei œwierkowej. Po przeciwnej stronie szosy Bielsk-Hajnówka
104. Nadleœniczy Aleksander Œwiderski
znajdowa³a siê gajówka.
z ¿on¹ Helen¹ i córk¹ Hann¹, 1936
Ze znanych postaci, w tym okresie zwi¹zanych z Nadleœnictwem nale¿y wymieniæ urzêdników: Jana
Gr¹dzkiego i Knobelsdorfa oraz gajowego Garwoliñskiego. W latach
trzydziestych najwa¿niejsz¹ jednak osob¹ by³ tu nadleœniczy Aleksander Œwiderski
(1898-1965). Bezpoœrednio przed
wybuchem drugiej
wojny œwiatowej
jego ca³a rodzina
przejecha³a do Hajnówki. Potem dane
bêdzie im prze¿yæ
gehennê zes³ania
w g³¹b Zwi¹zku
Radzieckiego i tu105. Nadleœniczy Aleksander Œwiderski z woŸnic¹ ³aczki po œwiecie.
Wasilukiem z Ho³odów
Córka Aleksandra
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106. Jan i Natalia Gr¹dzcy (z lewej) przy domu s³u¿bowym Nadleœnictwa w Ho³odach

Œwiderskiego, Hanna, zakoñczy Oxford i stanie siê znan¹ postaci¹ polskiej emigracji w Anglii. Pod pseudonimem Janina Kowalska bêdzie
publikowaæ w paryskiej „Kulturze” oraz pisaæ ksi¹¿ki. W jednej z nich,
p.t. „Moje Uniwersytety” powraca do miejsca swego dzieciñstwa –
Nadleœnictwie Ho³ody. Pisze o nim jako o „raju” utraconym, który
jawi siê najpiêkniejszym miejscem na ziemi. Z sentymentem wypowiada siê o wsi i niektórych jej mieszkañcach, szczególnie Paraskiewie (Werci), która by³a u Œwiderskich s³u¿¹c¹. ¯al ma jednak do tych,
którzy im z³orzeczyli, wiedzeni omamem ideologii komunistycznej.
Hanna Œwiderska, do dziœ mieszkaj¹ca w Londynie, bêdzie jeszcze
do Ho³odów kilkakrotnie przyje¿d¿aæ. We wspomnianej ksi¹¿ce tak
oto opisuje swe powroty do miejsc dzieciñstwa:
„Idê œwierkow¹ aleja, o której bredzi³o mi siê za cielêcych lat, ¿e
w noc Bo¿ego Narodzenia zmienia siê w dwa rzêdy wspania³ych choinek gasz¹cych ksiê¿yc, a tylko za dnia maskuj¹ siê za zwyk³e drzewa.
A teraz ani j¹ poznaæ, drzewa wyros³y wielkie i takie jakieœ rozkud³ane, rozlaz³y siê miêdzy nimi pokrzywy, drogê pokry³y ka³u¿e. Na koñcu ziemia siê wypiêtrza – tu sta³a brama, od której biegnie rz¹d niechlujnych grabów, trudno uwierzyæ, ¿e to ma byæ nasz strzy¿ony ¿y193

wop³ot. Dalej kopiec, na którym szaleje wspania³e zielsko – czy¿by
nasz klomb przed domem.? No i wreszcie kêpa klonów i brzóz wyros³ych z fundamentów Domu, które zd¹¿y³y siê rozbuchaæ i utworzyæ
nad nimi dach. Jakie to wszystko ma³e – a zdawa³o mi siê, ¿e to by³
wspania³y pa³ac w wielkim zaczarowanym ogrodzie!”29
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Informacje pochodz¹ z przemówienia Paw³a Goworskiego na zebraniu Kasy
Spó³dzielczej w Szczytach; zachowa³ siê tylko fragment rêkopisu, w zwi¹zku
z czym datowaæ go mo¿na, tylko przypuszczalnie na lata 1928-1929.
H. G³ogowska, Ç äçåéíàñöi áåëàðóñêiõ ïàðëàìåíòàðûÿ¢ íà Ãðîäçåíø÷ûíå
¢ 1922-1930 ãã. [w:] Êóëüòóðà ãðîäçåíñêàãà ðýãi¸íó: Ïðàáëåìû ðàçâiööÿ
âà ¢ìîâàõ ïîëiýòíi÷íàãà ñóìåææà, Grodno 2003. s. 129-130.
H. Kosieradzki, Bielsk Podlaski. Dzieje Miasta, Bielsk Podlaski 1987, s. 238;
pierwsze Stowarzyszenie Spo¿ywców powsta³o w 1905 r. i mia³o sw¹ siedzibê
w ratuszu.
Zbiory prywatne, zaœwiadczenie o wyci¹gu z ksiêgi metrycznej, wydane
11 czerwca 1931 r.; Jaros³aw Kostycewicz (1896-1971), g³ówny twórca i dyrektor
liceum bia³oruskiego w Bielsku Podlaskim, od 21 paŸdziernika 2005 r.
jest patronem Zespo³u Szkó³ z Dodatkow¹ Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego
w tym¿e mieœcie zob. „Bielski Hostineæ” 2005, nr 31, w ca³oœci poœwiêcony
J. Kostycewiczowi. Miko³aj Fetting, emigrant rosyjski, podobnie jak
J. Kostycewicz, w 1922 r. by³ studentem Uniwersytetu Warszawskiego.
W Szczytach przebywa³ na zaproszenie Julii £yz³owej, by³ guwernantem jej
dzieci Siero¿y oraz Ludmi³y (Mi³y), z któr¹ potem siê o¿eni³. Wed³ug relacji
Zoi Goworskiej by³ doborowym œpiewakiem, wspólnie z W³odzimierzem
Tymoszyckim lubi³ œpiewaæ pieœni rosyjskie.
W. £yz³ow, Bojowy dziennik „Drozdowca” (fragmenty), „Bielski Hostineæ” 2003,
nr 22, s. 17.
D. Fionik, W³odzimierz £yz³ow, nieznany pamiêtnikarz ze Szczytów, tam¿e, s. 14.
Ìîãèëû õðàáðûõ, „Voskresnoje Cztienije” 1924, nr 24, s. 374.
Niewielka czêœæ rêkopiœmiennej spuœcizny W. £yz³owa, która zachowa³a siê
w zbiorach prywatnych; czêœciowo zosta³a opublikowana na ³amach kwartalnika
„Bielski Hostineæ”: Notatki historyczne o Szczytach 2000, nr 3-4; fragment
Dnievnika Drozdovca, B.H. 2003, nr 22; Puszcza Bia³owieska i jej historia, B.H.
2003, nr 23.
Cegielnia znajdowa³a siê po pó³nocnej stronie szosy Bielsk-Hajnówka, za
mostem na Orlance; latem 2005 r. prowadzone by³y tu ziemne prace
budowlane, które ujawni³y wiele cegie³ i ich fragmentów; zniszczona zosta³a
przy tym osada wczesnoœredniowieczna.
Akta Spó³ki Wodnej „Szczyty” w zbiorach prywatnych; zachowa³y siê cztery
fragmenty poszytów „Dzienników” protoko³ów walnego zebrania i zebrañ
zarz¹du oraz kilka luŸnych dokumentów, dotycz¹cych Spó³ki; w sumie
zachowana dokumentacja liczy 41 kart rêkopisu.
Zapiski gospodarskie dworów szczytowskich w formie szcz¹tkowej zachowa³y

siê w zbiorach prywatnych; w sumie zachowa³o siê 36 kart rêkopisu; relacja
Piotra Kruka ze Szczytów Dziêcio³owa.
Relacja Swiet³any Syczewskiej, córki Jaros³awa Kostycewicza, ur. 1926;
W³odzimierz Zakrzewski syn W³odzimierza po drugiej wojnie œwiatowej by³
profesorem Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie, zyska³ uznanie jako malarz
krajobrazów, portretów; jego liczne obrazy znajduj¹ siê w galeriach i muzeach
w kraju i za granic¹; mieszkaj¹cy do dziœ w Warszawie Igor Zakrzewski, syn
W³odzimierza jest cenionym t³umaczem literatury rosyjskiej.
13
Zapiski
gospodarskie maj¹tku szczytowskiego.
14
Akta Spó³ki Wodnej „Szczyty”.
15
Tam¿e.
16
Zbiory prywatne, odpis umowy z dn. 9 paŸdziernika 1928 r. Grunta
wydzier¿awili nastepuj¹cy gospodarze: Bazyli Osipiuk, Aleksy Kuryga, Jakub
Osipiuk, Karp Iwaniuk, Micha³ Jakoniuk, Cyryl Siemieniuk, Aleksy Krawczuk,
Antoni Golonko, Iwan Jakoniuk, Andrzej Jakoniuk, Arseniusz Golonko, Bazyli
Strelczuk, Tadeusz Ignatiuk, Maksim Romaniuk, Jan Wakoleski, Piotr
Puszkaruk, Pawe³ Krawczuk, Owerko Krawczuk, Jakim Kondratiuk, Józef
Timoszuk, Teodor i Aleksander Onofryjuk, Aleksy Czerkas, Pawe³ Pietruczuk,
Jan Jakoniuk, Pawe³ Maksimiuk i Szymon Pawluczuk. Dzier¿awcy zobowi¹zali
siê do przekazywania w³aœcicielowi po jedenaœcie pudów ¿yta (174 kg)
z jednej dziesiêciny, jak równie¿ nawo¿enia ziemi i nie zabudowywania. Okres
dzier¿awy koñczy³ siê w 1937 r.
17
Tam¿e. O powa¿nych trudnoœciach finansowych szczytowskich dziedziców
œwiadcz¹ tak¿e obwieszczenia o licytacji mienia Jerzego Antychowicza
z 1935 r. Urz¹d Skarbowy w Bielsku zlicytowa³ wówczas dwie krowy, wieprza,
sieczkarniê, m³ockarniê oraz kierat. By³ to powa¿ny cios dla gospodarstwa
(dokumenty w zbiorach prywatnych).
18
Zbiory prywatne, dokumenty luŸne z 1932 r.
19
Zbiory prywatne.
20
Zbiory prywatne, Spis weksli oddanych do s¹du z 31 grudnia 1927 r.
21
Zbiory prywatne, zbiór kwitariuszy Kasy Spó³dzielczej w Szczytach za okres
1 kwietnia – 23 listopada 1926 r.
22
Zbiory prywatne, rêkopis wyjaœnieñ Paw³a Goworskiego z ok. 1929 r.; zachowa³
siê jedynie niedatowany fragment.
23
Zbiory prywatne, zachowa³y siê cztery maszynopisy obroñcy s¹dowego Daniela
£ukaszuka, sygnowane datami od 27 grudnia do listopada 1931 r.; ostatnie
pismo jest skierowane do Komisji Likwidacyjnej Kasy. W sk³ad Komisji
wchodzili: Jerzy Ostasiewicz, Jerzy Antychowicz oraz Tymoteusz Gerba.
24
Relacja
Zoji Goworskiej;
25
L. Piotrowski, Historia rodu Piotrowskich, „Bielski Hostineæ” 1999, nr 2 (6),
s. 12; J. Bagiñski, Wspomnienia, „Czasopis” 2003, nr 3, s. 30. Stra¿acy z Ho³odów
brali czynny udzia³ w gaszeniu wielkiego po¿aru Orli w 1938 r.
26
J. Bagiñski, Wspomnienia, „Czasopis” 2003, nr 1, s. 21.
27
Tam¿e, nr 7-8, s. 34; œwiêto Purim by³o ustanowione na pami¹tkê wybawienia
¯ydów z niecnej intrygi Hamana, ksiêcia na dworze w³adcy perskiego
Artakserksesa, por. Ksiêga Estery IX, 26.
28
L. Piotrowski, Krótka historia..., „Bielski Hostineæ” 2000, nr 1, s. 38.
12
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J. Kowalska, Moje Uniwersytety, Nak³adem Polskiej Fundacji Kulturalnej,
Londyn 1971, s. 231. Siedziba Nadleœnictwa w Ho³odach, wraz z czêœci¹
gospodarcz¹ i osad¹ s³u¿bow¹ sp³onê³a w czasie okupacji niemieckiej;
wydarzenie jest przypomniane na kartach ksi¹¿ki: „... nasz dom siê pali³ i ca³e
obejœcie, i osada s³u¿bowa z tamtej strony alei. A¿ straszno by³o spojrzeæ: ogieñ
wali³ w niebo, a¿ siê drzewa dooko³a zajê³y, a paki p³on¹cych papierów
wyskakiwa³y z kancelarii jak pociski – musi sam czort dmucha³ w ten ogieñ.
Wiêc potem, jak ten i ów co budowa³, to bra³ kamienie z pogorzeliska
i cokolwiek tam by³o u¿ytecznego, a narcyze z naszego sadu to dot¹d kopi¹
i sadz¹ pod cha³upami, a i tak ich co roku wiêcej – pamiêtasz pani, takie
z krasnym oczkiem”, tam¿e.

Rozdzia³ XII

Trudne odradzanie ¿ycia cerkiewnego
Kilkuletnia przerwa w funkcjonowaniu parafii szczytowskiej nie zakoñczy³a siê wraz z powrotem z uchodŸstwa jej mieszkañców, a jak wiemy, powrócili daleko nie wszyscy. Dane spisu powszechnego z 1921 r.
odnotowa³y w obydwu czêœciach Szczytów 313 mieszkañców, w tym 290
prawos³awnych i 23 rzymskich katolików. W porównaniu ze stanem
przedwojennym nast¹pi³ wiêc spadek populacji prawie o po³owê;
w 1915 r. Szczyty zamieszkiwa³o 529 prawos³awnych i 10 ¯ydów. Jak
widzimy, zmieni³y siê tak¿e stosunki narodowoœciowe. Przed wojn¹
w Szczytach w ogóle nie by³o Polaków rzymskich katolików; oprócz
rodziny ¿ydowskiego karczmarza wszyscy byli prawos³awnymi Bia³orusinami. W 1921 r., wœród wiêkszoœci bia³oruskiej, prawie co dziesi¹ty mieszkaniec by³ natomiast Polakiem1 .
Na zmianê stosunków narodowoœciowych, oprócz strat osobowych
spowodowanych uchodŸstwem, mia³a wp³yw polityka rz¹dowa odnoœnie parafii prawos³awnej. Otó¿, zgodnie z wytycznymi, znalaz³a siê
ona na liœcie placówek skasowanych, gdzie nie przewidywano utrzymywania duchownego. Ca³oœæ gruntów parafialnych zosta³a przejêta
przez skarb pañstwa i oddana w zarz¹d Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Siedlcach. Ta z kolei wydzier¿awi³a ziemie piêciu gospodarzom spoza
parafii szczytowskiej. Najwczeœniej umowê dzier¿awn¹ podpisali
Wojciech Tutka (1921 r.) oraz Stanis³aw Bêbeniec (1922). Po nich osiedli na gruntach cerkiewnych Franciszek Banatowski, Franciszek Panek oraz Pawe³ Maksimek. Czterech z nich by³o Polakami wyznania
rzymskokatolickiego, przewa¿nie spoza Podlasia; jedynie P. Maksi197

mek, którego w dokumentach spotykamy te¿ pod nazwiskiem Maksimiuk, deklarowa³ siê jako Polak greko-katolik, co w aktach urzêdowych przemianowano jednak na „prawos³awny”2 .
Maj¹tek cerkiewny w Szczytach, chocia¿ by³ u¿ytkowany przez
obcych, wci¹¿ jednak pozostawa³ prawn¹ w³asnoœci¹ parafii prawos³awnej. Ostatecznie pozbawiæ j¹ tych praw mia³a dopiero ustawa z 1938 r.
o ujawnianiu w ksiêgach hipotecznych w³asnoœci gruntów pounickich.
Stwarza³a ona podstawy prawne do przeprowadzenia przez w³adze pañstwowe jego parcelacji. 15 paŸdziernika 1938 roku Dyrekcja Lasów
Pañstwowych w Siedlcach przekaza³a maj¹tek w Szczytach-Dziêcio³owie do Urzêdu Wojewódzkiego Bia³ostockiego celem jego parcelacji. Urz¹d Wojewódzki zaœ 18 X 1938 r. zleci³ Starostwu Powiatowemu
w Bielsku Podlaskim wszczêcie postêpowania parcelacyjnego3 .
Sporz¹dzono „Protokó³ przedwstêpnego przekazania do parcelacji maj¹tku pounickiego Szczyty, gm. Orla pow. bielskiego: „Dnia
15X1938 r. w biurze Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Siedlcach, przedstawiciel tej¿e Dyrekcji Kierownik Oddzia³u W³adys³aw Szabuniewicz
na skutek zarz¹dzenia Min. Roln. i Ref. Rolnych (Dyrekcji Naczelnej
Lasów Pañstwowych) z dnia 20 czerwca 1938 r. Znak G.R.912/14 dokona³ przedwstêpnego przekazania do parcelacji przedstawicielowi
Urzêdu Wojewódzkiego ...maj¹tku pounickiego Szczyty po³o¿onego
na terenie gm. Orla, pow. bielskiego, przy czym ustalono: 1) nazwa
maj¹tku i pochodzenie: Maj. Poun. Szczyty. Pochodzenie ustalono na
podstawie akt b. Genera³ Gubernatora Wileñskiego p.t. ”Die³o po
ustrojstwu Greko Uniatskich cerkwiej w Bie³ostokskoj ob³asti sostojaszczych. Czast 4-ja. 3 diekabria 1834 goda”. 2) Obszar ogólny i poszczególnych u¿ytków przekazujê siê 64,3173 ha ró¿nych u¿ytków
w 6-ciu dzia³ach w/g planu D.L.P. z 1934 roku. 4) Wyszczególnienie
przekazywanych budynków: 2 domy mieszk. drewniane, 6 budynków
gospodarczych i 2 ustêpy. Budynki znajduj¹ siê w u¿ytkowaniu dzier¿awców”4 .
Przygotowano „...wniosek do projektu podzia³u parcelacyjnego
gruntów maj¹tku pounickiego o obszarze 63,8220 ha wyznaczono
nabywców oraz budynki. - Projektowani nabywcy: Wojciech Tutka
obszar - 11.8540 ha, Franciszek Panek 8.866 ha, Franciszek Poniatowski 6.628 ha, Pawe³ Maksymiuk 6.8220 ha, Franciszek Bêbeniec
2,641 ha, Franciszek Jakubowski 5.2290 ha, Moj¿esz Sawicki 2.2476 ha,
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107. Kompozycja z murem cerkiewnym, domniemany wczesny obraz Piotra Pawluczuka, pocz¹tek lat trzydziestych

Emilian Sacharewicz 3.1329 ha, Wiktor Sacharewicz 3.0955 ha, Aleksy Kuryga 2.2930 ha, Jan Grygoruk 2.3434 ha, Antoni Piszczatowski
3.1632 ha, Zygmunt Piszczatowski 2.9967 ha, Leon Specjalski 0.6250 ha.
Wydzia³ Powiatowy w Bielsku Podl. 1.2532 ha (¿wirownia). Zarz¹d
Gminy Bielsk: dom z gankiem”5 .
W listopadzie 1938 r. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
wezwa³o obywateli do udzia³u w parcelacji maj¹tku cerkiewnego
w Szczytach Dziêcio³owie. W sumie, do lutego 1939 r. zg³osi³o siê 59
osób, najwiêcej ze Szczytów, Krzywej oraz Ho³odów. Pozostali byli
z Orli, Rakowicz, Malinowa, Podrzeczan, Hajnówki, Hawry³ek, Ciemnych (gm. Suchowola), Milejczyc oraz Grannego (gm. Ciechanowiec),
wœród nich by³o siedemnastu rzymskich katolików6 .
W kwietniu – maju 1939 r. do parcelacji maj¹tku cerkiewnego
ostatecznie zakwalifikowano 14 osób. Na liœcie znalaz³o siê oœmiu rzymskich katolików i szeœciu prawos³awnych. Oprócz jednego gospodarza
(„tutejszy”), wszyscy prawos³awni podali narodowoœæ polsk¹, co te¿
umo¿liwi³o im skuteczne ubieganie siê o ziemiê. Wœród uprawnionych do jej nabycia znaleŸli siê dotychczasowi dzier¿awcy, w tym Franciszek Banatowski ze Szczytów Dziêcio³owa. W podaniu z³o¿onym
31 paŸdziernika 1938 r. do Starostwa Powiatowego napisa³: „Uprzej199

mie wiêc proszê o umieszczenie
mnie na liœcie nabywców dzia³ki
parcelacyjnej z wymienionego maj¹tku, aczkolwiek mo¿e ju¿ i po terminie to wnoszê, gdy¿ miejscowy
so³tys w stosunku do mnie, jako do
Polaka, niezbyt ¿yczliwie jest usposobiony i nie og³osi³ mi tego sprzyjaj¹c raczej jako prawos³awny swoim prawos³awnym Bia³orusinom”7 .
Starostwo, oczywiœcie, uwzglêdni³o
zawarte we wnioskach uwagi. Do
ostatecznej parcelacji ziemi cerkiewnej przed wrzeœniem 1939 r.
jednak nie dosz³o.
Jak wiêc widzimy, parcelacja
maj¹tku cerkiewnego w Szczytach
mia³a za cel zmianê stosunków wy108. Katarzyna i Wiera Strelczuk znaniowo-narodowoœciowych na tym
z Krzywej, foto Duksin, lata trzydzieste terenie. Polakom oddano w dzier¿awê nie tylko grunta rolne, ale równie¿ posesjê parafialn¹, co mia³o
w praktyce uniemo¿liwiæ powrót do Szczytów duchownego. W³adze
rozumia³y bowiem, ¿e brak wszelkich nieruchomoœci parafialnych zniechêci do prowadzenia dzia³alnoœci duszpasterskiej. Tak te¿ siê sta³o
z o. Miko³ajem Skorkowskim, przedwojennym proboszczem cerkwi
szczytowskiej. Wed³ug relacji, powróci³ tu na krótko w 1921 r. Po nim
do Szczytów przyby³ sêdziwy mnich z monasteru ¿yrowickiego
o. W³odzimierz Naumienko, zamieszkuj¹c w wynajmowanym domu8 .
Najwidoczniej on w³aœnie w 1923 r. organizowa³ remont kapitalny
cerkwi9 .
Mimo ¿e przez ca³y okres miêdzywojenny cerkiew szczytowska
formalnie nale¿a³a do parafii w Orli, w 1928 r. zosta³a tu otwarta filia
nieetatowa ze sta³ymi duchownymi. Brak dotacji ze strony pañstwa
oraz trudnoœci lokalowe powodowa³y jednak ich du¿¹ rotacjê. Do Szczytów delegowano przewa¿nie hieromnichów lub duchownych-wdowców. Po zajêciu przez pañstwo budynków parafialnych, nie posiadali
oni sta³ego locum. Na potrzeby duchownych u¿yczono domu ogrodnika
200

w dworze dziêcio³owskim10.
Na miejsce o. W³odzimierza Naumienko, we wrzeœniu 1928 r. przyby³ urodzony w Ho³odach o. Joakim
Kuderski, by³y nauczyciel jednego
z warszawskich gimnazjów. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w wieku 75 lat,
kiedy by³ ju¿ wdowcem, a na jego decyzji zawa¿y³a skomplikowana sytuacja cerkwi szczytowskiej; by³ to
wiêc szczególny przejaw lokalnego
patriotyzmu. Ojciec Joachim wyró¿nia³ siê swym ubiorem. Mieszkaj¹c
w rodzinnym domu w Ho³odach,
chodzi³ na co dzieñ w bia³ym unifor- 109. Nadzieja Strelczuk z bratem
mie nauczyciela gimnazjalnego11. Grzegorzem na odpuœcie, 1935
W 1928 r. duchownego i cerkiew w Szczytach odwiedzi³ biskup grodzieñski Aleksy (Gromadzki)12.
Psalmist¹ by³ wówczas Jerzy Juszczuk, znany nam ju¿ jako nauczyciel szko³y cerkiewno-parafialnej w Krzywej. W jego chórze œpiewali parafianie, z których wielu
kszta³ci³ jeszcze przed wojn¹. Stara³
siê, aby œpiew chóru sta³ na wysokim
poziomie; wymaga³ znajomoœci nut.
Sam zreszt¹ wiele ich przepisywa³,
i to nie by³y tylko kopie utworów
znanych kompozytorów. Jerzy Juszczuk sam komponowa³. W jego dorobku znajdziemy m.in. wielog³osowe
kompozycje „Swiatyj Bo¿e”, „Chieruvimskaja”, „Mi³ost’ Mira”, „Otcze
nasz”, „Chvalitie imia Hospodnie”czy
te¿ „Hospodi Pomi³uj”. Ich wartoœæ
duchow¹ i muzyczn¹ mo¿na oceniæ
doœæ wysoko, bior¹c pod uwagê fakt,
¿e by³ samoukiem i nie dysponowa³ 110. Zoja Tymoszycka z bratem
¿adnym instrumentem. Niektóre Wow¹ na odpuœcie, lata trzydzieste
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z utworów s¹ datowane.
Jerzy Juszczuk by³ cz³owiekiem
skromnym, ale bardzo pracowitym.
Ubolewa³ przy tym nad brakiem
w pobli¿u doœwiadczonych muzyków, z którymi móg³by siê konsultowaæ. Œwiadczy o tym chocia¿by list
do redakcji jednego z prawos³awnych czasopism, które publikowa³o
równie¿ muzykê cerkiewn¹:
Ìèëîñòèâûé Ãîñóäàðü Ðåäàêòîð. Ïðîøó Âàñú ïðîâåðèòü íîòû
ìîåãî ñî÷èíåíèÿ: Õåðóâèìñêàÿ,
Õâàëèòå, Ñâÿòûé Áîæå. Åñëè áóäóò
ãîäíû êú öåðêîâíîìó ïåíiþ òî
ïðîøó Âàñú îòïå÷àòàòü è ïîìåñòèòü âú êîìú íèáóäü ìàãàçèíå äëÿ
111. Ignacy Nazaruk z Krzywej, fotoïðîäàæè. Åñëè áóäóò êàêiå ëèáî
grafia odpustowa, lata dwudzieste
çàìå÷àíiÿ, òî ïðîøó Âàñú ã. Ðåäàêòîðú èñïðàâèòü è ïîñòàâèòü áåìîëè è äiåçû. Ó ìåíÿ åñòü ìíîãî
ñî÷èíåíié Õåðóâèìñêèõú, Ìèëîñòü Ìèðà, Îò÷å íàø è äðóãèõú
íàïåâîâ, íî ó íàñú íeòú òàêîãî êîìïîçèòîðà, ÷òîáú ìîãú ïðîâåðèòü
ìîè íîòû íà ìóçûêàëüíîìú èíñòðóìåíòå. Ãîäíû îíè áóäóò
öåðêîâíîìó ïåíiþ, à ìîæåò áûòü íåãîäíû13.
Gdy w sierpniu 1930 r. sêdziwego o. Joakima Kuderskiego przeniesiono do cerkwi Preczystieñskiej w Bielsku, do Szczytów przyby³
kolejny mnich o. Benedykt Tomaszewski. W czasie jego czteroletniej
s³u¿by dosz³o w Szczytach do przykrych wydarzeñ, zwi¹zanych z forsowan¹ przez Koœció³ rzymskokatolicki ide¹ neounii. Podwaliny pod
dwudziestowieczny prozelityzm unicki, skierowany do prawos³awnych,
po³o¿y³ papie¿ Benedykt XV. W 1921 r. potwierdzi³ metropolicie unickiemu Andrzejowi Szeptyckiemu szerokie pe³nomocnictwa, do organizowania Koœcio³a katolickiego obrz¹dku bizantyjsko-wschodniego14.
Na terenie Bia³ostocczyzny akcja neounijna rozpoczê³a siê ju¿
w po³owie lat dwudziestych, obejmuj¹c kilka cerkwi. Sprzyja³o temu
administracyjne ograniczenie sieci parafii. Ksiê¿y unickich wysy³ano
w³aœnie do cerkwi nieetatowych, do których klucze posiada³ sam sta202

rosta powiatowy. W taki sposób
w okresie miêdzywojennym uda³o siê
wprowadziæ duchownych unickich do
cerkwi w Kuraszewie, Fastach i Koœnej. Akcja neounijna w ostatniej
z parafii poœrednio zwi¹zana by³a ze
Szczytami.Jednym z g³ównych stronników powstania w kwietniu parafii
neounickiej w Koœnej by³ pochodz¹cy z tej wsi Wiaczes³aw Bier¿eniuk.
Przedwojenny absolwent kursów
œpiewu cerkiewnego, w 1919 r. zosta³
wyœwiêcony przez biskupa grodzieñskiego W³odzimierza (Tichonickiego)
i skierowany na parafiê do Milejczyc. Da³ siê jednak zwieœæ ideom 112. Kole¿anki z Krzywej, od lewej:
neounijnym, za co zosta³ zasuspen- Anna Kaczanowska, Nadzieja Lewczuk,
Anastazja Szara³o, lata trzydzieste
dowany. W 1928 r. spotykamy go ju¿
w Szczytach jako psalmistê cerkiewnego; tu te¿ naby³ kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne. We wrzeœniu tego¿ roku uczestniczy³
jednak w nabo¿eñstwie w Koœnej, które celebrowali ksiê¿a uniccy
z Fast, Brzeœcia i Kuraszewa15. Erekcja parafii neounickiej w Koœnej
nast¹pi³a w kwietniu 1928 r. Mimo zdecydowanego sprzeciwu kleru
i inteligencji prawos³awnej z s¹siednich Kleszczel, wspierana przez
w³adze pañstwowe, przetrwa³a do 1939 r.
W swoich pogl¹dach neounijnych Wiaczes³aw Bier¿eniuk by³ jednak bardzo chwiejny. W styczniu 1933 r. sprawowa³ on bowiem funkcjê psalmisty parafii prawos³awnej w Kleszczelach, we wrzeœniu zaœ
w parafii Rogacze. W listopadzie tego¿ roku zostaje znowu mianowany psalmist¹ w Szczytach. I oto, nie minê³o kilka miesiêcy, jak nad
miejscow¹ cerkwi¹ zawis³ cieñ neounii. Win¹ za przygotowywanie do
przejœcia wiernych na stronê Koœcio³a rzymskokatolickiego obrz¹dku
wschodniego w³adze cerkiewne obarczy³y o. Benedykta Tomaszewskiego. Formalnie duchowny by³ wikariuszem parafii w Orli, Szczyty
bowiem by³y jej fili¹ nieetatow¹. Proboszczem parafii orlañskiej by³
wówczas o. W³odzimierz Wiszniewski, misjonarz powiatowy, wysoko
oœwiecony i energiczny duchowny. On te¿ spowodowa³ zasuspendo203

wanie szczytowskiego hieromnicha. W lipcu 1934 r. zawiadamia³ Urzêd Wojewódzki: „Z
dniem 27 czerwca 1934 roku
zasuspendowany przez zwierzchnie W³adze Cerkiewne
duchowny Benedykt Tomaszewski, administrator cerkwi
we wsi Szczyty, gm. Orla. Tomaszewskiemu uczyniono zarzut, ¿e przygotowuje wiernych do przejœcia na ³ono Koœcio³a Katolickiego obrz¹dku
wschodniego”16.
Czy zapreszczenije o. Benedykta mia³o pod³o¿e tylko neounijne, czy chodzi³o o rozgryw113. Rodzina Grygoruków z Ho³odów na od- ki personalne? Czy Wiaczes³aw
puœcie, od lewej: Nadzieja, Teodozy, Jan i jego Bier¿eniuk i jego ¿ona odegrali
¿ona, lata trzydzieste
w tym jak¹œ rolê? Z relacji wynika, ¿e próby wci¹gniêcia cerkwi szczytowskiej w neouniê zaistnia³y
jednak na pewno. G³ówn¹ rolê w obronie prawos³awnego oblicza œwi¹tyni przypisuje siê znanemu nam intelektualiœcie W³odzimierzowi £yz³owowi: „By³ cz³owiekiem pobo¿nym. Gdy cerkiew zechciano przeci¹gn¹æ na uniê, on narobi³ tyle szumu, ¿e niczego z tego nie wysz³o”17.
Po tych zajœciach o. Benedykt Tomaszewski na sta³e opuœci³ Szczyty
i Bia³ostocczyznê. W relacjach parafian jawi siê jednak jako dobry duszpasterz i organizator. Szczególn¹ uwagê zwraca³ na poziom œpiewu cerkiewnego. Najbardziej liczy³ na zdoln¹ m³odzie¿ parafialn¹. Urodzona
w 1917 r. Olga Siemieniuk wspomina, ¿e to w³aœnie hieromnich Benedykt zauwa¿y³ jej predyspozycje wokalne, namawiaj¹c do udzia³u w chórze. Wiêkszoœæ jego cz³onków pochodzi³a z Krzywej, jedynie mê¿czyŸni
z dobrymi basami pochodzili z Ho³odów i Szczytów18. Jako siedemnastoletnia dziewczyna, do chóru cerkiewnego wst¹pi³a Anastazja Nazaruk
(po mê¿u Szara³o). Do 1937 r. kierowa³ nim Wiaczes³aw Bier¿eniuk. By³
te¿ udzia³owcem Spó³ki Wodnej „Szczyty”.
Widzimy wiêc, ¿e cerkiew szczytowska, mimo braku statusu pa204

rafii, funkcjonowa³a doœæ aktywnie. Posiada³a swego starostê (w
1934 r. by³ nim Stefan Romaniuk) oraz bractwo którego zadaniem by³o przygotowywanie du¿ych œwiec œwi¹tecznych oraz
utrzymywanie ³adu i porz¹dku
podczas nabo¿eñstw. We wrzeœniu 1934 r. Szczyty odwiedzi³
biskup grodzieñski Antoni (Marcenko). S³u¿y³ tu wówczas o. Witalis Borowski, który przyby³ ze
Skidla k. Grodna. Trudnoœci materialne dawa³y znaæ o sobie
i ju¿ po pó³tora roku do Szczytów by³ skierowany nowy duchowny o. Miko³aj Koœæ. Bêd¹c
wdowcem, nie posiada³ szczególnych wymagañ materialnych,
dlatego te¿ w Szczytach pozosta³
do œmierci w 1943 r.
Jeœli chodzi o liczebnoœæ
wiernych w obrêbie parafii szczytowskiej, w 1936 r. 319 domów 114. Rodzina Romanowskich ze Szczytów
zamieszkiwa³o 1579 osób prawo- na odpuœcie, lata trzydzieste
s³awnych, w tym: w Szczytach – 115 domów 594 osoby, Krzywej – 107
i 571, Ho³odach – 97 i 415 osób. Zachowa³ siê opis ówczesnej wsi Szczyty: „Wieœ Szczyty rozpo³o¿ona na bruku prowadz¹cego od szosy BielskHajnówka do osady Orla w odleg³oœci od szosy 1/4 k. Wieœ dzieli siê na
dwie po³owy. Pierwsza po³owa oko³o cerkwi nazywa siê Szczyty-Dziêdzio³owo, zawiera w sobie 45 domów i rozpo³o¿ona po obie strony
bruku, druga polowa wsi znajduje siê w odleg³oœci od pierwszej 1/4 k.
i nazywa siê Szczyty Nowodwory i sk³ada siê z 46 domów, rozpo³o¿ona po obie strony bruku. Szko³a znajduje siê w pierwszej po³owie wsi
t. jest w Szczytach Dziêdzio³owo przeciwko cerkwi Œciêcia G³owy
œw. Jana Chrzciciela”19.
Warto wspomnieæ o znamiennym wydarzeniu, które zasz³o w Ho³o205

dach oko³o 1933 r. Wed³ug pradawnego zwyczaju, w ka¿dej ze
stodó³ zawieszano ikonê Bogarodzicy lub Zbawiciela. Taka,
pokryta patyn¹ staroœci ikona
wisia³a te¿ w stodole Prokopa
Grygoruka. Pewnego dnia, po
otwarciu drzwi do budynku,
gospodarz ujrza³ wielk¹ jasnoœæ,
bij¹c¹ od obrazu. Íå âiäíî áûëî,
÷û òî Ìàò’åð Áîæà, ÷û Ñïàñiò’åë’, îíî âñ’óòêî ìiõòiåëî, jàê
çîëîòî, áû çîðî÷êi, âñ’î äðûæàëî... – po ponad siedemdziesiêciu latach wspomina³ jeden ze
œwiadków wydarzenia20. Wieœæ
o cudownym odnowieniu ikony
w Ho³odach lotem b³yskawicy
przesz³a po okolicy. Od strony
Bielska i Hajnówki zaczê³y przy115. Grupa m³odzieñców z Krzywej, pocz¹- bywaæ procesje cerkiewne z chotek lat trzydziestych
r¹gwiami. Ludzie przed ikon¹
oddawali pok³ony, modlili siê, pozostawiali te¿ ofiary. Wed³ug relacji cud
trwa³ jedynie dwa-trzy dni, po czym ikona znowu¿ sta³a siê taka, jak poprzednio.
Cud w Ho³odach nosi³ niew¹tpliwie charakter znamiona Bo¿ego.
Byæ mo¿e, zwi¹zany by³ z zaniechaniem w szczytowskiej cerkwi akcji
neounijnej. Mo¿na rozpatrywaæ to równie¿ w szerszym kontekœcie
wydarzeñ wokó³ Cerkwi prawos³awnej w Polsce, która wówczas by³a
wystawiana na ciê¿k¹ próbê (m.in. akcja burzenia cerkwi na Podlasiu
i Che³mszczyŸnie). W tym samym czasie wystêpowa³y cudowne wydarzenia przy innych ikonach. Wspomnijmy chocia¿by o Golgocie
z soboru w Pru¿anach, gdzie w kwietniu 1934 r. z oczu Bogarodzicy
zaczê³y sp³ywaæ ³zy21.
Cudowne wydarzenie w stodole Prokopa Grygoruka mia³o niew¹tpliwy wp³yw na umocnienie religijnoœci mieszkañców Ho³odów.
Szczególnie w tym trudnym okresie, kiedy panowa³y nastroje nihili206

styczne i sukcesy odnosi³a radykalna ideologia komunistyczna.
Corocznemu pobudzaniu religijnoœci w Ho³odach, jak te¿ w innych wsiach, s³u¿y³y tzw. obchody
pól. Uroczystoœæ ta odbywa³a siê
w dniu œwiêta œw. œw. Cyryla i Metodego (23 maja). Procesjê rozpoczynano przy drewnianym krzy¿u,
stoj¹cym przy szosie, na granicy
z gruntami maj¹tku szczytowskiego. Wystawi³y go w 1907 r. Agata
i Barbara Piotrowskie w intencji
uchronienia dobytku przed pomorem. St¹d procesja, na której czele szed³ duchowny oraz mê¿czyŸni z chor¹gwiami i dziewczêta
z feretronami, pod¹¿a³a w kierunku pó³nocnym przez uroczyska
Klin, Bo³oto i Naddatki do granicy
pól mieszkañców Ogrodnik. Tu
116. Kole¿anki z Ho³odów, od lewej:
zawracano w kierunku zachodnim Olga Piotrowska, Tatiana Grygoruk, Lidia
i po dojœciu do œciany lasu pañ- Ochmielczuk, Lidia Kuderska, Nadzieja
stwowego skrêcano na po³udnie, Kuderska, 1933
by zakoñczyæ procesjê we wsi. Procesja zatrzymywa³a siê przy polach,
gdzie poszczególne rodziny klêka³y, a duchowny czyta³ Ewangeliê
i œwiêci³ zasiewy. Œwiêcon¹ wod¹ kropiono tak¿e dobytek.
Procesjê kontynuowano w dniu nastêpnym: rozpoczynano od granicy z polami wsi Widowo; dalej przez ur. Skoroszczyno, Syczowa Hora,
Hryniówszczyna, Naddatki, Rybniki dochodzono do granicy pól wsi Mik³asze. Przez uroczysko Podborje, Szyja i Kacapszczyna procesja podchodzi³a znowu¿ do wspomnianego krzy¿a. Tu odbywa³ siê wspólny
posi³ek na koszt gromady wiejskiej (pieni¹dze pochodzi³y z dzier¿awy tzw. prohu³ek). W tej swoistej pielgrzymce do przejœcia by³o w sumie oko³o dwunastu kilometrów22.
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„Voskresnoje Cztienije” 1932, nr 31-32.
S. Iwaniuk, Rz¹dowa parcelacja maj¹tku pocerkiewnego w Szczytach Dziêcio³owie
w latach 1938-1939, „Bia³oruskie Zeszyty Historyczne” 1995, t. 1(5), 82-95;
por. o. G. Sosna, A. Troc-Sosna, Cerkiewna w³asnoœæ ziemska na Bia³ostocczyŸnie
w XV-XX wieku. Wybór dokumentów, Bia³ystok 2004, s. 393-405; Grunty cerkiewne przejmowano na podstawie: Dekretu o przedmiocie przymusowego zarz¹du pañstwowego, „Dziennik Praw Pañstwa Polskiego”, 28 XII 1918,
nr 21, poz. 67, s. 164-165.
AP w Bia³ymstoku, Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie, sygn. 304, k. 10;
w „Szczegó³owym opisie parcelacyjnym maj¹tku [Szczyty Dziêcio³owo]”
z 14 XI 1938 r. w Dziale B — „Stosunki prawne i u¿ytkowanie maj¹tku”,
w punkcie 13 — „Czy tytu³ w³asnoœci jest uregulowany na Skarb Pañstwa?”,
delegat Urzêdu Wojewódzkiego Bia³ostockiego K. Balcerzak i mierniczy
J. Buszko odnotowali: „uregulowany bêdzie, maj¹tek pounicki”.
Archiwum w³asne, Protokó³ z dnia 15 X 1938 r. w biurze Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Siedlcach, mnps; S. Iwaniuk, „Unickoœæ” bez unitów. Wyszperane
w archiwum, „Czasopis” 1993, nr 1(25), s. 16.
Archiwum w³asne, Teczka Szczyty Dziêcio³owo, mnps.
AP w Bia³ymstoku, sygn. 304, k. 41-134, sygn. 305, k. 3; ustalono na podstawie adnotacji o terminie wp³ywu „zg³oszenia” do Starostwa Powiatowego Bielsko-Podlaskiego.
Tam¿e, sygn. 304, k. 11. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim dopiero
28 XI 1938 r. wys³a³o do Zarz¹du Gminnego w Orli tekst og³oszenia o przyst¹pieniu do parcelacji maj¹tku pocerkiewnego w Szczytach Dziêcio³owie, które
so³tys wsi Szczyty publicznie odczyta³ 2 XII 1938 r. Pretensje F. Banatowskiego by³y wiêc ca³kowicie nieuzasadnione; tam¿e, sygn. 304, k. 33.
AP w Szczytach, Ëåòîïèñü Ùèòîâñêîãî ïðèõîäà, k. 7; relacja Olgi Siemieniuk
z Krzywej.
Archiwum Parafii Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku, Wykazy parafialne
z 1938 r.
Relacja Paw³a Kruka ze Szczytów Nowodworów, ur. 1919 r., zapis z 20 marca
2004 r.
Relacja Anastazji Szara³o z d. Nazaruk, ur. w 1912 r. w Krzywej; obecnie mieszka
w Bielsku Podlaskim; zapis z 10 listopada 2005 r.
Postaæ o. Joakima Kuderskiego jest przyk³adem awansu syna bogatego
w³oœcianina w okresie pouw³aszczeniowym. Jego ojciec Sylwester Kuderski
by³ w 1878 r. najbogatszym gospodarzem w Ho³odach (posiada³ ok. 24 ha
ziemi). Nie wiemy dok³adnie, jakie szko³y Joachim Kuderski zakoñczy³, zanim
w 1881 r., w wieku 28 lat zosta³ nauczycielem gimnazjum przy Uniwersytecie
Warszawskim. Tradycja rodzinna g³osi, ¿e studiowa³ w Petersburgu, a nawet
Sorbonie. Powo³anie duchowne poczu³ ju¿ w wieku doœæ sêdziwym, kiedy
owdowia³. Byæ mo¿e przyczyn¹ wyœwiêcenia by³o równie¿ odczucie
patriotycznego obowi¹zku wobec swojej ma³ej ojczyzny. Gdy w wieku 75 lat
przyby³ do swej rodzinnej, parafii szczytowskiej, cerkiew znajdowa³a siê
w bardzo trudnej sytuacji. W Szczytach o. Joachim s³u¿y³ dwa lata, po czym
by³ przeniesiony do Bielska, potem do Ho³ynki, Nowego Berezowa i Puch³ów.
Zmar³ w kwietniu 1933 r.; pochowany na cmentarzu w Bielsku Podlaskim.
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L. Piotrowski, Historia rodu Piotrowskich, „Bielski Hostineæ” 1999, nr 2 (6), s. 11.
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Rozdzia³ XIII

Szkolnictwo, ¿ycie kulturalne i polityczne
UchodŸstwo do Rosji przerwa³o dzia³alnoœæ rozwijaj¹cego siê pomyœlnie szkolnictwa podstawowego. W latach 1915-1919 w Szczytach,
Krzywej oraz Ho³odach ¿adne placówki edukacyjne nie funkcjonowa³y. Nieliczne dzieci z kilkunastu rodzin, które tu zosta³y, by³y zdane na wiedzê swych rodziców czy œwiat³ych s¹siadów. Niektórzy decydowali siê posy³aæ swe pociechy do nieodleg³ej £oknicy oraz Zbucza, gdzie od 1916 r. funkcjonowa³y szkó³ki bia³oruskie1 . Gdy dodamy do tego równie¿ szko³ê w Grabowcu k. Dubicz Cerkiewnych, któr¹ w latach 1915-1919 prowadzi³a Wiera Mas³owska, zauwa¿ymy, ¿e
sieæ szkolna we wschodniej czêœci powiatu bielskiego, chocia¿ mizerna, ale istnia³a. Placówki bia³oruskie powstawa³y samorzutnie, wszêdzie tam, gdzie by³o takie zapotrzebowanie. Chocia¿ przedwojenni
nauczyciele w wiêkszoœci udali siê w bie¿eñstwo, braki kadrowe stara³o siê uzupe³niaæ pierwsze bia³oruskie seminarium nauczycielskie,
funkcjonuj¹ce w Œwis³oczy w latach 1916-19182 .
W lutym 1919 r. wojska polskie zaczê³y zajmowaæ ziemie bia³orusko-litewskie. Wojska niemieckie ust¹pi³y równie¿ z terenu powiatu
bielskiego, którego wschodni¹ czêœæ zaliczano do etnograficznych ziem
bia³oruskich. Polityka w³adz polskich wobec Bia³orusinów nie by³a
jednak¿e w tym czasie szczególnie otwarta. Co prawda, czêœæ polityków, w tym podsekretarz stanu MSZ Miros³aw Arciszewski, nawo³ywa³o do pozyskiwania bia³oruskiego zaufania dla idei nowej pañstwowoœci polskiej, jednak poczynania wojska, ¿andarmerii i lokalnej administracji temu przeczy³y. W wielu powiatach dochodzi³o wrêcz do
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pacyfikowania wszelkich przejawów bia³oruskiego ¿ycia gospodarczego, oœwiatowego i kulturalnego3 .
Na pocz¹tku zezwolono jednak na powo³anie Bia³oruskiej Centralnej Rady Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny, której zjazd za³o¿ycielski odby³ siê w czerwcu 1919 r. (prezesem zosta³ Bronis³aw Taraszkiewicz). W œlad za tym, w sierpniu tego¿ roku powsta³a Bia³oruska
Rada Szkolna (BRS), której zadaniem by³o organizowanie szkolnictwa powszechnego i œredniego. Ju¿ na samym pocz¹tku funkcjonowania okaza³o siê jednak, ¿e w³adze polskie bêd¹ ograniczaæ wszechstronny rozwój szkolnictwa jedynie do Ziemi Miñskiej. Istnienie szkó³
bia³oruskich na WileñszczyŸnie, NowogródczyŸnie i GrodzieñszczyŸnie, w tym w powiecie bielskim, by³o niepo¿¹dane z powodów politycznych4 . Sytuacjê dodatkowo pogarsza³ fakt, ¿e lokalne w³adze powiatowe by³y zdecydowanie niechêtne Bia³oruskiej Radzie Szkolnej,
mimo, ¿e by³a prawnie usankcjonowana. Wymownie œwiadczy o tym
próba powo³ania szko³y bia³oruskiej w Ho³odach.
W koñcu sierpnia 1919 r., wed³ug ustaleñ Oddzia³u Szkolnego
Centralnej Rady Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny, do Ho³odów przyby³a Eugenia Matejczuk z misj¹ za³o¿enia szko³y bia³oruskiej. Po przyjeŸdzie do Bielska, swe pierwsze kroki nauczycielka skierowa³a do
powiatowego inspektora oœwiaty, prosz¹c o zatwierdzenie na stanowisku nauczyciela w Ho³odach. Ten kategorycznie odmawiaj¹c zgody
na nauczanie wyjaœni³, ¿e od maja dzia³a tu ju¿ polski nauczyciel.
W takiej sytuacji Eugenia Matejczuk pojecha³a do Grodna, gdzie na
otwarcie szko³y uzyska³a zgodê Rady Bia³oruskiej. Po powrocie do
Ho³odów 28 wrzeœnia 1919 r. nauczycielka zwo³a³a zebranie wiejskie,
na którym mieszkañcy jednog³oœnie postanowili otworzyæ szko³ê bia³orusk¹. So³tys Tymoszuk przygotowa³ specjalny akt, który skierowano do Inspektoratu w Bielsku:
„My, ni¿ej podpisani obywatele wsi Ho³ody, zebrani na wiejskim
zebraniu 28 wrzeœnia 1919 r. jednog³oœnie postanowiliœmy otworzyæ
szko³ê bia³orusk¹ w swej wsi.
Prosimy pana Inspektora zatwierdziæ nasze postanowienie i nauczycielkê bia³orusk¹ Eugeniê Matejczuk we wsi Ho³ody.
Obywatele wsi Ho³ody. Podpisy w³asnorêczne: Micha³ Kuderski,
G. Piotrowski, S. Kuderski, D. Kuderski, S. Jakoniuk, Sakowski, Piotr
Iwaniuk, Kiprianczyk, Jakim Powinski, Nikifor Juszczuk, Prokop Pi212

garczuk, Dymitr Wasiluk, Antoni Wasiluk,
Borys Ziemiel, Mikita Onopiuk, Kalistrat
Demianiuk, Paraska
Pawluczuk, Iwan Kuderski. Zatwierdzi³
so³tys Tymoszuk.”5
Postanowienie by³o odes³ane do Inspektoratu i po kilku
dniach, nie maj¹c stamt¹d odpowiedzi, nauczycielka przyst¹pi³a 117. Dowód osobisty Andrzeja Romanowskiego ze
do organizacji naucza- Szczytów z wpisan¹ narodowoœci¹ bia³orusk¹, 1922
nia. Przebywaj¹cy w Ho³odach polski nauczyciel, uprzejmie ust¹pi³
ze stanowiska. Orientowa³ siê bowiem w ówczesnym kursie centralnej polityki oœwiatowej, raczej sprzyjaj¹cej szkolnictwu bia³oruskiemu. Siódmego paŸdziernika Eugenia Matejczuk przyst¹pi³a do nauczania.
Radoœæ mieszkañców Ho³odów trwa³a jednak krótko. Jeszcze tego
samego dnia, póŸnym wieczorem, nauczycielkê zatrzyma³a policja, po
czym osadzono j¹ w bielskim areszcie. Tu przez kilka dni przes³uchiwano, po czym nakazano zabieraæ rzeczy i wyje¿d¿aæ do Wilna.
W czasie poni¿aj¹cych przes³uchañ starosta powiatowy oœwiadczy³, ¿e
rad bia³oruskich nie uznaje, a takie postanowienia, jak to dostarczone
z Ho³odów, pali w piecu, czym wyrazi³ wielk¹ ignorancjê w stosunku
do obywateli.
Wspieranie obywatelskiej inicjatywy Bia³orusinów ze wsi Ho³ody przez w³adze powiatowe, mog³o przysporzyæ jej tylko zwolenników. Tym bardziej, ¿e II Rzeczypospolita by³a jeszcze na etapie organizowania siê i potrzebowa³a ogólnospo³ecznego poparcia i lojalnoœci.
Sta³o siê jednak inaczej. W³adza wykaza³a wrogoœæ w stosunku do
przedstawicieli mniejszoœci narodowej, ju¿ na starcie grzebi¹c federacyjn¹ ideê marsza³ka Pi³sudskiego. Taka ignorancja wepchnê³a z czasem wielu jej przedstawicieli w objêcia radykalnych pr¹dów politycznych. Dodatkowo sprzyja³a temu wroga postawa w³adz wobec Cerkwi
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prawos³awnej. Bia³oruski senator Wiaczes³aw Bohdanowicz,
w jednym ze swych wyst¹pieñ
konstatowa³ ten smutny fakt:
„Niestety, w swoim d¹¿eniu
do polonizacji i katolicyzacji
mniejszoœci s³owiañskich, Pañstwo nie zauwa¿yliœcie zaczynaj¹cej siê wœród nich narodowej
i religijnej aktywnoœci. Czy daliœcie im szko³y ojczyste, seminaria nauczycielskie, uniwersytet ukraiñski? Czy daliœcie mo¿liwoœæ nieskrêpowanej organizacji cerkiewnej na soborach i zjazdach? Zamiast tego, by pomóc
zebranej w ludziach energii znaleŸæ odpowiednie ujœcie w dzia118. Grupa mê¿czyzn z Krzywej, lata trzy- ³alnoœci kulturalno-narodowej
dzieste
i religijno-cerkiewnej, ju¿ przez
piêæ lat Pañstwo gorliwie zamykacie wszystkie ujœcia tej energii...”6 .
Brak mo¿liwoœci szerszego rozwijania aspiracji narodowych i wyznaniowych wœród ludnoœci bia³oruskiej wpycha³ wiêc czêœæ aktywnych przedstawicieli w objêcia pr¹dów radykalnych, przede wszystkim komunistycznych. Dodatkowo na³o¿y³a siê na to trudna sytuacja
materialna, spowodowana uchodŸstwem oraz kryzysem gospodarczym.
Najbardziej aktywn¹ w tym wzglêdzie wsi¹ by³a Krzywa, gdzie istnia³a prê¿na komórka Komunistycznej Partii Zachodniej Bia³orusi (KPZB)
oraz jej m³odzie¿ówka. Wielu dzia³aczy nale¿a³o tu do komitetu obwodowego i centralnego partii.: „Zebrania odbywa³y siê w Krzywej,
a na nie z rejonu i województwa ¯ydzi przyje¿d¿ali: wieczorem przyjedzie, a rano, o œwicie, ucieka. P³aciliœmy sk³adki. Otrzymywaliœmy
nielegaln¹ literaturê, has³o trzeba by³o znaæ. Przed rocznic¹ rewolucji
paŸdziernikowej ulotki rozrzucaliœmy i czerwone flagi na drogach rozwieszaliœmy”, wspomina³ Mikita Monachowicz z Pasynek7 .
Jednym z najaktywniejszych dzia³aczy KPZB w Krzywej by³ Jakub Strelczuk, cz³onek KC partii. Niezwykle uzdolniony mówca, umia³
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zjednaæ do polityki setki osób z okolic Bielska. Niebawem okaza³ siê
jednak tajnym wspó³pracownikiem
polskiej defensywy. Za jego udzia³em dosz³o do serii aresztowañ g³ównych i szeregowych dzia³aczy partii. Donosicielami okaza³o siê równie¿ kilka osób z Rajska i Husaków8 . W czasie pokazowego procesu siedemnastu dzia³aczy komunistycznych, który odbywa³ siê
w styczniu 1936 r. w Wilnie, Jakub
Strelczuk by³ g³ównym œwiadkiem.
Na sali rozpraw strzela³ do niego rewolucjonista Sergiusz Prytycki, urodzony w Harkawiczach ko³o Sokó³ki. Strelczuk ocala³, Prytycki zaœ
zosta³ postrzelony przez ochronê,
Mê¿czyŸni z Krzywej, stoi Mikopotem skazany na karê œmierci, ³aj119.
Juszczuk
zmienion¹ w rezultacie na do¿ywocie. We wrzeœniu 1939 r. maj¹tek
Jakuba Strelczuka by³ skonfiskowany. W okresie w³adzy radzieckiej
i bezpoœrednio po wojnie mieszkañcy Krzywej o nazwisku Strelczuk
nie mieli jednak ³atwego ¿ycia9 .
W³adze pañstwowe stara³y siê
równie¿ pacyfikowaæ bia³orusk¹ aktywnoœæ kulturaln¹ i oœwiatow¹
wœród duchowieñstwa prawos³awnego. Najbardziej aktywni w tym
wzglêdzie byli obarczani nadzorem
policyjnym. Dotyczy³o to m.in. pochodz¹cego z Krzywej o. Filimona
Beziuka, który w latach dwudzie120. Grupa mê¿czyzn z Krzywej,
stych by³ proboszczem parafii w Po- pierwszy z lewej siedzi Jakub Strelczuk,
reczu k. Grodna. W swoim raporcie lata trzydzieste
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komendant miejscowej
policji donosi³: „Mo¿liwe, ¿e pracuje on konspiracyjnie, z tego punktu
widzenia, ¿e jest on Bia³orusinem”10. Paradoksalnie wiêc, wystarczy³o
otwarcie mówiæ o swej
przynale¿noœci narodowej, by byæ podejrzanym.
W takiej atmosferze, niekorzystnej dla wszelkich
przejawów bia³oruskiej
aktywnoœci, tworzy³a siê
w województwie bia³ostockim idea polskiego
prawos³awia.
Bardzo trudno by³o
w tym okresie uzyskaæ
121. Miko³aj Juszczuk z Krzywej w drodze do repracê w urzêdzie prawowolucyjnej Hiszpanii, Pary¿, 1930
s³awnym Bia³orusinom.
O zatrudnienie na poczcie w Bielsku Podlaskim stara³ siê m.in. Sergiusz Kruk ze Szczytów Dziêcio³owa. Przed uchodŸstwem pracowa³
ju¿ bowiem w podobnej placówce w Bia³ymstoku. Jego starania nie
przynosi³y jednak rezultatu. Pewnego razu od komendanta bielskiej
tajnej policji us³ysza³ takow¹ sekwencjê: PrzejdŸ na katolicyzm, a znajdziesz pracê. Sergiusz Kruk wola³ jednak¿e gospodarzyæ na swoich niepe³nych trzech hektarach ziemi, niŸli zdradziæ wiarê ojców. Ledwo
wi¹¿¹c koniec z koñcem, na pocz¹tku lat trzydziestych chcia³ wyjechaæ do Argentyny, czego odradzi³ mu jednak rodzony brat Doroteusz
Kruk, który ju¿ wczeœniej trafi³ za ocean. W Argentynie pozosta³ ju¿
na sta³e; by³ tam starost¹ jednej z cerkwi11. Wyznanie prawos³awne
Paw³a Pawluczuka z Ho³odów by³o tak¿e najprawdopodobniej przyczyn¹ k³opotów z uzyskaniem pracy w Bielsku Podlaskim, mimo ¿e
by³ absolwentem jednej z warszawskich œrednich szkó³ artystycznych.
Podobnych przyk³adów mo¿na by³oby mno¿yæ wiele. Przyk³ady te
jeszcze raz potwierdzaj¹ tezê – w³adze II Rzeczypospolitej znaczn¹
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czêœæ swych obywateli traktowa³y po
macoszemu.
Niesprzyjaj¹ca
dla oœwiaty mniejszoœci bia³oruskiej atmosfera trwa³a przez
ca³y okres miêdzywojenny. Przedwojenni nauczyciele
szkó³ ludowych i cerkiewno-parafialnych
nie mieli w³aœciwie
122. Uczniowie szko³y w Szczytach z nauczycielem Tomo¿liwoœci prakty- maszem
Dziadoszem, lata trzydzieste
kowania w swoim zawodzie. W³adze pañstwowe uwa¿a³y ich za element niepewny, z góry
skazuj¹c na degradacjê spo³eczn¹. Z drugiej strony, szko³y w miejscowoœciach bia³oruskich, starano siê
obsadzaæ Polakami, pochodz¹cymi
przewa¿nie z po³udniowych rejonów kraju. Dlatego te¿ w czteroklasowej szkole powszechnej
w Ho³odach w latach dwudziestych uczy³a Maria Federówna
z Krakowa, potem zaœ Czes³aw
Wasilewski i Szerszunowicz12.
W podobnej placówce w Krzywej
naucza³a Maria Mozdyniewiczówna. By³ te¿ nauczyciel Tomasz Zió³kowski, który prowadzi³ chór dzieciêcy. Mimo ¿e stara³ siê nawet p³aciæ jego cz³onkom, wiêkszoœæ dzieci chór bojkotowa³o. Na chór krótko uczêszcza³a Olga Siemieniuk, poniewa¿
kole¿anki od komunistuv do- 123. Œwiadectwo szkolne Marii Romaskwiera³y. Do dziœ jednak pamiê- nowskiej ze Szczytów, 1935
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125. Uczniowie przed szko³¹ w Ho³odach z o. Witalijem Borowskim i nauczycielk¹
Helen¹ Kozakiewicz, 1935

ta pieœni: Idzie mazur srogi... , Ludzie zapomnieli „Ojcze nasz”, Jedzie
pan komendant, Warcz¹ karabiny, dzwoni¹ pa³asze... . Przygotowywano
równie¿ przedstawienie Krewniak z Ameryki, które uczniowie pokazywali
w £oknicy 13. Inna ówczesna
uczennica, Maria Juszczuk z d. Jakoniuk wspomina o pieœni Za Niemen, któr¹ chór szkolny œpiewa³ na
konkursie w Zbuczu. Ka¿dy dzieñ
nauki w szkole rozpoczynano
i koñczono modlitw¹ w jêzyku
polskim14. Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e w szkole uczy³y siê prawie wy³¹cznie bia³oruskie dzieci
prawos³awne.
Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e
niektórzy przedstawiciele prawos³awnej m³odzie¿y bia³oruskiej
przy³¹czali siê do skrajnego ruchu
endeckiego, propaguj¹cego anty126. Karta zeszytu Borysa Antychowicza
z dworu Nowodwory do samoedukacji z jê- semityzm, m.in. kilka osób z
zyka rosyjskiego
Krzywej. Zaprzecza³o to polary218

124. Uczniowie szkó³ w Ho³odach i Szczytach na wycieczce w Bia³owie¿y, u góry
stoi nauczyciel Szarszunowicz, rok szkolny 1937/38

zacji Bia³orusinów jedynie z lewego boku sceny politycznej. Niektórzy przy³¹czali siê równie¿ do ruchu chrzeœcijañskiego, jak Karp Osipiuk z Krzywej, który by³ cz³onkiem Bia³oruskiej Chrzeœcijañskiej Demokracji15. Udzia³ w ¿yciu politycznym, czy to z lewego, czy z prawego
boku, dotyczy³ jednak tylko nielicznej czêœci spo³eczeñstwa. Wiêkszoœæ
stara³a siê w tym wzglêdzie zachowywaæ powœci¹gliwoœæ. Ewenementem by³a jednak¿e „rozpolitykowana” Krzywa, która na tle innych wsi
powiatu bielskiego zdecydowanie wyró¿nia³a siê sw¹ aktywnoœci¹.
Trzeba przyznaæ, ¿e polscy nauczyciele wiele serca wk³adali
w pracê z dzieæmi. Nie pozwalali im jednak zaistnieæ w ¿ywiole swej
rodzimej kultury. Polonizacja i asymilacja mniejszoœci bia³oruskiej by³a
bowiem jednym z za³o¿eñ polityki oœwiatowej pañstwa. Dlatego te¿,
dzieci przy pomocy doros³ych stara³y siê same organizowaæ ¿ycie kulturalne. Olga Siemieniuk wspomina choinki z przedstawieniami, przebraniami i pieœniami w jêzyku rosyjskim. Przygotowywano tak¿e herody w jêzyku polskim, przeplatanym miejscowym jêzykiem ruskim16.
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Podobne herody pokazywano i w
Ho³odach. Tu aktorom towarzyszyli muzykanci, wœród nich Jerzy
Grygoruk na harmonii i Stanis³awiuk na skrzypcach. Herodów zapraszali do siebie nie tylko chrzeœcijanie, ale równie¿ ¯ydzi17. Ho³odowscy muzykanci i m³odzie¿
organizowa³a tak¿e s³ynne na ca³¹
okolicê zabawy.
Pisz¹c o edukacji i kulturze
w miêdzywojennych Ho³odach,
nie sposób pomin¹æ postaci znamienitego malarza, konesera
i konserwatora dzie³ sztuki Piotra
Pawluczuka (1905-1989). O jego
przysz³ym losie zadecydowa³a
127. Piotr Pawluczuk (pierwszy z prawej) s³u¿ba wojskowa, gdzie talent maz rodzin¹ w okresie s³u¿by wojskowej, larski Piotra zauwa¿y³ œwiat³y kapocz¹tek lat trzydziestych
pitan Burzyñski. W rezultacie,
w po³owie lat dwudziestych Pawluczuk trafi³ na studia do Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie, które b³yskotliwie zakoñczy³. Uczy³ go
m.in. Leon Wyczó³kowski. Niebawem w Warszawie zjawi³ siê równie¿ Pawe³ Pawluczuk (1912-1987), m³odszy brat Piotra, który za jego
namow¹ rozpocz¹³ naukê w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych. Podobnie jak brat, w 1935 r. wst¹pi³ do ASP, na Wydzia³ RzeŸby, który
zakoñczy³ jednak dopiero po wojnie. W latach 1961-1972 bêdzie on
sprawowaæ urz¹d Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bia³ymstoku, zapisuj¹c siê z³otymi zg³oskami w dzie³o odnawiania zabytków
na terenie województwa, w tym ocala³ych fresków supraskich oraz cerkwi w Szczytach18.
Powróæmy do Piotra Pawluczuka, który na pocz¹tku lat trzydziestych przeniós³ siê z Warszawy do Ho³odów. Tu w³aœnie za³o¿y³ fabrykê farb i p³ócien, daj¹c zatrudnienie miejscowym. Wiêkszoœæ produkcji zbywa³ we w³asnym sklepiku w Warszawie. Tworzy³ równie¿ obrazy i marzy³ o pierwszej wystawie. Po zajêciu tych terenów przez w³adze radzieckie, nadal pozostawa³ w Ho³odach, anga¿uj¹c siê jedno220

128. Jeden z wczesnych obrazów Piotra Pawluczuka, olej, p³ótno, zbiory prywatne

czeœnie w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Artystów Zachodniej Bia³orusi w Bia³ymstoku. W 1940 r., przez granicê radziecko-niemieck¹,z zamiarem
zaopatrzenia siê w materia³y artystyczne, dosta³ siê do Warszawy.
W drodze powrotnej zosta³ jednak przez pograniczników zatrzymany.
Okaza³o siê, ¿e pad³ ofiar¹ prowokacyjnego donosu. Piotra Pawluczuka aresztowano, na pocz¹tku osadzaj¹c w Brzeœciu, gdzie przeszed³
nieludzkie przes³uchania. Potem zes³ano go na Dalek¹ Pó³noc do Komi
SSR. W ³agrach uratowa³ go znowu¿ talent – by³ tam zatrudniony do
malowania portretów i widoków. Po zawarciu porozumienia Stalin –
Sikorski, opuœci³ ³agier i uda³ siê w poszukiwaniu armii gen. Andersa.
Na miejsce jednak nie dotar³, w Uzbekistanie i Kirgizji zacz¹³ rozwijaæ interesy. Potem przez Iran trafi³ do Damaszku, gdzie przez rok
mieszka³ w rezydencji patriarchy antiocheñskiego. St¹d przejecha³ do
Libanu, a w 1948 r. przebrn¹³ do Argentyny. W Buenos Aires aktywnie w³¹czy³ siê w ¿ycie artystyczne; niejednokrotnie spotyka³ siê
z Józefem Czapskim z Pary¿a oraz Witoldem Gombrowiczem. Za³o¿y³ te¿ w³asn¹ galeriê, gdzie obok setek obrazów, prezentowa³ kolek221

129. Piotr Pawluczuk z polskimi przyjació³mi w swym domu w Buenos Aires, 1976

cje innych dzie³ sztuki, przede wszystkim perskich dywanów. Sam
zajmowa³ siê ich odnawianiem i w tym celu zatrudnia³ pracowników.
Prowadzi³ tak¿e dzia³alnoœæ oœwiatow¹ wœród dzieci polskiej emigracji, by³ przedstawicielem argentyñskiej Polonii d.s. spraw kulturalnych. Do koñca ¿ycia pozostawa³ wiernym parafianinem jednej z cerkwi
prawos³awnych w Buenos Aires. Zmar³, potr¹cony przez samochód
w 1989 r. Okolicznoœci jego œmierci nie zosta³y jednak do dziœ do koñca wyjaœnione. Rok wczeœniej ostatni raz przyby³ na ziemiê przodków.
Wówczas wystawia³ swoje obrazy w Bia³ymstoku (BWA) oraz w warszawskiej „Zachêcie”. Marzy³, aby w Ho³odach powsta³o muzeum oraz
kaplica prawos³awna, gdzie by³by pochowany. Jednak marzenia te pozostaj¹ nie zrealizowane. Piotr Pawluczuk uwa¿any jest za twórcê kierunku
w sztuce, zwanego wibracjonizmem19. Niew¹tpliwie, jest on najbardziej
znan¹ postaci¹, wywodz¹c¹ siê z Ho³odów. I co wa¿ne, do koñca ¿ycia
malarz by³ z nimi emocjonalnie zwi¹zany.
Z Ho³odów przenieœmy siê jeszcze do Szczytów. W okresie miêdzywojennym w miejscowej szkole najd³u¿ej naucza³ Tomasz Dziadosz. By³ to cz³owiek inteligentny i dobrze wykszta³cony. Utrzymywa³ przyjacielskie kontakty z dziedzicami szczytowskimi.
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W 1936 r. w szko³ach w Szczytach, Ho³odach i Krzywej naukê
pobiera³o w sumie 244 dzieci, z tego: w Szczytach – 78, Krzywej – 87,
Ho³odach – 79 dzieci20. Najokazalszy budynek szkolny, od ok. 1935 r.
posiada³y Szczyty. Do tej pory dzieci uczy³y siê przewa¿nie w by³ym
domu Goworskich; tu równie¿ organizowano ró¿norakie kursy, m.in.
dwumiesiêczny kurs rêkodzielniczy. Materia³ na budowê nowej szko³y pochodzi³ z cegielni Jerzego Ostasiewicza i by³ przez niego przekazany nieodp³atnie. Wójt orlañski Wañkowicz zaanga¿owa³ mieszkañców wsi, którzy przy budowie odrabiali szarwarki, czyli obowi¹zkowe
roboty drogowe21. W Ho³odach nowej szko³y nie wybudowano, przez
ca³y czas uczono w przedwojennym budynku, wzniesionym przez miejscowego cieœlê Dymitra Grygoruka. On te¿ by³ twórc¹ wielu wiatraków i innych budowli w okolicy.

1

Relacja Dymitra Wawreszuka, zapis z 21 paŸdziernika 2003 r.; o. G. Sosna,
D. Fionik, Pasynki i okolice, Bia³ystok 2001, s. 91; szko³y bia³oruskie na Podlasiu
powstawa³y w tym czasie w wielu miejscowoœciach, gdzie pozostawa³a wiêksza
grupa mieszkañców; oprócz Zbucza i £oknicy znana jest taka szko³a
z Grabowca gm. Dubicze Cerkiewne, gdzie uczy³a Wiera Matejczuk.

2

M. Siemakowicz, Polityka polska wobec szkolnictwa bia³oruskiego w okresie
odbudowy pañstwowoœci polskiej, „Bia³oruskie Zeszyty Historyczne” 2001, t. 15,
s. 42.
E. Mironowicz, Bia³orusini w polityce pi³sudczyków w latach dwudziestych,
„Bia³oruskie Zeszyty Historyczne” 2005, t. 23, s. 37.
M. Siemakowicz, Polityka polska..., s. 45; w 1919 r. na ziemiach bia³oruskich,
w³¹czonych do Polski istnia³o blisko 500 szkó³ bia³oruskich; do roku 1924 ich
liczba zmniejszy³a siê do 29; por. Memoria³ Towarzystwa Szko³y Bia³oruskiej oraz
Bia³oruskiego Instytutu Gospodarki i Kultury, „Áåëàðóñêi Êàëÿíäàð” z 1963 r.,
s. 91.
Postanowienie mieszkañców Ho³odów przytaczamy w przek³adzie z jêzyka
bia³oruskiego, które by³o w³¹czone do artyku³u pt. Áåëàðóñêàÿ øêîëà, który
ukaza³ siê w gazecie „Íåçàëåæíàÿ Áåëàðóñü” 1919. nr. 7, s. 3; przedruk:
„Czasopis” 2002, nr 10.
Wykorzystano tekst przemówienia, przepisany przez W. £yz³owa z wydawanej
w Warszawie gazety „Za Svobodu” 1927, nr 64 i 67.
Ó íîâàé àé÷ûíå, wspomnienia M. Monachowicza, Bia³ystok 2001, s. 201.
Tam¿e.
Relacja Grzegorza Strelczuka z Krzywej. Jak g³osi wiejska tradycja, Jakub
Strelczuk by³ dzieckiem nieœlubnym jednego z zamo¿niejszych gospodarzy
w Krzywej, a nazwisko odziedziczy³ po przybranym ojcu. W 1939 r. Jakub
Strelczuk wyjecha³ do Poznania, gdzie zosta³ zmuszony do pracy w wywiadzie
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niemieckim; po wojnie emigrowa³ do Stanów Zjednoczonych; por.
A. Omiljanowicz, Saver 1149, Warszawa 1970.
S. Tokæ, Ãàðàäçåíø÷ûíà ÿê àáøàð ïîëüñêà-áåëàðóñêàãà ýòíà-êàíôåñiéíàãà
ïàìåææà, „Bia³oruskie Zeszyty Historyczne” t. 19, Bia³ystok 2003, s. 159.
Relacja Piotra Kruka ze Szczytów Dziêcio³owa.
Relacja Nadziei Grygoruk, zapis z 5 marca 2004 r.
Relacja Nadziei Grygoruk z Ho³odów; relacja Olgi Siemieniuk z Krzywej.
W ówczesnej Krzywej istnia³ podzia³ na tzw. komunistów i nie komunistów.
Relacja Marii Juszczuk z Krzywej, zapis z 21 paŸdziernika 2005 r.
Relacja Piotra Juszczuka z Bia³egostoku, zapis z 30 paŸdziernika 2005 r.
Relacja Olgi Siemieniuk z Krzywej.
Relacja Jerzego Grygoruka z Ho³odów.
J. Hoœci³owicz, Pawe³ Pawluczuk – artysta rzeŸbiarz, konserwator (1912-1987),
„Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, z. 11, Bia³ystok 2005,
s. 256-261.
K. Rosiñski, Cztery fortuny Piotra Pawluczuka, „Kurier Poranny” 1990, nr 69,
s. 5; J. Nachi³o, T. Wiœniewski, Pedro pozostanie w Argentynie, „Kurier Poranny”
1994, nr 225, s. 8.
AP w Szczytach, Klirovaja Viedomost’ z 1936 r.
Relacja Paw³a Kruka ze Szczytów Nowodworów.

Rozdzia³ XIV

Rewolucja i okupacja
Pierwszego wrzeœnia trzydziestego dziewi¹tego roku œwiat nagle
siê odmieni³ - wybuch³a kolejna wojna. Szosa strategiczna Bielsk-Pru¿any znowu¿ zape³ni³a siê kolumnami ¿o³nierzy i sprzêtem wojennym. Na pocz¹tku, wycofuj¹ce siê wojsko polskie, potem wkraczaj¹cy Niemcy. By³o te¿ trochê uchodŸców z Mazowsza. Miejscowi, pomni tragedii bie¿eñstwa sprzed dwudziestu kilku lat woleli, mimo
wszystko, pozostaæ w rodzinnych gniazdach. Niektórych mieszkañców Szczytów, Ho³odów i Krzywej jeszcze w sierpniu zmobilizowano
do armii. Byli wœród nich Borys Beziuk, Stefan Baszun oraz brat malarza Anatola Krawczuka z Krzywej. Pierwszy walczy³ w armii genera³a
Kleeberga pod Kockiem, drugi broni³ twierdzy Modlin1 . Trzeci z ¿o³nierzy wpad³ do niemieckiej niewoli; a po wyzwoleniu wyjecha³ na
sta³e do Brazylii. Tu te¿ zmar³ w wieku blisko dziewiêædziesiêciu lat2 .
W drugiej po³owie wrzeœnia mieszkañcy Ho³odów ujrzeli ze zdumieniem wycofuj¹cych siê Niemców. Zapanowa³ kilkudniowy spokój. Ale ju¿ oko³o dwudziestego wrzeœnia znowu¿ rozpocz¹³ siê na
szosie wielki ruch. Tym razem ze wschodu zaczê³y nadci¹gaæ oddzia³y Armii Czerwonej, by na terenie Bia³ostocczyzny ustanowiæ w³adzê
radzieck¹. Jedynie niewielki procent ludnoœci bia³oruskiej entuzjastycznie przyj¹³ wieœæ o przy³¹czeniu Podlasia i zachodnich terenów
bia³oruskich do BSSR. Byli to przede wszystkim dzia³acze komunistyczni
i osoby szykanowane przed wojn¹ za swe pogl¹dy. Oni te¿ przewa¿nie
inicjowali uroczyste powitania Armii Czerwonej i wystawianie bram powitalnych. Nie uczestniczy³a w tym jednak wiêkszoœæ mieszkañców, która
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do wstêpuj¹cych oddzia³ów odnosi³a siê czêsto nieufnie.
Powitaln¹ bramê przygotowano równie¿ w Ho³odach. Z Krzywej,
na koniach przyby³a grupa dzia³aczy komunistycznych. Miko³aj Bagiñski z s¹siednich Ogrodnik wspomina³ o tym wydarzeniu: Ãîëîäû
íà øîñå çðîáiëi áðàìó ç áóêâàìi: „Âñòðå÷àåì ñâîèõ áðàòüåâ èç Ìîñêâû
(÷û Ìèíüñêà)”. ß òàì ñàì òîãäû íý áûâ‚ àëå ðîñêàçóâàëi ìíiMå ñâåäêi
òîãî ïîâiòàíÿ‚ øòî îäíà êîáåòà ïóäûøëà ç áóêåòîì äî òàíêåòêi‚ äý
ñiäåëi ñîëäàòû‚ õî÷ý ¸ãî äàòi. ßê òóò îäií ç iì ìàõíý ðóêîþ‚ êâåòêi
ïîêîòiëiñå â ðóMîâ. Òàÿ iõ ïóäíÿëà i çíîâ ïóäíîñiò ñîëäàòó. I çíîâ
êâåòêi ïîëiòåëi‚ à ñîëäàò ñî çëîñö¸þ êàæý: „Òû ìíå ëó÷øå õëåáà äàé‚
à íå ýòè öâåòû ïîäíîñèøü”. Âiäíî‚ âýëüìi ãîëîäíû áûâ3 .
Nowe w³adze na terytorium Bia³ostocczyzny utworzy³y Obwód Bia³ostocki, wcinaj¹cy siê klinem w Generalne Gubernatorstwo i Prusy
Wschodnie. Z uwagi na znaczenie
strategiczne, zaczêto koncentrowaæ
tu ogromne si³y wojskowe. Sta³o siê
to wielkim obci¹¿eniem dla miejscowej ludnoœci, zmuszanej do zakwaterowania ¿o³nierzy oraz pracy
fizycznej przy obiektach wojskowych. Zmilitaryzowano równie¿ interesuj¹cy nas obszar. Jednostka
wojskowa stacjonowa³a w lesie ho³odowskim; w miejscowym Leœnictwie znajdowa³ siê sztab
i kuchnia. Tam te¿ organizowano
projekcje filmów, na które chodzili ludzie ze wsi. Czêœæ ¿o³nierzy
i oficerów mieszka³a w Ho³odach4 .
Na cele wojskowe zajêto równie¿
dwa dwory szczytowskie, a ich prawowitych w³aœcicieli wyeksmitowano. W³oœcianie tymczasem byli
130. Pokwitowanie, wydane przez Ko- gremialnie zatrudniani przy budomitet Tymczasowy w Krzywej, paŸdzier- wie lotniska wojskowego w Bielsku
nik 1939 r.; pieczêæ Komitetu zrobiono na
bazie piecz¹tki Publicznej Szko³y Po- Podlaskim oraz umocnieñ wojskowszechnej w Krzywej
wych na granicy z Niemcami. Nie226

którzy pracowali przy urz¹dzaniu
lotniska ko³o Wysokiego Mazowieckiego. By³ wœród nich m¹¿
Luby Rajeckiej z Krzywej, który
w czerwcu 1941 r. nie zd¹¿y³ ewakuowaæ siê na wschód i trafi³ do
niewoli niemieckiej. Do domu
powróci³ dopiero w 1945 r.5
Radziecka w³adza cywilna
zaczê³a konstytuowaæ siê dopiero pod koniec 1939 r. Do tego
czasu, przez kilka miesiêcy, w³adza nale¿a³a do „ludu”, czyli
tymczasowych komitetów w³oœciañskich, nazywanych te¿ rewolucyjnymi. Inicjatorami ich 131. Pokwitowanie otrzymania zwierzêcia
powstania byli przedwojenni ak- gospodarskiego z maj¹tku Dziêcio³owo, paŸdziernik 1939
tywiœci ruchu komunistycznego
oraz niektórzy ubodzy ch³opi, którzy w zaistnia³ej sytuacji ujrzeli szansê
szybkiego awansu spo³ecznego. Komitety w³oœciañskie powsta³y tak¿e w Krzywej oraz Szczytach. Panowa³ tu nastrój iœcie rewolucyjny,
przejawia³o siê to przede wszystkich w rabunkowej parcelacji maj¹tku Dziêcio³owo. Przed oczyma Ostasiewiczów znowu powsta³y straszne
obrazy wojny domowej, które widzieli w czasie uchodŸstwa do Rosji.
Ju¿ w koñcu wrzeœnia 1939 r. do Dziêcio³owa wkroczy³a grupa okolicznych ch³opów z ¿¹daniem opuszczenia zabudowañ gospodarczych
maj¹tku. Gospodarze nie mieli innego wyjœcia, jak tylko siê podporz¹dkowaæ. Od razu przyst¹piono do wymierzania „sprawiedliwoœci
dziejowej” – rozdawania pañskiego maj¹tku, wed³ug ¿yczenia. Rozpoczêto od inwentarza ¿ywego. Jedynie w paŸdzierniku 1939 r. rozdysponowano kilkanaœcie sztuk, w tym cztery krowy i ja³ówki, konia,
trzy prosiêta oraz cztery owce. Oddano te¿ wóz oraz wiele p³odów
rolnych, w tym zbo¿e. Odbiorcami tego rozdawnictwa byli nie tylko
mieszkañcy Krzywej. Znajdujemy tu równie¿ osoby z Czy¿ów, Podrzeczan, Mik³aszów, Rakowicz, a nawet Hajnówki. Ich proœby by³y
zazwyczaj popierane przez miejscowe w³adze tymczasowe, które wydawa³y im stosowne zaœwiadczenia o niskim statusie materialnym. Jed227

nym z prosz¹cych o
przydzia³ p³odów rolnych by³ gospodarz ze
wsi Mik³asze, który
przypomina³ w piœmie
sw¹ rewolucyjn¹ przesz³oœæ oraz zniewolenie
w obozie Berezy Kartuskiej.
Kuriozaln¹, bardzo
smutn¹ wymowê posiada³o na tym tle pi132. Pokwitowanie zakupu czerwonego materia³u na smo samego Jerzego
wybory
Ostasiewicza, który
pierwszego grudnia 1939 r. zaœwiadcza³, ¿e otrzyma³ od komitetu w³asne buraki pastewne: ß íèæåïîäïèñàâøèéñÿ ãðàæäàíèí Ãåîðãèé
Îñòàñåâi÷ ïîëó÷èë îò Êðèâÿíñêàãî Êîìèòåòà 100 ïóäîâ (ñòî ïóäîâ)
êîðìîâûõ áóðàêîâ äëÿ êîðîâû. Â ÷åì ðîcïèñóþñü. Ã. Îñòàñåâi÷.
Dziewiêtnastego paŸdziernika 1939 r., na specjalnym zebraniu
w Krzywej zadecydowano o podziale miêdzy gospodarzami gruntów
maj¹tku Dziêcio³owo. Powo³ano specjaln¹ komisjê parcelacyjn¹, z³o¿on¹ z dziewiêciu osób. Na wieœæ o tym, z terenu posypa³y siê kolejne
proœby. Tymczasowy komitet z Krzywej w listopadzie 1939 r. dokona³
konfiskaty nieruchomego i ruchomego maj¹tku prowokatora Jakuba
Strelczuka. Zosta³ przy tym sporz¹dzony odrêczny plan jego posesji,
na którym widnieje dom, stodo³a, staw oraz trzy budynki gospodarcze. Maj¹tek wyceniono na sumê blisko czterech tysiêcy rubli, nie
licz¹c skonfiskowanych p³odów rolnych6 .
Wszystko to dzia³o siê oczywiœcie za przyzwoleniem w³adz radzieckich. Niebawem jednak taki obrót sprawy zacz¹³ ich niepokoiæ, gdy¿
nosi³o to znamiona rewolucyjnej anarchii, przez co nowa w³adza traci³a zaufanie miejscowej ludnoœci. Aby zapobiec samowoli, póŸn¹ jesieni¹ 1939 r., na terenach Obwodu Bia³ostockiego odgórnie rozpoczêto
uporz¹dkowywaæ lokaln¹ administracjê. Tymczasowe komitety w miastach zast¹piono rejonami, na wsi zaœ, na wzór radziecki, zorganizowano sielsowiety (rady wiejskie). Na czele powsta³ego wówczas sielsowietu
w Ho³odach stan¹³ N. Górski; sekretarzem zosta³ Dymitr Zabrocki
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z Pasynek, zastrzelony potem przez Niemców. Przy
sielsowiecie powo³any by³ tak¿e spo³eczny inspektor
szkolny, który mia³ prawo do
wizytowania szkó³ i wydawania opinii o nauczycielach pracuj¹cych na terenie
dzia³ania rady wiejskiej.
W tym czasie w Szczytach, Ho³odach i Krzywej
funkcjonowa³y szko³y czteroklasowe z bia³oruskim jêzykiem nauczania. W szkole
szczytowskiej do momentu
aresztowania naucza³ W³odzi- 133. Pokwitowanie dostaw obowi¹zkowych
mierz £yz³ow, a oprócz nie- z okresu w³adzy radzieckiej
go w ró¿nym czasie: Konstanty Kurianowicz, W. £okietko, F. Becz oraz
Wiera Antonowna. M³odzie¿ ambitniejsza mia³a mo¿liwoœæ kszta³cenia
siê w Bielsku, w rosyjskiej dziesiêciolatce lub bia³oruskiej siedmiolatce7 .
Mog³a równie¿ rozwijaæ swe zdolnoœci artystyczne na zajêciach
pozaszkolnych. Do „Domu Twórczoœci” w Bia³ymstoku, który znajdowa³ siê przy Rynku Koœciuszki, trafi³ Anatol Krawczuk z Krzywej.
Pod pilnym okiem artysty Czurabe, móg³ poznawaæ tajniki grafiki
i malarstwa sztalugowego. Krywlañski kawaler rokowa³ przy tym bardzo dobrze. Dlatego te¿ zafundowano mu wycieczkê samolotem do
Miñska oraz zaproponowano naukê w Instytucie Sztuk w Witebsku.
Bardzo s³abe usytuowanie materialne rodziny nie pozwoli³o na realizacjê tych planów. Anatol Krawczuk pozosta³ jednak wierny malarstwu do dziœ8 .
W 1940 roku rozpoczêto akcjê kolektywizacyjn¹. Nie spotka³a siê
ona jednak z wiêkszym entuzjazmem miejscowej ludnoœci. Przyk³adowo, w Ho³odach do spó³dzielni przyst¹pi³o zaledwie piêtnastu gospodarzy, w Krzywej by³o podobnie9 . Chocia¿ panowa³y tu rewolucyjne nastroje, niewielu by³o chêtnych do uspó³dzielczenia w³asnego
maj¹tku. Z dystansem miejscowa ludnoœæ odnosi³a siê tak¿e do propozycji wyjazdów zarobkowych do kopalni na Donbasie i w Kazach229

stanie. Ci, którzy dali siê zwieœæ, usi³owali jak najszybciej stamt¹d powróciæ10.
Wyrugowany ze swego maj¹tku, œwiat³y dziedzic Jerzy Ostasiewicz, który tak wiele dobrego uczyni³ dla szczytowskich okolic, by³ na
pocz¹tku 1940 r. aresztowany. ¯ona Ludmi³a z Wiewiórowskich wraz
z trzema synami znalaz³a schronienie u Jaros³awa Kostycewicza w Bielsku Podlaskim na ulicy Dubicze (jego ¿ona Zinaida by³a rodzon¹ siostr¹ Jerzego Ostasiewicza). Niebawem Ludmi³ê Ostasiewiczow¹ wraz
z dzieæmi równie¿ aresztowano i wys³ano bydlêcymi wagonami w podró¿ do Kazachstanu; bez mê¿a i ojca, który zgin¹³ w bli¿ej nieznanych
okolicznoœciach, zapewne w którejœ z katowni NKWD. Miejscem ich
przeznaczenia okaza³ siê obwód karagandzki, rejon Szewczenko, wieœ
Zaimka. Zmuszeni byli tu do ciê¿kiej pracy i wegetowania w nieludzkich warunkach. Najwa¿niejsze jednak, ¿e matka by³a razem z dzieæmi. Najgorsza okaza³a siê roz³¹ka, kiedy dwaj starsi synowie: Józef
i Miko³aj zaci¹gnêli siê do armii gen. Andersa, a potem najm³odszy
Eugeniusz przy³¹czy³ siê do armii gen. Berlinga. Ludmi³a Ostasiewiczowa z Wiewiórowskich pozosta³a sama.
W jednym z grypsów do rodziny pisa³a wówczas: ×åì Âû òåïåðü
ïèòàåòåñü? ß èìåþ 500 ã õëåáà è ìîëîêà ëèòðà òðè åæåäíåâíî.
Êàðòîôåëÿ ïîñàäèëà 4 âåäðà. Ýòè äíè íè÷åãî ñåáå íå âàðþ.
Äîâîëüñòâóÿñü õëåáîì è ìîëîêîì. Óïðàâëÿþùèé ïîçâîëèë ìíå
ñòîëîâàòüñÿ â ñòîëîâêå íà áðèãàäå, íî òàê êàê áðèãàäà äàëåêî,
ÿ ïîøëà òîëüêî äâà ðàçà. Íàäåþñü ñêîðî ïîëó÷èì ïðîäóêòû – ìóêó
è êðóïó, à çàòåì äîæäåìñÿ êàðòîôåëÿ. Ïîñëå äîæäåé îí óæå ïîâûõîäèë
èç çåìëè. Ó íàñ òåïåðü ñàäÿò êàïóñòó, çàòåì áóäåì ñàäèòü ïîìèäîðû
è òàáàê. Âîò è âñå ìîè èíòåðåñû, íàäî êîí÷àòü è èòòè íà ðàáîòó.
Ïèøèòå, æäó ñ íåòåðïåíèåì ïèñåì îò Âàñ è Çþòû. Îò Îñè è Êîëè
ïî îäíîìó ïèñüìó ïîëó÷èëà è áîëüøå íå íàäåþñü ïîëó÷èòü. Âñåãî
õîðîøîãî! Âàøà Ë. Î. Roz³¹ki z rodzin¹ Ludmi³a Ostasiewiczowa nie
wytrzyma³a. Zmar³a w 1944 r. na kazachstañskim stepie i tu zosta³a
pochowana11.
W podobnie nieludzki sposób, w³adze radzieckie post¹pi³y z cz³onkami dworskich rodzin z Nowodworów. W³odzimierza £yz³owa, który
kilka miesiêcy naucza³ w szkole w Szczytach, aresztowano w 1940 r.
i s³uch po nim zagin¹³12. W styczniu 1941 r. przysz³a kolej na W³odzimierza Tymoszyckiego, którego NKWD osadzi³a w wiêzieniu w £om¿y.
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Wyrzucona z Nowodworów rodzina – ¿ona Wiera
z córk¹ Zoj¹ i synem W³odzimierzem – trwa³a jeszcze kilka miesiêcy w niepewnoœci. Dwudziestego
czerwca 1941 r. przysz³a
kolej i na nich.
Zoja Tymoszycka po
mê¿u Goworska wspomina te dni: „W 1939 r. nasz 134. Ostatnia fotografia Wiery Tymoszyckiej z córdwór zajê³o wojsko ra- k¹ Zoj¹ na zes³aniu w A³tajskim Kraju, 1943
dzieckie, które urz¹dzi³o tu magazyny. Pocz¹tkowo trzy nasze rodziny
(Tymoszyckich, Antychowiczów i £yz³owych) z dworu wyeksmitowano; musieliœmy szukaæ przytu³ku na wsi. Maj¹tek dworski tymczasem by³ rozszabrowywany. Po jakimœ czasie pozwolono nam powróciæ
do dworu i zamieszkaæ w jego niewielkiej czêœci. Dzieñ przed wywózk¹, kiedy zajmowa³am siê szyciem, przyszed³ do mnie ¿o³nierz
radziecki i mówi: Pods³ucha³em w Ho³odach rozmowê telefoniczn¹,
o tym, ¿e maj¹ was wywieŸæ. A ojca wówczas nie by³o, bo zabrali do
wiêzienia do £om¿y. Poszliœmy jednak spokojnie spaæ; a na drugi dzieñ
zjawi³o siê po nas NKWD. Ostatnim transportem deportowanych wyjechaliœmy na wschód. A w niedzielê rozpoczê³a siê wojna. Ciocia Antychowiczowa by³a na nastêpnej liœcie do wywózki, dlatego w Nowodworach pozostali ”.
W sk³adzie poci¹gu, który wióz³
ich na Syberiê by³o
sto wagonów (!).
Jechali nim m.in.
Kostycewicze i Zakrzewscy z Bielska,
Bagiñscy z Ogrodnik i Fionikowie z
Koszek oraz pani
Dziadoszowa z synami, ¿ona nauczy- 135. Pocztówka z widokiem A³taju, przywieziona z zes³ania
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136. Pogrzeb Wiery Tymoszyckiej w Bijsku, 1944

ciela szko³y szczytowskiej. Po trzech tygodniach jazdy poci¹g zatrzyma³ siê w Bijsku Kraju A³tajskiego. Pocz¹tkowo Tymoszyccy pracowali w ko³chozie katuñskim, kilkadziesi¹t kilometrów od samego Bijska, jednak po zawarciu umowy Sikorski-Majski, w wyniku której
poprawi³ siê los zes³añców z Polski, pozwolono im przenieœæ siê do
samego Bijska, ówczeœnie kilkunastotysiêcznego miasta. Tymoszyccy
zamieszkali w ma³ym, drewnianym domku (zachowa³ siê do dziœ). W³odzimierz znalaz³ pracê w fabryce zbrojeniowej Mechanlitzawod, jego
siostra zaœ w miejskiej buchalterii. Matka Wiera z Wiewiórowskich, roz³¹ki z gniazdem rodzinnym i trudnych warunków bytowych nie wytrzyma³a. Zmar³a w grudniu 1944 r. w Bijsku i tu zosta³a pochowana13.
Dramatycznie potoczy³ siê tak¿e los Grzegorza Doroszenko i jego
rodziny. Ten pochodz¹cy z Ukrainy oficer armii gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza, w okresie miêdzywojennym, jako robotnik rolny
osiad³ w Szczytach Nowodworach. Tu te¿ niebawem o¿eni³ siê z Olg¹
Pasyniuk. Mimo inteligenckiego rodowodu zas³yn¹³ we wsi jako wzorowy gospodarz. Zajmowa³ siê tak¿e prywatnym nauczaniem dzieci.
Kilka miesiêcy po ustanowieniu w³adzy radzieckiej, Grzegorz Doro232

szenko by³ aresztowany i skierowany do jednego z wiêzieñ. Po drodze
dosz³o do próby ucieczki wiêŸniów,
w czasie której zosta³ zastrzelony. Na
¿onê z synem przysz³a kolej w czerwcu 1941 r., kiedy ostatnim transportem zes³ano ich do Kraju A³tajskiego.
W strony rodzinne powrócili dopiero
w 1956 r. Syn Olgi, Bogdan Doroszenko by³ ju¿ w tym czasie lekarzem;
potem praktykowa³ w Bielsku Podlaskim14.
Deportacji cudem uniknê³a natomiast trzecia z sióstr Wiewiórowskich – Olga Antychowicz (zm. w
1956 r.) wraz z mê¿em Jerzym i synem Borysem. Mia³a byæ równie¿ wywieziona i aresztowana rodzina PawW³odzimierz Tymoszycki w I Ar³a Goworskiego, która od 1932 r. mii137.
Ludowego Wojska Polskiego, 1943
mieszka³a w Bielsku Podlaskim. Przeczuwaj¹c niebezpieczeñstwo, jeszcze wczesn¹ jesieni¹ tego¿ roku zabra³ on ¿onê Wierê z trzema synami i wyjecha³ do dalekiej wsi Klewañ
na ukraiñskim Polesiu. Tu szczêœliwie przetrwa³ okres w³adzy radzieckiej, po czym powróci³ na Podlasie15.
Deportacje z terenu parafii szczytowskiej nie dotyczy³y jednak
tylko dziedziców i inteligencji. Na listy NKWD trafiali tak¿e ch³opi,
aczkolwiek z ró¿nych pobudek. Najwiêcej, bo a¿ cztery rodziny, by³y
deportowane z Krzywej. Pierwszym by³ Owerko Juszczuk z ¿on¹
i trzema synami: Miko³ajem, Grzegorzem i Bazylim. W okresie miêdzywojennym dzia³ali oni aktywnie w m³odzie¿owym ogniwie KPZB
na powiat bielski i kuriozalnie, w³aœnie to ich zgubi³o. Najstarszy
z braci Juszczuków Miko³aj, wiedziony ide¹ walki „za wolnoœæ nasz¹
i wasz¹” w latach trzydziestych próbowa³ nawet przedostaæ siê do ogarniêtej wojn¹ domow¹ Hiszpanii; jednak dotar³ tylko do Pary¿a.
Po aresztowaniu, rodzinê Juszczuków roz³¹czono. Rodziców wywieziono do Kazachstanu, gdzie we wsi Zaimka obwodu karagandzkiego (tu te¿ byli Ostasiewicze z Dziêcio³owa oraz Nesterukowie
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138. ¯o³nierze I Korpusu Armii gen. Andersa na ruinach Kafarnaum, pi¹ty z prawej
Grzegorz Juszczuk, 1943

z £osinki) pracowali w spó³dzielni produkcyjnej, zamieszkuj¹c w ziemiance. Synowie tymczasem prze¿ywali piek³o stalinowskich wiêzieñ
i ³agrów. Miko³aja Juszczuka zes³ano na piêtnaœcie lat do Magadanu,
gdzie do 1956 r. pracowa³ w kopalniach wêgla16.
Jego m³odszy brat Grzegorz zas¹dzony by³ na dziesiêæ lat ³agrów.
Po ciê¿kich przes³uchaniach w Miñsku przewieziono go do wiêzienia
na Butyrki w Moskwie. St¹d trafi³ do Dudinki nad Jenisiejem. W miejscowym ³agrze najwiêksz¹ liczbê, bo prawie po³owê, stanowili Ukraiñcy. Poza tym byli Polacy i Bia³orusini. Oni te¿ w wiêkszoœci mogli
opuœciæ obóz w 1941 r., po podpisaniu porozumienia Sikorski-Majski.
Grzegorz Juszczuk uda³ siê wówczas do Kazachstanu, by odwiedziæ
rodziców. By³o to jego ostatnie spotkanie z ojcem. Po tygodniu wyjecha³ do Doliny Fergañskiej, gdzie pod dowództwem gen. Andersa
formowa³a siê 10. Dywizja Leningradzka, przekszta³cona póŸniej
w 3 Dywizjê Strzelców Karpackich. Najm³odszy z braci Juszczuków –
Bazyli by³ natomiast wcielony do Armii Czerwonej; zgin¹³ prawdopodobnie w czasie obrony Sewastopola17.
Z Krzywej do Kazachstanu deportowano równie¿ rodzinê Stefana
Sacharczuka, który przed wojn¹ by³ radnym gminy Pasynki. Podobnie jak Grzegorz Juszczuk, w 1941 r. przyby³ do Fergañskiej Doliny.
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Do armii polskiej wst¹piæ jednak nie chcia³; wcielono go natomiast do
karnych oddzia³ów radzieckich, które walczy³y pod Stalingradem.
Krwaw¹ bitwê uda³o mu siê prze¿yæ, doszed³ z armi¹ do Niemiec
i powróci³ do Krzywej18. Na zes³anie trafi³a równie¿ krywlañska rodzina Onufryjuków. Tym razem, pretekstem by³y ich prawicowe pogl¹dy oraz zatargi z komunistami. Od NKWD ucierpia³ równie¿ Karp
Osipiuk z Krzywej, carski oficer i dzia³acz bia³oruskiej Chadecji. Aresztowany w 1940 r., trafi³ do obozu w Ostaszkowie. Tylko cudem unikn¹³ losu polskich oficerów19.
W lutym 1940 r., pod pretekstem ku³actwa aresztowano Jana Strelczuka. Po kilku tygodniach powróci³ jednak¿e do domu. Potem, na
wieœæ o planowanej deportacji, musia³ siê ukryæ. Rodzina – matka,
¿ona i syn – oczekiwali najgorszego: Ñiäiåëi ìû ¢ ñåí’àõ íà ìiøêàõ
i ÷ûêàëi. Áàò’êî ÷àñ îä ÷àñó ïîêàçóâàâñ’å, øòîñ’ ç ìàìîjó ãîâîðûâ
i çíîâ jîãî íå áûëî; õîâàâñ’à ïî ñóñiåäñêó â êðîïiâi – wspomina³ syn
Jana, Grzegorz Strelczuk. Nie zabrano ich jednak z transportem dwudziestego czerwca 1941 r. We wsi mówiono, ¿e s³u¿biœci z NKWD
pomylili nazwy miejscowoœci i, zamiast do Krzywej, pojechali do
Krzywca20. Dziewiêciu krywlañskich gospodarzy, którzy znaleŸli siê
na nastêpnej liœcie deportowanych, po dwóch dniach mog³o odetchn¹æ
z ulg¹. By³a wœród nich równie¿ rodzina Andrzeja Juszczuka, syna psalmisty i kompozytora Jerzego Juszczuka.
Nieludzki system stalinowski odcisn¹³ równie¿ swe piêtno na
m³odoœci Niny Jakoniuk (po mê¿u Juszczuk) z Krzywej. Jej wuja Flora Karpiuka z Zubowa w³adze uzna³y za „ku³aka” i w 1940 r. osadzi³y
w wiêzieniu w Bia³ymstoku. Rodziców gospodarza (dziadków Niny)
wraz z innymi cz³onkami rodziny wywieziono w czerwcu 1941 r. na
Syberiê, do Kraju A³tajskiego. Na pocz¹tku wojny niemiecko-radzieckiej Flor Karpiuk wyszed³ z wiêzienia i powróci³ do Zubowa. By wesprzeæ wuja w tej nie³atwej sytuacji, z Krzywej przyby³a siedemnastoletnia Nina Jakoniuk21.
Rozpocz¹³ siê nowy, niepewny okres – okupacja niemiecka. Poprzedzi³o go szybkie natarcie wojsk niemieckich na wschód. Na interesuj¹cym nas terenie, do najwiêkszej potyczki dosz³o w rejonie Srebnej Huorki i by³ego folwarku Grabniak, gdzie w nierównej walce zginê³o blisko tysi¹c stacjonuj¹cych tu radzieckich ¿o³nierzy i kadetów.
Dymitr Wawreszuk z kolonii Grabniak, œwiadek tych tragicznych wy235

darzeñ, wspomina³: Â ÷åðâöó ïî÷àëàñ’å í’åìåö’êî-ñîâ’åöêà âóMîjíà. Âåëiêi
áîiMå òîãäû êîëî íàñ áûëi, áî â Ïðîãóë’àíöi âóMîéñüêî ñòîjàëî. Iõ íiMåìöi
îêðóæûëi i ïî÷òi âñiMåõ ïîáiëi. Ìîæå i ïîóòiêàëi á, àë’å îä Îñóâêi
íiMåìöi â ôîðìi ðóñêóé iøëi i êðû÷àëi – Êóäà? Îáðàòíî íà ôðîíò! Íà
ÑðîáðíóMîé ãóMoðöi ñòîÿò â iõ ïàìåò’ êðûæû. Äåâåòñîò ÷îëîâiMåê òàì
çãiíóëî. À òóò íåäàë’åêî îä íàñ, êîëî „Êðûâîi ãðóøû” ïîáiëi 25
ñîëäàò. Òàì áûëà òàêàja ãðóøà, ãóëiMå äî çåìëiMå i êàìåíü ïóMîä jåjó.
Ñîëäàòû äóìàëi – ñõîâàåìñ’å òóäû. À ïîëiìjoòîì, õîë’åðà, ñòðî÷ûâ.
Ìû âîäiëi òóäû í’åìö’yâ, âîíû ñôîòîãðàôiðîâàëi. Ïîñë’å âîjíû ïîñòàâiëi
òàì êðûæûê. Òàì áûëî íàïiñàíe iì’a – ìàjoð Áåä’yêîâ 22.
Po przejœciu frontu mieszkañcy, ukrywaj¹cy siê na polach i w lasach, powrócili do swych domostw. Niebawem niemieck¹ w³adzê
wojskow¹ zamieni³a cywilna. W ramach prowincji Prus Wschodnich
utworzono Okrêg Bia³ystok (Bezirk Bialystok), na którego czele stan¹³ oberprezydent Erich Koch. Okrêg dzieli³ siê na siedem powiatów,
a te z kolei na urzêdy (amty). Powiatem bielskim kierowa³ pocz¹tkowo Heinrich von Binau, potem Walter Tubhentall. Do utrzymania
porz¹dku Niemcy stosowali represyjn¹ politykê. Wprowadzili oni rozbudowany system policyjny sk³adaj¹cy siê z Policji Porz¹dku, Policji
Bezpieczeñstwa i S³u¿by Bezpieczeñstwa z ich ró¿norodnymi komórkami; ponadto funkcjonowa³a ¿andarmeria. Obsada tego aparatu by³a
g³ównie niemiecka, jednak¿e w ¿andarmerii, s³u¿bach wiêzienniczych
oraz policji ochrony (Schutzpolizei) byli zatrudniani te¿ miejscowi.
Zadaniem funkcjonariuszy policji ochrony (szucmanów) by³o m.in. organizowanie wart nocnych na szlakach kolejowych. Byli do tego zmuszani równie¿ mieszkañcy Szczytów i okolicznych wsi23.
Niewdziêczna rola przypad³a w tym czasie nowym wiejskim so³tysom. Pe³nili oni rolê swoistych poœredników miêdzy lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i okupantem. W kompetencji so³tysów le¿a³o m.in. wskazywanie osób podlegaj¹cych, wed³ug roczników, wywiezieniu na roboty przymusowe do Prus. Swoj¹ postaw¹ mogli oni w pewnym stopniu ochraniaæ przed wywózkami. Mogli równie¿ wykorzystywaæ funkcjê do za³atwienia zwyk³ych wiejskich porachunków. So³tys móg³ tak¿e, czêsto nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, wstawiæ siê za szykanowanymi wspó³mieszkañcami. Tak by³o w przypadku so³tysa z Ho³odów, który wyratowa³ z opresji kilkunastu gospodarzy, podejrzanych o udzia³ w ruchu
komunistycznym24.
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W latach 1941-42, z przyzwolenia okupantów, czêœæ gospodarzy zatrudnia³o do
prac polowych radzieckich jeñców. W Szczytach mieszka³o ich kilku, w tym Gieorgij
¯ukow, dzia³aj¹cy równie¿ w partyzantce.
Pewnego razu, najwidoczniej w czasie sporu ideologicznego, zabi³ miejscowego gospodarza Magruka. W czasie naprêdce zorganizowanej ob³awy, ¯ukow zastrzeli³ jednego
z mieszkañców wsi, po czym schroni³ siê
w stodole we wsi Zbucz. Okr¹¿ony ¿andarmami z Hajnówki i Orli, zgin¹³ od rzuconych 139. Fotografia z niemieckiego dowodu Nadziei Grygogranatów25.
ruk z Ho³odów
Po tym wydarzeniu Niemcy ograniczyli swobodê jeñców radzieckich oraz starali siê przeciwdzia³aæ partyzantce. W tym miêdzy innymi celu wysiedlono rodziny, zamieszkuj¹ce kolonie terenu by³ego folwarku Grabniak. Natomiast kolonie wsi
Ogrodniki oraz Widowo, które s¹siadowa³y z du¿ym lasem ho³odowskim, zostawiono w spokoju. By³o to zastanawiaj¹ce, gdy¿ w³aœnie tu
dzia³a³y radzieckie oddzia³y partyzanckie im. Dzier¿yñskiego i Parchomienki. Jak wynika z relacji, takiej sytuacji sprzyja³a postawa niemieckiego komisarza w Bielsku. Natomiast komisarze amtów z okolic
Puszczy Bia³owieskiej stosowali bezwzglêdn¹ taktykê wysiedlania
kolonii i ma³ych wsi, mog¹cych stanowiæ zaplecze dla partyzantów26.
Partyzanci, przebywaj¹cy w rejonie lasu ho³odowskiego zachowywali siê bardzo ostro¿nie, praktycznie nie prowokuj¹c ¿adnych akcji
militarnych. Jedyne powa¿niejsze zajœcie w Ho³odach, nie mia³o z nimi
¿adnego zwi¹zku. We wsi mieszka³o sporo niemieckich ¿o³nierzy, przewa¿nie na wschodnim jej krañcu. Pewnej nocy jeden z nich, zreszt¹
czeskiej narodowoœci, zabi³ bagnetem swego kolegê, po czym uciek³.
Podejrzewaj¹c o czyn mieszkañców wsi, Niemcy zebrali w jedno miejsce du¿¹ grupê mê¿czyzn. Wybrali spoœród nich dwadzieœcia osób
i popêdzili do Bielska, gdzie osadzili w murach klasztoru pokarmelickiego. Na szczêœcie dla nich, Czecha niebawem schwytano, mieszkañców wsi Ho³ody zwolniono do domu. Wœród zatrzymanych by³
m.in. Jerzy Grygoruk27.
Do tragicznych wydarzeñ, które mog³y zawa¿yæ na losie ca³ej wsi,
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dosz³o równie¿ w Szczytach. Mieszkaj¹cy tu dwaj bracia Miko³aj i Stefan Kaczanowscy, byli najprawdopodobniej zwi¹zani z partyzantk¹.
Jeden z mieszkañców wsi doniós³ policjantowi o posiadaniu przez nich
broni. Ten sprowadzi³ z Orli ¿andarmeriê. Bracia, którzy w tym czasie
odbywali wartê nocn¹, zostali aresztowani. W wartowni dosz³o do strzelaniny, Kaczanowscy usi³owali siê oswobodziæ. Zginêli jednak w nierównej walce. Dwóch innych braci Kaczanowskich – Pawe³ i Miko³aj,
za rzekomy udzia³ w ruchu partyzanckim zginê³o w obozach28.
Ju¿ na pocz¹tku okupacji, Niemcy rozpoczêli planow¹ eksterminacjê ¯ydów orlañskich. W miasteczku stworzono getto, dok¹d spêdzono tak¿e wszystkich starozakonnych z okolicy. Pocz¹tkowo czêœæ
¯ydów mog³a opuszczaæ jego teren i pracowaæ u gospodarzy. Jeden
z nich, 24-letni Moszko, syn Elka, zosta³ zatrudniony w gospodarstwie
Jana Strelczuka z Krzywej. Rodzina bardzo siê z nim zaprzyjaŸni³a,
dlatego te¿ ze ³zami w oczach przyjê³a wiadomoœæ o koniecznoœci niezw³ocznego stawienia siê w getcie. Na nic zda³y siê proœby gospodarza, Moszko nie chcia³ siê ukrywaæ. Powróci³ do Orli; na drugi dzieñ
nast¹pi³a likwidacja getta, ¯ydzi pojechali w ostatni¹ podró¿, do Treblinki29. W taki sposób zniknêli z krajobrazu kulturowego tych okolic.
Jednak¿e, równie¿ ludnoœæ bia³oruska i polska mia³a podstawy by
trwo¿yæ siê o swój los. Nawet za drobne przewinienia lub ze zwyk³ej
ludzkiej z³oœliwoœci mo¿na by³o trafiæ do piwnic aresztu powiatowego na
Ho³owiesku, sk¹d prowadzi³y zazwyczaj dwie drogi – do karnego obozu
pracy (Straffarbeitslagru) przy ulicy Zamkowej lub na rozstrzelanie w lesie Osuszku ko³o Pilik. Ustalono, ¿e w latach 1941-1944 zginê³y tam 643
osoby, wœród nich Stefan Iwaniuk z Ho³odów30. Z tej¿e wsi wiosn¹ 1944
r. na Ho³owiesku osadzono gospodarza Bagiñskiego, ojca piêciorga dzieci. W czasie œwi¹t wielkanocnych aresztowano równie¿ jego dzieci. Kobieta trafi³a do karnego obozu pracy, gdzie zmuszana by³a do ciê¿kiej
pracy przy kopaniu torfu ko³o Widowa oraz robieniu betonowych p³ytek
i krawê¿ników w ¿wirowni nieopodal Augustowa. Oboje nie mogli zrozumieæ – za co. W domu pozosta³y dwie córeczki i trzech synów, w tym
3,5-letni Arkadzik. Niepewne jutra dzieci, stara³y siê samodzielnie prowadziæ gospodarstwo i zajmowaæ sob¹ nawzajem. Trzynastoletni Jan, co
drugi dzieñ udawa³ siê do Bielska, aby przekazaæ rodzicom jedzenie oraz
wieœci domowe. Koszmar zniewolenia ma³¿eñstwu uda³o siê prze¿yæ
i pod koniec okupacji powróciæ do wsi31.
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140. Dziewczêta z Ho³odów i innych miejscowoœci pracowa³y w Bielsku, przy jednej z restauracji, 1943

W okresie okupacji niemieckiej w bardzo trudnej sytuacji znalaz³o siê pokolenie, wchodz¹ce w tym czasie w doros³oœæ. Pozbawieni
mo¿liwoœci wszechstronnego rozwoju osiemnastolatkowie, skazani
zostali na bycie darmow¹ si³¹ robocz¹, na miejscu lub w Prusach
Wschodnich. Akcj¹ organizowania robót przymusowych zajmowa³y siê
amtskomisariaty. Ka¿dy, kto trafi³ na listê, po otrzymaniu zawiadomienia od so³tysa, musia³ stawiæ siê w amcie, sk¹d trafia³ na stacjê
kolejow¹ i by³ przewo¿ony do punktu docelowego.
Najwiêcej, bo blisko trzydzieœci osób trafi³o na roboty przymusowe
z Krzywej. Pamiêæ zachowa³a ich imiona (tylko niektórzy jeszcze ¿yj¹):
Aleksy Abramiuk, Jan Abramiuk, Miko³aj Andrejuk, Olga Beziuk, Jan
Golonko (rostrzelany przez wojsko radzieckie, gdy¿ by³ wziêty za ¿o³nierza niemieckiego), Miko³aj Golonko, Oksenia Golonko, Nina Filimoniuk, Bazyli Juszczuk, Miko³aj Juszczuk (brat Bazylego), Nina Juszczuk,
Nadzieja Kaczanowska, Olga Kaczanowska, Leon Kopytko, Anatol Krawczuk, Nadzieja Krawczuk (pozosta³a w Grodnie), Nadzieja Kuryga
(powróci³a po 6 tygodniach), Eudokia Nazaruk, Nadzieja Nazaruk,
Paraskiewa Niko³ajuk, Prokopiuk Maria, Micha³ Prokopiuk, Nina Prokopiuk, Nadzieja Puszkaruk, Lusia Rajecka, Anatol Stanis³awiuk,
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Maria Strelczuk, Eliasz Szadojko.
Trochê mniej osób trafi³o na roboty przymusowe z Ho³odów. Oto
nazwiska dziesiêciu z nich: Miko³aj Demianiuk, Anatol Grygoruk,
Atanazy Grygoruk, W³odzimierz Fiedoruk, Nadzieja Juszczuk, Eugenia Józefczuk, bezdzietna rodzina Karpiuków, Olga Kononiuk, Nadzieja Kuderska, Olga Kuderska, Nadzieja Lubowicka, Olga Niczyporuk, Katarzyna Niczyporuk, Wiera Olesiuk, Aleksy Onopiuk, Katarzyna Onopiuk, Pawe³ Piotrowski, Nadzieja Wasiluk, Stefan Wasiluk
s. Paw³a, Stefan Wasiluk s. Antoniego,. Liczba wywiezionych na roboty z obydwu Szczytów by³a najmniejsza. Wœród nich znajdowa³y siê
nastêpuj¹ce osoby: Jan Romaniuk, Nadzieja Szara³o (Kruk), Piotr Gierba, N. Jakimiuk, N. Chwaszczewski, Niczypor i Wiera N.
Ka¿dy pobyt na robotach i zwi¹zane z tym reperkusje to oddzielna, interesuj¹ca historia. Przedstawmy niektóre.
Anatol Krawczuk z Krzywej mia³ 21 lat, kiedy 9 maja 1943 r. wezwano go do stawienia siê w amtskomisariacie. Tu otrzyma³ nakaz
wyjazdu, do pruskiego wówczas Braniewa. W transporcie jechali z nim
m³odzi ludzie ze Szczytów, Morza, Krywiatycz, Rakowicz, Pasiecznik
i innych miejscowoœci z powiatu bielskiego. Po przyjeŸdzie na stacjê
w Braniewie Anatol Krawczuk trafi³ do grupy piêciu tzw. „fachowców”, których skierowano do pracy w cegielni, nale¿¹cej do maj¹tku
ziemskiego. Zajêcie nie nale¿a³o do lekkich, ale robotnicy otrzymywali pieni¹dze, dobre racje ¿ywnoœciowe, bilety do kina, a nawet przepustki na wyjazd do Königsberga. Je¿eli ze strony pracodawców dochodzi³o do powa¿nych nadu¿yæ, robotnicy-Bia³orusini mogli oficjalnie szukaæ wsparcia w Komitecie Bia³oruskim; o takich sytuacjach
wspomina³ równie¿ Anatol Krawczuk. Ten robotnik z Krzywej nie
porzuci³ w niewoli swego ulubionego malowania 32.
Zim¹ 1945 r. trwa³a wzmo¿ona ofensywa wojsk radzieckich na
Prusy Wschodnie. Aby zapobiec ucieczkom robotników przymusowych, Niemcy stworzyli w rejonie Braniewa obóz przejœciowy dla ponad piêtnastu tysiêcy osób, gdzie te¿ trafi³ Anatol Krawczuk. St¹d czêœæ
uwiêzionych skierowano do kopania okopów. Dwudziestego pi¹tego
marca teren zosta³ zajêty przez wojska radzieckie. Dla wielu robotników
oznacza³o to pocz¹tek nowej gehenny. Anatola Krawczuka, bez uzasadnienia wówczas aresztowano, po dwóch tygodniach zaœ wcielono do armii radzieckiej. Szczêœliwie doszed³ do Berlina, a stamt¹d zosta³ przerzu240

cony w g³¹b Bia³orusi, do poleskiego £uniñca. Tu pozna³ m³odziutk¹
Olgê Korbut, z któr¹ niebawem siê o¿eni³. Przez osiem lat Krawczukowie mieszkali w Zwi¹zku Radzieckim, ale Anatola ci¹gnê³o do rodzinnej
wsi. W 1954 r. powróci³ z ¿on¹ i trójk¹ dzieci do Krzywej33.
Z Krzywej wywieziono na roboty dwóch braci Miko³aja i Bazylego Juszczuków, którzy byli wnukami psalmisty i kompozytora Jerzego
Juszczuka. Pierwszy trafi³ a¿ do Saksonii, gdzie w maju 1945 r. zosta³
wcielony do armii radzieckiej. Do kraju ju¿ nie powróci³; trafi³ a¿ do
Kraju A³tajskiego, tam te¿ za³o¿y³ rodzinê. Jego brata, Bazylego Juszczuka deportowano na roboty w 1943 r., w okolice Olecka. Po wyzwoleniu w koñcu lutego 1945 r. szczêœliwie powróci³ do Krzywej, i to
dobrymi sañmi, zaprzê¿onymi w parê koni. Otrzyma³ je w gospodarstwie, gdzie pracowa³. Jad¹c, zabiera³ na swe sanie inne, powracaj¹ce
z robót osoby pochodz¹ce z Lewkowa, Repisków, Progalów, Siemiatycz, Brañska34.
Na robotach by³a równie¿ przysz³a ¿ona Bazylego Juszczuka, Nina
Jakoniuk. Urodzona w Krzywej, od 1941 r. mieszka³a w Zubowie
u swego wuja Flora Karpiuka. Zim¹ 1943 r. otrzyma³a wezwanie do
wyjazdu na roboty. Trafi³a do Nidzicy (Neidenburg) i zaczê³a pracê
w okolicznym gospodarstwie rolnym. Gospodyni traktowa³a robotników doœæ serdecznie; m¹¿ w tym czasie walczy³ na froncie. Oprócz
Niny pracowa³a tu dziewczyna z Witebska oraz dwóch polskich ch³opców. Na pocz¹tku lutego 1945 r. wyzwoli³a ich armia radziecka. Do
Krzywej Nina Jakoniuk powróci³a piechot¹ siedemnastego lutego po
czym d³ugo jeszcze chorowa³a35.
Aleksy Onopiuk, syn Nazara z Ho³odów, mimo ¿e pracowa³
w miejscowym lesie, w 1943 r. zosta³ wezwany na roboty przymusowe
do Prus. Tu, wraz z ziomkiem Afanazym Grygorukiem trafi³ do pracy
w lesie przy trasie Ostróda – Istenburg. W okolicach Ostródy pracowa³o tak¿e kilka dziewcz¹t z Ho³odów. Gdy zim¹ 1945 r. zbli¿a³ siê
front, Aleksy Onopiuk z towarzyszami niedoli oraz cywilami Niemcami, zacz¹³ uchodziæ na zachód. Po wielu perypetiach dotar³ zaprzêgiem do Gdañska, ale w obliczu wielkich nalotów bombowych, nastêpnego dnia miasto opuœci³, udaj¹c siê po lodzie w kierunku Helu.
Podró¿ trwa³a trzy doby. Z Helu, kawalkada wozów z uchodŸcami przemieœci³a siê na zachód. Na wozie Aleksego Onopiuka by³a dwójka
dzieci. Po przejechaniu kilkudziesiêciu kilometrów rozpocz¹³ siê wielki
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nalot: ÌîiMå êîíi áûëi ïîðàí’åíû. ÄiMåâ÷ûíó íiMåìåö’êó, øòî ñiäiMåëà íà
äðóãóì âîçi ïåðåäî ìíîjó, jåji çàáiëî, à ìíiMå æ íiö íå ñòàëîñ’à,
i òûì äiåò’àì íiö. À âóMîç áûâ ïîäç’óðàâ’îíû. ÏîòóMîì äàëi äðóãi êîíi
ìíiå i âóMîç, à äiMåòi, íe çíàþ õòî çàáðàâ.
Aleksy Onopiuk zrezygnowa³ z dalszej ucieczki na zachód.
W okolicach Koszalina próbowa³ przejœæ na drug¹ stronê frontu. Toczy³y siê jednak zaciête walki, wobec czego na u¿yczonym rowerze,
dojecha³ do Koronowa, a stamt¹d w¹skotorówk¹ do Bydgoszczy. Tu
ju¿ znajdowa³y siê wojska radzieckie, a zatrzymani robotnicy przymusowi byli wówczas pierwszorzêdnymi kandydatami do armii. Wy³apywano przede wszystkich Bia³orusinów, tak jak to by³o w przypadku
Anatola Krawczuka. Aleksemu Onopiukowi uda³o siê jednak unikn¹æ
¿o³nierskiego losu.
Eçäiëi ñîâåòû i êàçàëi’ êîá â’åøàòi íà êë’àïó ëiòåðó, õòî ñêóë’.
À jà, õîò’ ïðàâîñëàâíû áåëîðóñ, íå çíàâ – jàê ìíiMå ë’åïi áóäå, øòî
ïîâ’åñiòi. Ïðûjåõàëi âåðõîì, çîãíàëi âñiMåõ i äàâàj pîçáiðàòi, õòî ñêóMîë’.
Ïóäõîäiò äî ìåíå i ïûòàjåöö’å – õòî jà. Jà êàæó – ïîë’àê i äàjó jîìó
ïåðåäâîjåííû äîâóä. Äîáðå, øòî íå çíàâ ïî ïóë’ñêó, áî çíiçó çàïiñàíà
áûëà íàöûjîíàë’íîñö’. I ìåíå îäñòàâiëi íàïðàâî äî ïîë’àêóâ. Õîò’ jà íå
áûâ ïîë’àêîì, ìåíå îäïóñöiëi äîäîìó. W taki sposób Aleksemu Onopiukowi uda³o siê dojechaæ do Warszawy, a stamt¹d dotrzeæ w strony
rodzinne36.
Z regu³y, na roboty przymusowe by³y powo³ywane osoby pe³noletnie. Istnia³y jednak odstêpstwa od regu³y. Stefan Wasiluk, syn Antoniego z Ho³odów mia³ dopiero szesnaœcie lat, gdy w 1943 r., wraz
z kilkoma rówieœnikami, zosta³ wezwany do stawienia siê w amtskomisariacie. Nie pomog³o nawet to, ¿e ju¿ od pewnego czasu pracowa³
w leœnictwie. Okaza³o siê, ¿e na listê wpisano go zamiast innej osoby
ze wsi. Na roboty trafi³ do du¿ego gospodarstwa rolnego w okolice
obecnego Wêgorzewa. Po wyzwoleniu przez armiê radzieck¹, o ma³y
w³os nie by³ wziêty za w³asowca. W lutym 1945 r. uda³o siê mu jednak
szczêœliwie powróciæ do rodzinnej wsi, na zgliszcza spalonego domu.
Tylko te kilka przyk³adów pokazuje, jak nie³atwe by³y powroty
robotników przymusowych, przed jakimi trudnymi wyborami musieli
stawaæ. Przez wyzwolicieli byli czêsto traktowani jako element podejrzany. Dla niektórych okres robót w Prusach by³ sielank¹ w porównaniu z tym co przysz³o im póŸniej prze¿yæ. Niektórym, do domu wypa242

d³o powracaæ przez Syberiê i Daleki Wschód. Czêœæ z nich pozosta³a
tam na zawsze.
Niektórym osobom, urodzonym w latach 1923-1926 uda³o siê
unikn¹æ wywiezienia na roboty przymusowe, gdy¿ zostali zatrudnieni
na miejscu. Anna Sawicka, z domu Pawluczuk ze Szczytów Dziêcio³owa, w latach 1942-44 s³u¿y³a w maj¹tku dziêcio³owskim, którym administrowa³ wówczas Niemiec, a potem Polak z Trusków. Do obowi¹zków dwudziestoletniej dziewczyny nale¿a³o dojenie krów (by³o
ich trzynaœcie), karmienie œwiñ oraz przygotowywanie obiadów gospodarzowi. Jako jedyna, Anna Pawluczuk mieszka³a we dworze, sk³adaj¹cym siê z dziewiêciu pokoi oraz kuchni. Oprócz niej w maj¹tku
pracowa³y dziewczêta z Bociek, mieszkaj¹ce na sta³e w czworakach.
By³ tak¿e ogrodnik. Wczesn¹ wiosn¹ 1944 r. dziêcio³owski maj¹tek
przesta³ funkcjonowaæ. W wyniku partyzanckiej akcji zabudowania
wraz z ¿ywym inwentarzem zosta³y spalone37.
Piotr Kruk z Miko³ajem Pawluczukiem, równie¿ ze Szczytów
Dziêcio³owa, byli w 1943 r. zatrudnieni do pracy na lotnisku wojskowym w Bielsku Podlaskim. Za³o¿one jeszcze przez w³adze radzieckie, s³u¿y³o Niemcom jako baza bombowców i myœliwców, lataj¹cych
na wschód. Kilka tysiêcy ludzi z ca³ego powiatu bielskiego pracowa³o
tu za darmo: kopali rowy, wozili p³yty betonowe, wyci¹gali samoloty
z grz¹skiego gruntu. Kilka miesiêcy przed wyzwoleniem robotnicy zaczêli uk³adaæ szyny kolei w¹skotorowej, ³¹cz¹cej lotnisko z Bielskiem.
By³a to bardzo ciê¿ka praca. Wówczas Piotr Kruk z kolegami postanowi³ uciec. Przez Parcewo przybiegli do Szczytów. Niemcy jednak nie
zwracali ju¿ uwagi na uciekinierów, po dwóch tygodniach bowiem od
Puszczy Bia³owieskiej zaczê³y nadci¹gaæ wojska radzieckie. Jednak
ci, którzy z lotniska nie uciekli, zostali przez Niemców ewakuowani
a¿ w okolice Poznania38.
Zes³añcy ze szczytowskich okolic, z lat 1939-1941 walczyli tymczasem na ró¿nych frontach. Dwaj synowie Jerzego Ostasiewicza –
Jerzy i Miko³aj przeszli ca³y szlak bojowy armii gen. Andersa. W jej
sk³adzie, przez Iran i pó³nocn¹ Afrykê, trafili do W³och, gdzie walczyli
m.in. w bitwie pod Monte Cassino. Do Polski jednak¿e nie powrócili.
Miko³aj osiad³ na sta³e w Anglii, Józef zaœ w Stanach Zjednoczonych.
Najm³odszy z braci, Eugeniusz zaci¹gn¹³ siê natomiast do I Armii LWP
im. T. Koœciuszki, z któr¹ dotar³ a¿ do Berlina (zdobywa³ go równie¿
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141. ¯o³nierze I Korpusu w Jerozolimie przed wejœciem do bazyliki Grobu Pañskiego, pierwszy z lewej siedzi Grzegorz Juszczuk

Stefan Osipiuk i Piotr Gawryluk z Krzywej). W tej samej armii, lecz w innym
oddziale, walczy³ W³odzimierz Tymoszycki, cioteczny brat Eugeniusza Ostasiewicza, zes³any wraz z matk¹ i siostr¹
do A³tajskiego Kraju39.
Z armi¹ Andersa do ojczyzny pod¹¿a³ Grzegorz Juszczuk z Krzywej,
z którego rodzin¹, jak ju¿ wiemy, w³adze radzieckie obesz³y siê nieludzko.
Formacj¹, do której nale¿a³ by³a III
Dywizja Strzelców Karpackich. W stuosobowej kompanii mjr. Tumi³owicza
po³owê stanowili Polacy. Pozostali byli
¯ydami i Bia³orusinami. Odsetek tych
ostatnich w ca³ej armii gen. Andersa by³
znaczny. Liczba ¿o³nierzy prawos³aw142. Cerkiew patriarchalna w Da- nych wynosi³a oko³o siedmiu tysiêcy.
maszku, obraz olejny na p³ótnie PioGrzegorz Juszczuk móg³ siê o tym
tra Pawluczuka
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przekonaæ, kiedy uczestniczy³ w
polowym molebniu, bezpoœrednio
przed bitw¹ pod Monte Cassino.
Nabo¿eñstwo celebrowa³ biskup
Sawa (Sowietow). W wielkiej,
krwawej bitwie zginê³o wielu towarzyszy Grzegorza Juszczuka40. Jemu
uda³o siê prze¿yæ i walczyæ dalej o
Ankonê i Boloniê. Tu zasta³ go koniec wojny. Po pó³ roku, za namow¹ pu³kownika Sidora, powróci³
wraz z czêœci¹ armii do Polski. Po
drodze zdemobilizowano ich
i odes³ano do rodzinnych miejscowoœci. Nie od razu jednak Juszczuk
powróci³ do Krzywej, przez trzy
miesi¹ce by³ bowiem przetrzymywany w areszcie UB, w budynku
bielskiego klasztoru pokarmelickiego. Dopiero po napisaniu dok³adnego ¿yciorysu, zosta³ zwolniony. 143. ¯o³nierze I Korpusu w Wenecji,
trzeci z lewej Grzegorz Juszczuk 1944
Powróci³ do Krzywej, niebawem
o¿eni³ siê i rozpocz¹³ usilne starania o powrót matki z Kazachstanu, co
te¿ by³o zwieñczone sukcesem. Jego ojciec Owerko pozosta³ na zawsze w zakaspijskich stepach41.
W lipcu 1944 r. w kierunku Bielska, w szybkim tempie zaczê³y
pod¹¿aæ wojska radzieckie. Ludzie oczekiwali zakoñczenia koszmaru
niemieckiej okupacji, nie spodziewali siê jednak, ¿e ostatnie jej dni
bêd¹ znaczone dramatami mieszkañców wsi Krzywa i Ho³ody.
Pierwszym by³a ob³awa na mieszkañców Krzywej, dokonana na pocz¹tku lata 1944 r. Niemcy aresztowali wówczas dwunastu mê¿czyzn:
Bazylego, P³atona i Miko³aja Nazaruków, Bazylego Grygoruka, W³odzimierza Krawczuka, W³odzimierza Szadojko, Jana Ga³ko, Micha³a Wasiluka, I³ariona Jakoniuka, Atanazego Stanis³awiuka oraz Konstantego i Bazylego Romaniuków. Wszystkich przewieziono do aresztu powiatowego
na Ho³owiesku, a nastêpnie rozstrzelano w Lesie Pilickim. Tragedia mia³a
miejsce 18 lipca 1944 r., a wiêc kilka dni przed wyzwoleniem Krzywej42.
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W tym czasie we
wsi stacjonowa³y ju¿
silne oddzia³y Wehrmachtu, szykuj¹ce siê
do obrony przed nacieraj¹c¹ Armi¹ Czerwon¹. Tymczasem mieszkañcy organizowali
prowizoryczne schrony na wypadek ostrza³u wsi. Do powa¿nych
144. Po po¿arze z lipca 1944 r. w Ho³odach pozosta³o walk o Krzyw¹ jednak
zaledwie kilka takich domów
nie dosz³o. Niemcy
wycofali siê na zachód, za rzekê Orlankê. Wówczas do Krzywej wkroczy³a piechota genera³a Batowa; w domu gospodarza Romaniuka urz¹dzono sztab pu³ku43. Artyleria radziecka ustawi³a swe pozycje na skraju lasu i st¹d rozpoczê³a ponad tygodniowy zmasowany ostrza³ pozycji
niemieckich. Powa¿nie ucierpia³y wówczas po³o¿one za rzek¹ Orlank¹ Ogrodniki oraz Ho³ody. Przez ostatni¹ wieœ znowu¿ zaczê³y siê przetaczaæ masy ¿o³nierzy i sprzêtu wojskowego. Kilka kilometrów na
wschód, za rzek¹ Orlank¹, sta³y ju¿ wojska radzieckie. Mieszkañcy
Ho³odów tymczasem, ze szczególnym lêkiem spogl¹dali na uniformy
SS-manów. Pewnego dnia, wszystkich mieszkañców wsi hitlerowcy
spêdzili do budynku szko³y oraz domu gospodarza Magruka. Œwiadek
tych dramatycznych wydarzeñ, kilkunastoletni wówczas, Jan Bagiñski wspomina³:
„Zamykano drzwi, okiennice, stawiano wartowników. Powiedzia³
nam stary Niemiec (mówi³ po polsku), ¿eby uciekaæ, bo jak bêd¹ Niemcy cofaæ siê to podpal¹ budynki wraz z ludnoœci¹; sporo poucieka³o do
lasu i do innych wsi. Nasza rodzina schroni³a siê we wsi Spiczki, cofaj¹cy siê Niemcy spalili ca³¹ wieœ. Wróciliœmy do domu na dopalaj¹ce
siê pogorzelisko. Spali³o siê wszystko: zabudowania, inwentarz i ubrania. Pozosta³o to, co mieliœmy na sobie i przyniesione tobo³y poœcieli;
na posesji unosi³ siê smród dopalaj¹cego siê zbo¿a. Poœrodku dopalaj¹cego siê pogorzeliska ca³a rodzina: ojciec, mama i piêcioro dzieci.
Mam nie p³aka³a, ojciec zdj¹³ czapkê, popatrzy³ w niebo, prze¿egna³
siê powolnym szerokim znakiem krzy¿a i powiedzia³: Bo¿e, za co nas
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tak pokara³eœ, jak teraz mamy ¿yæ...”44.
W Ho³odach spali³y siê prawie wszystkie budynki kryte s³om¹.
Czêœæ z pocisków zapalaj¹cych podpalili sami Niemcy, czêœæ zaœ sp³onê³a w czasie ostrza³u artyleryjskiego, prowadzonego od strony Krzywej przez wojska radzieckie. Jeden z pocisków trafi³ w dom Emiliana
Piotrowskiego, œmiertelnie rani¹c jego ob³o¿nie chor¹ ¿onê Konstancjê. Zginê³o równie¿ kilku innych mieszkañców45. W tym czasie ranny zosta³ te¿ Nazar Onopiuk, który z rodzin¹ ukrywa³ siê w wykopanym we w³asnym sadzie schronie. ¯ycie uratowa³a im sêdziwa grusza,
która przyjê³a na siebie g³ówne uderzenie pocisku46.
30 lipca Bielsk Podlaski by³ ju¿ wolny. Mo¿na by³o przystêpowaæ
do odbudowy zniszczeñ i powrotu do normalnego ¿ycia.
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Rozdzia³ XV

Po wyzwoleniu
Z koñcem lipca 1944 r. dla mieszkañców szczytowskich okolic
zakoñczy³a siê okupacja niemiecka, lecz wojna i jej nastêpstwa trwa³y
nadal. Dziesi¹tki m³odych ludzi pozostawa³o na robotach przymusowych, czêœæ walczy³o na ró¿nych frontach, blisko trzydzieœci osób zginê³o z r¹k hitlerowców, prawie dziesiêæ rodzin przebywa³o na zes³aniu
w Syberii lub Kazachstanie. Porównuj¹c stan parafii szczytowskiej
z lat 1938 i 1943, widzimy spadek liczby parafian o ponad dwieœcie
piêædziesi¹t osób (w pierwszym roku – 1610, w drugim – 1388)1 .
W 1948 r. ich liczba by³a jeszcze mniejsza – 1065 osób chocia¿, zdawa³oby siê, ¿e w porównaniu z koñcem 1943 r. powinna ona wzrosn¹æ.
Powróci³a bowiem ju¿ czêœæ m³odzie¿y z robót przymusowych, jak te¿
zes³añców oraz ¿o³nierzy. Ju¿ jesieni¹ we wsiach odrodzi³o siê szkolnictwo podstawowe z bia³oruskim jêzykiem nauczania. Od paŸdziernika 1944 r. m³odzie¿ mog³a kontynuowaæ naukê w Pañstwowym Gimnazjum Bia³oruskim w Bielsku Podlaskim. Bia³orusini uwierzyli, ¿e
teraz stan¹ siê obywatelami równymi wœród równych. Nadzieje te jednak siê nie ziœci³y.
Zaraz po zakoñczeniu II wojny œwiatowej nowe pañstwo polskie
za³o¿y³o, ¿e wszyscy Bia³orusini z Bia³ostocczyzny powinni wyjechaæ
do BSSR2 . W œcis³ej wspó³pracy ze stron¹ radzieck¹, realizowano wiêc
planow¹ akcjê repatriacyjn¹. Stworzono siatkê agitatorów, którzy mieli namawiaæ gospodarzy do wyjazdu. Obiecano im godne warunki ¿ycia, ziemiê i budynki na w³asnoœæ. Czêœæ ludnoœci bia³oruskiej, w sumie ponad 33 tysi¹ce z terenu ca³ej Bia³ostocczyzny, da³o siê zwieœæ
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namowom.
Szczyty, Ho³ody
i Krzyw¹ opuœci³o blisko
piêædziesi¹t pe³nych
b¹dŸ niepe³nych rodzin
(przemna¿aj¹c przez
cztery, daje to liczbê
oko³o dwustu osób).
Dok³adne dane o repatriantach zachowa³y siê
w urzêdowym rêkopisie
Ewidencja gospodarstw
pobia³oruskich przyjêtych
na rzecz Skarbu Pañstwa
145. Jedna z kart „Ewidencji gospodarstw pobia³oru- na mocy dekretu z dn. 5 IX
skich, przejêtych na rzecz Skarbu Pañstwa...” w 1947 r. 1947 r. ewakuowanych do
ZSSR z pow. Bielsko-Podlaskiego3 . Wykaz ten zosta³ opublikowany
w „Bia³ostockim Dzienniku Wojewódzkim” 4 , sk¹d te¿ dokument
przytaczamy w poni¿szym zestawieniu:
Szczyty Dziêcio³owo:
1. Andrzej Maksymiuk – 0,3 ha, dom
2. Julian ¯mieñko – 1,9 ha
3. Bazyli Mielniczuk – 4,5 ha, dom i chlew
4. Aleksander Pietruczuk – 3 ha
5. Teodor Urbanowicz – 4 ha
6. Zenobiusz Kowalski – 1,5 ha, dom i chlew
Szczyty Nowodwory:
1. Stefan Baszun – 7 ha gruntu
2. Osipiuk Jerzy – 7 ha
3. Anna Kosiniak – 2,5 ha
4. Tichon Kaczanowski – 7,2 ha, dom i chlew
5. Nina Tylisowa – 2,8 ha
6. Grzegorz Romanowski – 2,5 ha
7. Eugenia Kulig – 2,5 ha, dom, stodo³a i chlew
8. Eugeniusz Kruk – 6 ha
9. Wiera Iwaniuk – 5,3 ha
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10. Wincenty Sacharewicz – 2,5 ha
11. Teodor Wiazowski – 2,7 ha i pó³ stodo³y
12. Konstanty £ojko – 1,1 ha
13. Pawe³ Ostapczuk – 1,2 ha
14. Jan, Teodor i Anna Karpiuk – 3,3 ha
15. Jan Kaczanowski – 7 ha, dom i chlew
16. Sergiusz ¯mieñko – 2 ha
Ho³ody:
1. Anna Demianiuk – 16 ha
2. Jakub Grygoruk – 6 ha
3. Tomasz Kononiuk – 8,2 ha
4. Melania Niczyporuk – 15,5 ha
5. Grzegorz Kuderski – 4 ha
6. Jerzy Fiedoruk – 6 ha
7. Bart³omiej Ochmielczuk – 8 ha
8. Jan Grygoruk – 6 ha
9. Grzegorz Grygoruk – 8 ha
10. Afanazy Grygoruk – 11,8 ha
11. Aleksander Grygoruk – 6 ha
Porównuj¹c z relacjami, przekonamy siê jednak, ¿e zestawienie
urzêdowe nie odnotowuje wszystkich repatriantów. Chodzi o Wierê
i jej syna Andrzeja Kasjaniuków ze Szczytów Dziêcio³owa oraz W³odzimierza Piotrowskiego z Ho³odów5 .
Zachowa³y siê równie¿ dok³adne dane odnoœnie repatriantów
z Krzywej. Do ZSSR wyjecha³y nastêpuj¹ce osoby, wiêkszoœæ z rodzinami:
1. Bazyli, Filip, Nadzieja i Zofia Rajeccy – 5,4 ha, dom
jednoizbowy
2. Anna Zrajkowska – 1,16 ha
3. Walentyna i Grzegorz Beziuk – 13,28 ha
4. Nadzieja Kuptel – 2,3 ha
5. Anna Beziuk – 1,3 ha
6. Tekla Abramiuk – 4,5 ha
7. Tymoteusz Abramiuk – 2,19 ha
8. Jan Miko³ajuk – 4,5 ha
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9. Grzegorz Nazaruk – 3,7 ha
10. Miko³aj So³owianiuk z dzieæmi: Janem, Miko³ajem, Aleksandrem i Lidi¹ – 3,7 ha
11. Anna i Atanazy Michaluk – 2,2 ha
12. Demian Romaniuk – 7,8 ha
13. Grzegorz Beziuk – 7,79 ha
Grono to nale¿a³oby jeszcze powiêkszyæ o dwie rodziny: Teofila
Nazaruka i Leny Nazaruk, co wynika z relacji mieszkañców wsi.
Maj¹tek, który w rodzinnych wsiach pozostawili bia³oruscy repatrianci, na mocy dekretu z 5 paŸdziernika 1947 r. przeszed³ na rzecz Skarbu
Pañstwa. W czterech wsiach by³o to ponad 200 hektarów gruntów oraz
kilkanaœcie domów i budynków gospodarskich. O ile jednak z obydwu
Szczytów i Krzywej wyje¿d¿ali przewa¿nie ch³opi ma³orolni, w Ho³odach
ojcowiznê porzucali zamo¿niejsi. Tu na decyzji jedenastu gospodarzy
zawa¿y³o przede wszystkim ca³kowite zniszczenie gospodarstw w czasie
dzia³añ wojennych. Terrorystyczna dzia³alnoœæ czêœci polskiego podziemia, wrogo nastawionego do prawos³awnych Bia³orusinów nie by³a tutaj
czynnikiem decyduj¹cym, jak to mia³o miejsce w zachodniej czêœci

146. Afanazy Grygoruk z Ho³odów trafi³ do Piñska (pierwszy z prawej), lata piêædziesi¹te
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powiatu bielskiego6 .
Pod tym wzglêdem
w szczytowskich okolicach by³o w miarê spokojnie, chocia¿ ofiary
równie¿ siê zdarza³y.
Dotyczy to dwudziestoletniego Miko³aja
Szadojko z Krzywej,
którego rozstrzelano 31
stycznia 1946 r. na roz147. Jeden z ho³odowskich repatriantów Jakub Grygo- kaz Romualda Rajsa
ruk z koleg¹ Janem N. z Dubna, Piñsk 1948
pseud. „Bury”, w lesie
ko³o wsi Pucha³y Stare. Razem z nim zginê³o 29 wozaków
z powiatu bielskiego, którzy wczeœniej udali siê po drewno do Puszczy
Bia³owieskiej. Tu zostali zatrzymani przez oddzia³ PAS NZW „Burego”,
zmuszeni do jazdy na zachód, a potem zabici. Zginêli jedynie Bia³orusini, Polaków wówczas zwolniono7 . Czêœæ repatriantów zdecydowa³a siê
jednak na wyjazdy pod wp³ywem takiego typu wydarzeñ. Ci, którzy
w okresie w³adzy radzieckiej w³¹czali siê czynnie w akcjê kolektywizacyjn¹ lub dzia³ali w strukturach w³adzy, bali siê po prostu o swój los
i woleli porzuciæ swe gniazda rodzinne.
Los repatriantów do Zwi¹zku Radzieckiego okaza³ siê, w wielu
przypadkach tragiczny. Nie spe³ni³y siê obietnice otrzymania dobrych
gospodarstw. Rodziny musia³y siê czêsto tu³aæ po ca³ym kraju, by wreszcie dotrzeæ na Bia³oruœ. W³odzimierz Piotrowski z Ho³odów wraz
z ¿on¹ Olg¹ i synem W³odzimierzem trafi³ do S³onimia, gdzie te¿ zmar³
w 1974 r.8. Do Grodna trafi³a Luba Piotrowska po mê¿u Alesienka;
znalaz³a tam pracê w kombinacie tekstylnym9. Atanazy Grygoruk
z Ho³odów osiad³ w Piñsku, tam¿e trafi³ równie¿ Jakub Grygoruk.
Na listê repatriacyjn¹ zapisa³ siê tak¿e Sergiusz Kruk ze Szczytów Dziêcio³owa, zrezygnowa³ jednak dziêki namowom... pe³nomocnika radzieckiego d.s. repatriacji Jurija Sukaczowa, który urzêdowa³
w budynku plebanii cerkwi Woskresieñskiej w Bielsku Podlaskim. Opowiada³ o tym syn Sergiusza, Piotr Kruk: Ñóêà÷îâ i áàò’êà îäãîâîðóâàâ.
Áàò’êî âç’àâ äî jîãî ïî øåñö’ ëiòðóâ âóMîäêi, à äîáðå ç iì çíàâñ’à. Îí
âûïiâ äîáðå i êàæå: “Òû ñëóøàé Ñåðãåé, äà êàêîé òåáå äóðàê äàñò
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õîçÿéñòâî. Òàê òû æ ïîéìè, òàì ó íàñ óæå
ëþäè ñòîëüêî ëåò â êîëëåêòèâå, à òåáå êòî
äàñò õîçÿéñòâî! 10
Dobry przyk³ad swoim parafianom dawa³ o. Rafa³ Czystowski, który wrêcz odradza³ im repatriacjê. W latach 1945-1946
nale¿a³ do grona duchownych, z dystansem
odnosz¹cych siê do poczynañ o. Miko³aja
Wincukiewicza, który z ramienia arcybiskupa miñskiego Bazylego, zarz¹dza³ biskupstwem bia³ostockim. Jak wynika z dokumentów, o. Rafa³ Czystowski nie by³ jednak zdecydowanych przeciwnikiem przy148. O. Rafa³ Czystowski
nale¿noœci Cerkwi na Bia³ostocczyŸnie do
jurysdykcji arcybiskupa Bazylego. Uwa¿a³ jedynie o. Miko³aja Wincukiewicza za uzurpatora, nadu¿ywaj¹cego swoich kompetencji: „Poniewa¿ w teraŸniejszy czas my duchowni nie mamy zwierzchnika tu
na miejscu, a wyrozumia³e osoby jak ks. ks. Wincukiewicz, Iwasienko, Emieljaniuk, robi¹ rozk³ad po miêdzy ksiê¿mi i parafian... Te pierwsze dwóch wystawiaj¹ siê wielkimi osobami duchownemi z w³adz¹
biskupi¹, a poniewa¿ biskup za granic¹, kiedy zobacz¹ siê, to namówi¹ co chc¹ i Biskup wierzy im...”, pisa³ w liœcie do Starosty Bielskiego z czwartego grudnia 1945 r.11 W tym¿e dniu dosz³o do zajœcia, które
wstrz¹snê³o sumieniami pobo¿nych mieszkañców parafii szczytowskiej. Dok³adnie opisuje je powy¿sze pismo o. Rafa³a Czystowskiego
do starosty bielskiego.
PóŸn¹ jesieni¹ 1945 r. o. Miko³aj Wincukiewicz uzyska³ od arcybiskupa Bazylego zezwolenie na zawieszenie w czynnoœciach duszpasterskich o. Rafa³a Czystowskiego. Oficjalnie zarzucono mu brak odpowiedniej gramoty o wyœwiêceniu. Gdy duchowny pojecha³ do Warszawy, aby j¹ odebraæ, do Szczytów przyby³, delegowany przez
o. M. Wincukiewicza, o. W³odzimierz Jemieljaniuk z Zab³udowia. Nie
zdo³a³ on jednak ods³u¿yæ nabo¿eñstwa, nie znaleziono bowiem kluczy do œwi¹tyni. Ostatecznie, nabo¿eñstwo odprawiono w miejscowej
szkole.
Gdy w przeddzieñ œwiêta Wprowadzenia do œwi¹tyni Przenajœwiêtszej Bogarodzicy (3 grudnia 1945 r.) o. Rafa³ Czystowski powróci³
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z Warszawy i zawita³ ze stosown¹ gramot¹ na bielsk¹ plebaniê cerkwi
Preczystieñskiej, dowiedzia³ siê od o. Miko³aja Wincukiewicza o swoim
zawieszeniu w czynnoœciach kap³añskich i oddelegowaniu do Szczytów nowego duchownego. Nie godz¹c siê z t¹ decyzj¹, powróci³ do
wsi i nastêpnego dnia uda³ siê do cerkwi, aby s³u¿yæ utreniê i Liturgiê. W o³tarzu obecny by³ jednak o. W³odzimierz Jemieljaniuk z grup¹ stronników. Po zakoñczeniu liturgii, o. W. Jemieljaniuk oznajmi³,
¿e od tej pory on jest tu proboszczem, a o. Rafa³ Czystowski nie ma
prawa s³u¿yæ, za¿¹da³ jednoczeœnie oddania antyminsu12. Pocz¹tkowo
duchowny stanowczo odmawia³, czym rozz³oœci³ przeciwników. W liœcie tak ten moment opisa³: „...zachowywa³em siê spokojnie, t³umacz¹c im, ¿e ja nie mogê wam oddaæ, to jest rzecz Œwiêta. Wówczas
Fieodu³ (...) podskoczy³ do mnie, schwyci³ za krzy¿ kap³añski na piersiach moich, porwa³ ³añcuszek i krzy¿ spad³. Dalej schwyci³ za krzy¿
wiêkszy, który trzyma³em w rêkach, pogi¹³ jego na wszystkie strony
i prze³ama³, potem schwyci³ za moj¹ g³owê, zacz¹³ targaæ za w³osy,
zerwa³ z g³owy czapeczkê kap³añsk¹... potem zaczêli mnie popychaæ
i dusiæ... Nadmieniam, ¿e w koœciele by³o tak jak na rynku lub karczmy, krzyk, ha³as, spiskowcy skakali z zaciœnietymi piêœciami, bieganie to tam, to tu, krzyczeli na mnie nie cenzurnemi s³owami...”13.
W ca³ym zajœciu znaæ by³o dzia³anie si³y nieczystej. Duchowny W³odzimierz Jemieljaniuk wyszed³ z cerkwi, z wielkim za¿enowaniem natomiast obserwowali to chórzyœci; jedna z chórzystek tak ten moment
wspomina: ÌíiMå øêîäà áûëî äiâiòiñ’ íà òîãî áàò’óøêó. Òiõîí áiMåãàâ
ç êijîì ïî öåðêâi... ÕîòiMåëi çàáðàòi àíòiìiíñ. Î. Ðàôàië íå õîòiMåâ
îääàâàòi. Óáiéòå ìåíÿ, íî íå îòäàì! 14.
Niebawem pod cerkiew przyby³ komendant milicji, ale by³o ju¿
po wszystkim. Nazajutrz o. Rafa³ zg³osi³ siê na posterunek w Orli,
gdzie z³o¿y³ stosowne zeznanie. Sprawa trafi³a do prokuratury. Tymczasem, o. W³odzimierz Jemieljaniuk zamkn¹³ cerkiew i opieczêtowa³ zamki. Pisa³ o tym, zaniepokojony wydarzeniami, wojewoda bia³ostocki Stefan Dybowski, w liœcie do Ministerstwa Administracji Publicznej z 10 stycznia 1946 r.15
Po stracie antyminsu o. Rafa³ Czystowski znalaz³ siê w trudnej
sytuacji, bez niego nie móg³ odprawiaæ liturgii. Niebawem, z pomoc¹
przyszed³ mu o. Konstanty Bajko, prefekt w szko³ach bielskich. Pochodz¹cy z Bia³owie¿y duchowny, w czasie okupacji by³ proboszczem
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cerkwi w Klecku. W lipcu 1944 r.
ewakuowa³ siê przed nadejœciem
frontu, zabieraj¹c ze sob¹ jeden z antyminsów. Pocz¹tkowo s³u¿y³ na nim
liturgiê dla uczniów w bocznym o³tarzu cerkwi œw. Micha³a w Bielsku,
potem przekaza³ go potrzebuj¹cej
parafii w Szczytach. Antymins by³
tam jeszcze w 1958 r., gdy¿ o. Konstanty, po powrocie z zes³ania, prosi³
metropolitê o jego zwrot16.
Wydarzenia z koñca 1945 roku
odcisnê³y swe ciemne piêtno na dalszym ¿yciu parafialnym, zniechêci³y
wiele osób do Cerkwi, zasia³y wza149. Jan Strelczuk (w œrodku) w Sta- jemn¹ nieufnoœæ, indeferentyzm relinogorsku na Syberii, obok koledzy
z Krywiatycz i Gródka, lata 1944-1948 ligijny. W 1948 r. o. Rafa³ Czystowski takimi s³owami konstatowa³ ten
fakt: „W parafii bardzo trudno pracowaæ, trzeba nadmiernego poœwiêcenia siê i nadzwyczajnych wysi³ków proboszcza. Parafianie ma³o
uczêszczaj¹ do cerkwi. Ludzie dra¿liwe, w ma³ej piêknoœci duchowej.
Dalszy los parafii bardzo smutny”17. Taki stan posiada³ jednak¿e znacznie g³êbsz¹ genezê. Jedna z najlepiej zorganizowanych przed 1915 r.
parafii, w okresie miêdzywojennym nie mog³a przecie¿ normalnie
funkcjonowaæ. Winê za to ponosi³y ówczesne w³adze pañstwowe.
Normalizacji ¿ycia parafialnego nie sprzyja³a tak¿e ogólna, powojenna sytuacja polityczna. W koñcu lat czterdziestych rozpoczê³a siê
na wsi akcja kolektywizacyjna. Z ca³¹ si³¹ ujawni³y siê znowu radykalne nastroje komunistyczne18. Ci, którzy nie chcieli podporz¹dkowaæ
siê nowym procesom, byli szykanowani i zastraszani zes³aniem na
Syberiê.
Taki los spotka³ rodzinê Jana Strelczuka, który niedawno powróci³ z
syberyjskiego zes³ania. Trafi³ tam tu¿ po wyzwoleniu w 1944 r.,
z powodu donosu, podobnie jak szeœciu innych mieszkañców Krzywej:
Andrzej Jakoniuk, Wincenty Strelczuk, Bazyl Osipiuk, Tomasz
i Konstanty Beziuk (ojciec z synem) oraz Mateusz Juszczuk. Na pocz¹tku wszystkich przewieziono do Ostaszkowa. Stamt¹d, bez s¹du, Jana Strel258

150. Zoja Tymoszycka (stoi w œrodku) po powrocie z zes³ania z kole¿ankami ze
Szczytów, 1945

czuka przerzucono do Stalinogorska na Syberii, gdzie zmuszono do pracy w kopalni uranu. Byli tu te¿ inni zes³añcy z Bia³ostocczyzny, m.in.
z Krywiatycz i Gródka. W 1947 r., bezpoœrednio przed zakoñczeniem
eksploatacji kopalni, nast¹pi³ wielki wybuch, w wyniku którego zginê³o ponad cztery tysi¹ce górników. Jan Strelczuk ocala³ i w 1948 r.
zosta³ zwolniony. Kiedy jesieni¹ powróci³ do rodzinnej wsi, cierpia³ na
chorobê popromienn¹. Chocia¿ brakowa³o mu si³ do pracy, nie zgodzi³
siê na wst¹pienie do spó³dzielni. Rozpoczê³y siê nowe przeœladowania, czego nie wytrzyma³o serce jego ¿ony; zmar³a w grudniu 1950 r.,
maj¹c niewiele ponad czterdzieœci lat. Zaraz potem aresztowano ich
syna Grzegorza, oskar¿aj¹c o rzekome rozsiewanie antyspó³dzielczej
propagandy. W bia³ostockim wiêzieniu dziewiêtnastoletni ch³opak
przebywa³ przez pó³ roku. Nie wiedzia³, ¿e w tym czasie w Krzywej
umiera³ jego ojciec. Po powrocie do rodzinnej wsi, nie maj¹c innego
wyjœcia, wst¹pi³ do spó³dzielni, a ¿e cieszy³ siê du¿ym autorytetem
wspó³mieszkañców – niebawem zosta³ jej prezesem19.
W okresie powojennym szczytowskie dwory nie mia³y ju¿ szans
na powrót do dawnej œwietnoœci. W Nowodworach okres okupacji nie259

mieckiej przetrwa³a Olga i Jerzy Antychowicze z synem Borysem oraz
Micha³ Tymoszycki. Z kolei, jego syn W³odzimierz powróci³ z armii
po zakoñczeniu wojny w 1945 r.; niebawem do Szczytów przyby³a równie¿ z Bijska córka Zoja. Kilka lat potem ojciec wyda³ j¹ za m¹¿ za
Eugeniusza Goworskiego, syna Paw³a. Zaraz po wojnie, we dworze
zamieszka³o tak¿e kilka rodzin repatriantów ze wschodu. Do maj¹tku
dziêcio³owskiego tymczasem nikt nie powróci³. Wszystko bowiem
zosta³o zrujnowane i rozgrabione. Eugeniusz Ostasiewicz, po zakoñczeniu szlaku bojowego, co prawda tu przyje¿d¿a³, ale nie widz¹c
mo¿liwoœci gospodarowania, rozpocz¹³ kszta³cenie in¿ynieryjne
w Gdañsku. Potem przyjecha³ na Podlasie, za³o¿y³ rodzinê i pracowa³
na wa¿nym stanowisku w Bia³ymstoku.
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Rozdzia³ XVI

Gdy w Szczytach i Ho³odach dzia³a³y samorz¹dy
Nasze szczytowskie okolice na przeci¹gu historii wielokrotnie
zmienia³y sw¹ przynale¿noœæ administracyjn¹. Podzielone miêdzy
dobra prywatne i królewszczyzny, w 1861 r. zosta³y zebrane w ramach
nowoutworzonej gminy Pasynki. W okresie miêdzywojennym przy³¹czono je do gminy orlañskiej. Za w³adzy radzieckiej namiastka gminy
(sielsowiet) istnia³a w Ho³odach. I oto, po drugiej wojnie œwiatowej
Szczyty i Ho³ody, pierwsze na krótko, drugie – na d³u¿ej, staj¹ siê
centrami, co prawda ograniczonego samorz¹dzenia. W niniejszym rozdziale przypomnimy w³aœnie to trzydziestolecie, odwo³uj¹c siê do faktów zapisanych na kartach dokumentów gromadzkich oraz bia³oruskiego tygodnika „Niva”. Po 1956 r. nie by³o bowiem periodyku, który tyle miejsca poœwiêca³by sprawom spo³ecznoœci lokalnych w powiecie bielskim. Znajdziemy tu dziesi¹tki notatek prasowych z ¿ycia
Szczytów, Ho³odów i Krzywej, w wiêkszoœci pisanych przez wiejskich
korespondentów. Dobrym uzupe³nieniem tego materia³u s¹ akta Gromadzkich Rad Narodowych, które funkcjonowa³y w Szczytach i Ho³odach.
Od pocz¹tku lat piêædziesi¹tych teren parafii szczytowskiej wchodzi³ w sk³ad trzech Gromadzkich Rad Narodowych – w Szczytach,
Ho³odach oraz Pasynkach. Pierwsza funkcjonowa³a bardzo krótko
(1954-1957), obejmuj¹c zaledwie trzy wsie: Szczyty Dziêcio³owo
i Nowodwory oraz Krzyw¹. Dwie ostatnie przetrwa³y do reformy administracyjnej z lat siedemdziesi¹tych. W sk³ad GRN w Pasynkach
do 1954 r. wchodzi³a Krzywa, do GRN Ho³ody nale¿a³y zaœ nastêpuj¹263

ce wsie: Ho³ody, Wólka, Parcewo, Ogrodniki, Widowo, Spiczki, a od
1957 r. równie¿ Krzywa, Szczyty Dziêcio³owo i Nowodwory.
Gromadzkie Rady Narodowe, jako samorz¹dy lokalne o ograniczonych kompetencjach, mia³y przede wszystkim za zadanie realizowanie linii ideowej pañstwa w dziedzinie polityki rolnej. Na pocz¹tku
lat piêædziesi¹tych priorytetem by³a kolektywizacja oraz egzekwowanie dostaw obowi¹zkowych. Pod naciskiem w³adz pañstwowych,
w tym kierunku zacz¹³ tak¿e dzia³aæ Zwi¹zek Samopomocy Ch³opskiej. Wed³ug za³o¿eñ partii, od 1950 r. mia³ siê on zajmowaæ nie ruchem spó³dzielczym wœród gospodarstw prywatnych, a „modelowaniem œwiadomoœci mas ch³opskich” w kierunku gospodarki kolektywnej na podobieñstwo ZSSR1 .
Czynnego popierania kolektywizacji wymagano przede wszystkim od cz³onków prezydium oraz radnych Gromadzkich Rad Narodowych. Czêœæ z nich nie przejawia³a jednak w tym wzglêdzie wiêkszego entuzjazmu. W niektórych wsiach spó³dzielnie nie mog³y rozwin¹æ
siê nawet ponad komitety organizacyjne2 . Tak by³o m.in. w Sakach,

151. Fragment spisu w³aœcicieli ziemi we wsi Szczyty Nowodwory, sporz¹dzony
przez so³tysa wsi, 1948
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152. Ochotnicza stra¿ Po¿arna w Ho³odach, 1949

Miêkiszach i £oknicy. W 1953 r. powsta³a natomiast jedna z najlepiej
prosperuj¹cych spó³dzielni w Krzywej.
Gospodarze, którzy pozostali przy rolnictwie indywidualnym, mieli
tymczasem powa¿ne trudnoœci z wywi¹zaniem siê z op³at podatkowych oraz dostaw obowi¹zkowych. Maruderów wzywano na przes³uchania do biur GRN, gdzie podejmowano decyzje o umorzeniu b¹dŸ
o sp³acie d³ugu. Wyrozumia³e w tym wzglêdzie by³o Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pasynkach, gdzie w 1953 r. przewodnicz¹cym by³ Aleksy Kotelczuk. Umorzono wówczas zaleg³oœci nastêpuj¹cym mieszkañcom Krzywej: Paw³owi Krawczukowi (400 kg zbo¿a), Bazylemu Jakimczukowi (150 zbo¿a), Owerkowi Krawczukowi
(500 l mleka), Dominice Strelczuk (1500 z³), Tomaszowi Kuptelowi
(3278,20 z³)3 .
Zwolnienia obejmowa³y jednak¿e tylko czêœæ gospodarzy, przewa¿nie ubo¿szych. W stosunku do pozosta³ych, uwa¿anych za tzw.
ku³aków wyci¹gano daleko id¹ce konsekwencje. A trzeba powiedzieæ,
¿e GRN w Pasynkach nale¿a³a w tym czasie do najbardziej opornych.
Czytamy o tym w poufnym piœmie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim do Prezydium WRN z 26 maja 1954 r.:
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153. Ho³odowskie kobiety pracowa³y przy sadzeniu lasu

„... opór ku³actwa rekrutuj¹cego siê z ludnoœci bia³oruskiej wyst¹pi³
w okresie wykonywania obowi¹zkowych dostaw szczególnie zbo¿a
w okresie jesiennym ubieg³ego roku na terenie gm. Czy¿e, Orla, Widowo, Klejniki i Pasynki, wyra¿aj¹cy siê w tym, ¿e ku³acy oci¹gali siê
z wykonywaniem obowi¹zkowych dostaw, a przez t¹ swoj¹ postawê
wywierali równie¿ wp³yw na innych ch³opów. Opór ten zosta³ prze³amany przez zastosowanie represji karno-administracyjnych i s¹dowych
w stosunku do ku³aków”4 .
Do œci¹gania zobowi¹zañ pieniê¿nych zatrudniano inkasentów.
Na jednym z posiedzeñ GRN w Szczytach w 1955 r. mówiono o ich
zmobilizowaniu do codziennej pracy w terenie. Zauwa¿ono przy tym,
¿e najdogodniejszym terminem odwiedzania opornych s¹ dni potargowe, kiedy gospodarze mog¹ dysponowaæ gotówk¹5 . Praca inkasentów, którzy czasem zabierali dos³ownie „ostatni ko¿uch”, by³a bardzo
niewdziêczna, a nawet niebezpieczna. Kilkakrotnie dochodzi³o nawet
do pobiæ poborców, m.in. w Spiczkach6 .
Na posiedzeniach GRN w Szczytach czêsto pada³y konkretne
przyk³ady uchylania siê od zobowi¹zañ. W styczniu 1956 r. radny August Szwedko (przewodnicz¹cym Prezydium rady by³ wówczas Stanis³aw Kuczyñski) przedstawia³ sprawê Szymona Sawickiego ze Szczytów Dziêcio³owa, który odpisa³ grunta na syna, a sam wyjecha³ za granicê. Ziemi nie by³o komu obrabiaæ, a zaleg³oœci wynosi³y 450 kg ¿yta
i 150 kg ¿ywca7 .
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Gromadzkie Rady
Narodowe zajmowa³y
siê oczywiœcie tak¿e innymi sprawami, m.in.
szkolnictwem. W tej
dziedzinie ich kompetencje by³y ograniczone praktycznie do
wnioskowania, bowiem i tak wszystko
w tej kwestii decydowa³o siê w Prezydium
Powiatowej Rady Na- 154. Rodzina Kuderskich z Ho³odów jedzie na wiejski
rodowej i wy¿ej. Œwia- odpust, 1954
dczy o tym chocia¿by sprawa budowy szko³y w Krzywej.
Ju¿ od 1953 r. na posiedzeniach GRN zaczêto mówiæ o potrzebie
budowy szko³y w tej du¿ej wsi, gdy¿ nauka odbywa³a siê dot¹d
w trzech budynkach, w tym dwóch domach prywatnych. Po trzech
latach pojawi³a siê nowa koncepcja – budowy siedmioklasowej szko³y
w Ogrodnikach, dok¹d uczêszcza³yby dzieci równie¿ z Krzywej i Ho³odów (w trzech wsiach by³o wówczas 139 dzieci w wieku szko³y podstawowej). Owa inicjatywa nauczyciela Henryka Folwarskiego spotka³a siê z nieprzychyln¹ odpowiedzi¹ w³adz powiatu, bowiem nie
przewidziano tego w planie piêcioletnim8 .
Najlepsze warunki lokalowe posiada³a w tym czasie szko³a
w Szczytach. W 1955 r. miejscowa GRN postanowi³a utworzyæ tu szko³ê
szeœcioklasow¹, w miejsce czteroklasowej. Wed³ug projektu organizacyjnego, liczba dzieci w poszczególnych klasach wygl¹da³aby nastêpuj¹co: klasa I-8 uczniów, II- 6, III-8, IV-7, V-8, VI-9, razem 46 uczniów.
Prezydium PRN i tym razem odrzuci³o uchwa³ê, uczniowie klas starszych nadal wiêc zmuszeni byli doje¿d¿aæ do szko³y w Orli9 .
GRN w Szczytach w roku 1955 debatowa³a jeszcze nad takimi
tematami jak pomoc s¹siedzka, która, wed³ug za³o¿eñ politycznych,
mia³a byæ „skutecznym œrodkiem w walce o ograniczenie eksploatatorskich zapêdów ku³aka”10. W tym¿e roku postanowiono zorganizowaæ zbiorow¹ dostawê ¿ywca, otworzyæ we wsi kuŸniê oraz z³o¿yæ podpis pod Apelem Wiedeñskim. Powo³ano komisjê osiedleñcz¹, popu267

laryzuj¹c¹ osadnictwo na Ziemiach
Odzyskanych11. W 1955 r. przychylnie za³atwiono równie¿ podania
o przekazanie na zagospodarowanie
gruntów, stanowi¹cych od³ogi nastêpuj¹cym osobom: proboszczowi parafii o. Miko³ajowi Kulczyckiemu oraz
Aleksandrze Szara³o, Grzegorzowi
Sawickiemu, Grzegorzowi Sacharczukowi, Micha³owi Ignaciukowi, Miko³ajowi Ignaciukowi, Melanii Nazaruk,
Miko³ajowi Pawluczukowi i Sergiuszowi Krukowi, w sumie 20,5 hektara12. By³a to, mo¿na powiedzieæ, pierwsza jaskó³ka zmian na wsi. Ju¿ rok wczeœniej nast¹pi³a pierwsza korekta akcji
kolektywizacyjnej, w zwi¹zku ze stratami dla produkcji rolnej. Wiêkszoœæ rolników odetchnê³a z ulg¹. Wiele spó³155. Przed siedzib¹ Gromadzkiej
Rady Narodowej w Ho³odach, lata dzielni ulega³o samorozwi¹zaniu,
piêædziesi¹te
szczególnie po 1956 r. Przetrwa³y najlepiej zorganizowane, w tym spó³dzielnia w Krzywej, uwa¿ana za jedn¹
z najlepiej prosperuj¹cych w województwie bia³ostockim. W 1959 r. zrzesza³a trzydziestu cz³onków, przewodnicz¹cym by³ Stefan Baszun. Na
swoim wyposa¿eniu posiada³a kombajn, dwa ci¹gniki, ciê¿arówkê. Inwentarz ¿ywy liczy³ 15 koni, 10 krów oraz buhaja. Za dzieñ pracy cz³onkowie otrzymywali 4 kilogramy ¿yta, 2 pszenicy i 1,5 ziemniaków13.
Po³owa lat piêædziesi¹tych okaza³a siê prze³omowa tak¿e w ¿yciu
spo³ecznym mniejszoœci bia³oruskiej. Do tej pory dozwolone by³o jedynie funkcjonowanie szkó³ z bia³oruskim jêzykiem nauczania,
a o Bia³orusinach w Polsce na ogó³ milczano. W lutym 1956 r. powsta³o Bia³oruskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne, aczkolwiek dzia³aj¹ce pod œcis³¹ kontrol¹ w³adz politycznych. O Bia³orusinach zaczêto mówiæ otwarcie na forum krajowym. Krytykowano b³êdy dotychczasowej polityki narodowoœciowej. W tym te¿ czasie ukaza³ siê pierwszy numer tygodnika bia³oruskiego „Niva”, który w szybkim czasie
zwiêkszy³ swój nak³ad do siedmiu tysiêcy oraz pozyska³ wielu tereno268

wych korespondentów, w tym tak¿e ze szczytowskich okolic.
Zmiany by³y jednak nie tylko instytucjonalne. Wyzwolona zosta³a wielka spo³eczna energia do dzia³ania w nurcie w³asnej kultury. Tam,
gdzie znaleŸli siê odpowiedni animatorzy i liderzy, powstawa³y zespo³y teatralne, wokalne i instrumentalne. Takimi animatorami byli przewa¿nie wiejscy nauczyciele. Znajdowa³a siê wœród nich Halina Karpiuk, m³oda nauczycielka z powo³aniem ze Szczytów. Od razu po rozpoczêciu pracy w 1958 r., postanowi³a uaktywniæ miejscow¹ m³odzie¿.
W taki sposób powsta³ 26-osobowy chór, ko³o teatralne oraz grupa taneczna. Po kilkumiesiêcznej, wytê¿onej pracy i próbach trzy razy
w tygodniu, zespo³y wyst¹pi³y z okazji Nowego 1959 Roku wed³ug
kalendarza juliañskiego. Zgromadzona publicznoœæ zobaczy³a spektakle: „Boty”, „Piaresataja krasula”, tañce „Lanok” i „Bojarski” oraz
us³ysza³a wiele pieœni. Swoj¹ korespondencjê nauczycielka koñczy takimi s³owami: Íiêîëi íåëüãà çàáûöü, øòî íàñòà¢íiê – ãýòà ÷àëàâåê,
ÿêi ìàå ìàã÷ûìàñöi áûöü ìàòîðàì ó êóëüòóðíûì æûööi, à íå
çíiçiööà äà ¢çðî¢íþ òûõ, ÿêiÿ íå ¢ìåþöü (õàöÿ õàöåëi á) æûöü
öiêàâà i êóëüòóðíà 14.
W latach nastêpnych zespó³ ze Szczytów rozwija³ siê coraz bardziej
w kierunku muzyki instrumentalnej (mandolinowej). Kierownictwo nad
nim przej¹³ Miros³aw Kadziewicz, który w 1960 r. prowadzi³ równie¿ chóralno-teatraln¹ grupê w Parcewie. Jego oczkiem w g³owie by³ jednak zespó³ ze Szczytów. W 1962 r. liczy³ 13 osób, dawa³ wiele koncertów i by³
uznawany za jeden z najlepszych na terenie powiatu bielskiego. Oprócz
muzyki mandolinowej, przygotowywa³ spektakle teatralne, wykonywa³
pieœni bia³oruskie i polskie15. Na posiedzeniach Gminnej Rady Narodowej w Ho³odach kierownikowi zarzucano jednak brak nale¿ytego zainteresowania zespo³em z Parcewa, a nawet transfer jego najlepszych cz³onków do Szczytów16.
Nie mniej znanym i cenionym w powiecie by³ zespó³ z Krzywej,
powsta³y w 1958 r., by³ materialnie wspierany przez miejscow¹ spó³dzielniê produkcyjn¹. W sk³ad zespo³u wchodzi³o liczne grono m³odych mieszkañców wsi, tak¿e nauczycielki miejscowej szko³y: Olga Tomczuk-Strelczuk i Wiera Kordziukiewicz. Cz³onkowie zespo³u w du¿ej liczbie weszli
w sk³ad ko³a Bia³oruskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego. Jego
zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê w lutym 1959 r., z udzia³em Konstantego Mojsieni, przewodnicz¹cego oddzia³u Towarzystwa z Bielska oraz
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156. Zespó³ chóralny z Krzywej na wystêpach w ¯ninie, 1961

Sokrata Janowicza17. Zespó³, podobnie jak ko³o, sk³ada³ siê z blisko trzydziestu osób. W pierwszych latach funkcjonowania by³ bardzo aktywny.
Bia³oruskie i polskie pieœni oraz spektakle pokazywa³ m.in. w Orli, Dubia¿ynie, Czy¿ach, Doratynce, Dubinach, Krasnowsi, Knorozach, Ploskach18. We wrzeœniu 1961 r. zespó³ koncertowa³ w dalekim ¯ninie. Utrzymywa³ przyjacielskie stosunki z zespo³em Technikum Mechanicznego
w Bia³ymstoku.
Najwiêksz¹ aktywnoœæ kulturaln¹ w Ho³odach przejawiali cz³onkowie miejscowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Z ich udzia³em w sierpniu
1964 r. odby³ siê bia³oruski festyn ludowy, który zgromadzi³ dwa tysi¹ce
widzów. Na leœnej polanie wyst¹pi³y zespo³y z Pilik i Orli. W samych
Ho³odach przejawiali siê artystycznie miejscowi stra¿acy. Znani byli przede
wszystkim z b³yskotliwego przedstawienia bo¿onarodzeniowych Herodów, inscenizowanych zasadniczo w jêzyku polskim (fragment zamieszczamy w dodatku o folklorze). W styczniu 1965 r. wyst¹pili z nimi w
œwietlicy w Widowie; zaprezentowali równie¿ pieœni i scenki teatralne19.
W tym czasie ho³odowskie ko³o Bia³oruskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego prze¿ywa³o wyraŸny kryzys. Ma³¹ aktywnoœæ t³umaczono m.in. brakiem zainteresowania ze strony bielskiego oddzia³u Towarzystwa. A jeszcze w latach 1959-1963 przygotowywano tu
spektakle teatralne, spotkania autorskie z literatami bia³oruskimi. Wiel270

kim zainteresowaniem cieszy³ siê wieczór literacki Alesia Barskiego (Aleksandra Barszczewskiego), który odby³
siê w marcu 1962 r. Referat wstêpny
przeczyta³a Maria Puczko20.
Doœæ stabilnym animatorem ¿ycia
kulturalnego na wsi by³a natomiast ho³odowska Biblioteka Spo³eczna, któr¹
w 1963 r. kierowa³a Nadzieja Kuderska.
Jej ksiêgozbiór liczy³ 3173 tytu³ów, w
tym 300 bia³oruskich. Rozchwytywana
wœród czytelników by³a w tym czasie
powieœæ Michasia £yñkowa Viekapomnyja dni. Wraz z szeœcioma punktami filialnymi, do biblioteki w Ho³odach by³o
zapisanych 300 osób (w samych Ho³odach 134!). Placówka sta³a siê drugim
domem dla miejscowej m³odzie¿y. Nie- 157. Nauczycielki przed wejœciem do
którzy czynnie uczestniczyli w jej pra- budynku szko³y w Krzywej (kryty jeszcze s³om¹), od prawej: kierowniczka
cy, szczególnie licealistka Nina Kuder- Olga Nazaruk (siostra o. Rafa³a Czyska21. Bol¹czk¹ biblioteki by³ brak fun- stowskiego), Wiera Kordziukiewicz,
duszy na zakup nowych ksi¹¿ek oraz Maria Krysztofiuk, Olga Tomczuk, 1958
ma³e zainteresowanie GRN punktami filialnymi. Bibliotekarka proponowa³a, aby gospodarzy, w których domach s¹ takie punkty, traktowaæ
ulgowo przy op³acaniu funduszu gromadzkiego22.
Powróæmy jeszcze do szkolnictwa, które by³o wa¿nym ogniwem
kulturotwórczym w ¿yciu wsi. We wszystkich trzech szko³ach –
w Szczytach, Ho³odach i Krzywej kontynuowano nauczanie jêzyka bia³oruskiego. Religii prawos³awnej nauczano tam natomiast od 1957 do
1961 r., wówczas bowiem zacz¹³ siê zmieniaæ kurs ideologiczny pañstwa.
Wspomniane szko³y, wy³¹czaj¹c szczytowsk¹, boryka³y siê z trudnoœciami lokalowymi. Najgorzej by³o w Krzywej, licz¹cej 135 gospodarstw
i oko³o 70 dzieci w wieku szkolnym. Szko³a nadal mieœci³a siê w trzech
budynkach. Jej kierowniczk¹ by³a Olga Nazaruk, nota bene siostra
o. Rafa³a Czystowskiego. Postulowana ju¿ w 1953 r. budowa du¿ej, siedmioklasowej szko³y w Ogrodnikach dawno odesz³a w niepamiêæ. Tymczasem w 1962 r. w³adze zdecydowa³y siê wreszcie na wzniesienie pla271

158. W szkole wieczorowej dla doros³ych w Krzywej, uczy Olga Tomczuk, 1961

cówki oœwiatowej w Krzywej. Wed³ug za³o¿eñ mia³a to byæ jedna z najnowoczeœniejszych szkó³ na Bia³ostocczyŸnie, z szeœcioma klasami, dwiema pracowniami i sal¹ gimnastyczn¹. Z bud¿etu pañstwa wydzielono na
ten cel dwa miliony z³otych. We wrzeœniu 1964 r. w szkole rozbrzmia³
pierwszy dzwonek23. Umilkn¹³ na krótko w latach dziewiêædziesi¹tych,
gdy szko³a, z powodu ma³ej liczby uczniów, by³a zamkniêta. W 1997 r.
przeniesiono tu Szko³ê Podstawow¹ z Pasynek. Jednak na krótko, bo
w 2000 r. w³adze gminy Bielsk Podlaski zdecydowa³y o ostatecznym zamkniêciu placówki w Krzywej.
Powróæmy do pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych. W³aœnie wówczas
w naszych wsiach zab³ys³o œwiat³o elektryczne. Dziêki temu w 1961 r. na
terenie GRN w Ho³odach, w co trzecim domu by³o ju¿ radio, pralka
oraz po jednym telewizorze w ka¿dej zelektryfikowanej wsi. Gospodarze posiadali tak¿e 180 motocykli oraz mnóstwo rowerów24. W Krzywej, Szczytach i Ho³odach dzia³a³y jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Najlepiej zorganizowan¹ by³a ta ostatnia, posiadaj¹ca ju¿ kilkudziesiêcioletni¹ tradycjê. W latach szeœædziesi¹tych miejscowi stra¿acy pozyskali trzy samochody: Bedtfodt, ¯uk oraz Star 20. Jako jedyna w okolicy jednostka OSP w Ho³odach posiada³a remizê stra¿ack¹25. W siedmiu wsiach na terenie GRN Ho³ody funkcjonowa³y kó³ka rolnicze. Ich kondycja by³a jednak s³aba; jedynie w Wólce i Parce272

wie mog³y pochwaliæ siê
one dobrymi wynikami26. Jednym z zadañ
kó³ek by³o podwy¿szanie kultury rolnej i
œwiadczenie us³ug w
pracach polowych. Je¿eli w 1960 r. na terenie GRN Ho³ody zu¿ywano 377 ton wapna,
cztery lata póŸniej by³o 159. Czêœæ uczniów Szko³y Podstawowej w Ho³odach,
lata szeœædziesi¹te
to ju¿ 2097 ton. Odpowiednio, o tysi¹c ton wzros³o tak¿e zu¿ycie nawozów sztucznych. Dwukrotnie, do 120 hektarów, wzrós³ obszar zakontraktowanego lnu. Zmniejszy³o siê natomiast pog³owie koni poci¹gowych – o 134 sztuki27.
Nowym zjawiskiem na wsi, w koñcu lat piêædziesi¹tych by³y zlewnie mleka. Obok funkcji gospodarczej, sta³y siê one elementem krajobrazu kulturowego wsi. Gospodarze mieli okazjê do codziennych spotkañ przy zlewni, wymiany informacji i pogl¹dów. Jedna z pierwszych
powsta³a w Szczytach Nowodworach, których mieszkañcy w 1959 r. dostarczali codziennie po tysi¹c litrów mleka. Pocz¹tkowo korzystali z niej
równie¿ gospodarze z Dziêcio³owa, ale niebawem wznieœli w³asny budynek, co te¿ sta³o siê zarzewiem konfliktu miêdzy dwoma wsiami28.
W 1965 r. na terenie
GRN Ho³ody funkcjonowa³o ju¿ szeœæ zlewni mleka29.
W tym czasie rozpoczêto tak¿e powa¿niejsze remonty dróg,
³¹cz¹cych poszczególne wsie. Œrodki na ten
cel pochodzi³y z funduszy gromadzkich, jednak realizacja by³a nie
zadawalaj¹ca. W 1961 r. 160. Zespó³ szkolny z Krzywej, w œrodku kierownik
Piotr Niewiñski, 1969
w GRN Ho³ody, na za273

planowan¹ sumê 250345 z³ œci¹gniêto nieco ponad trzydzieœci procent.
A potrzeby by³y wielkie, m.in. budowa drogi Ho³ody – Parcewo, której
praktycznie nie by³o, mieszkañcy musieli dot¹d bowiem korzystaæ z piêciokilometrowego objazdu30. Rok 1962 r. by³ za to bardzo pomyœlny. Zbudowano wówczas drogê ¿wirow¹ Krzywa-£oknica oraz ulicê ¿wirow¹
w Szczytach Nowodworach, ulepszono drogê Szczyty-szosa, u³o¿ono bruk
w Widowie oraz przepusty na drodze Krzywa – £oknica, Krzywa – Rakowicze i Wólka – Ho³ody31. W latach 1961-64 na ten cel wydatkowano
w sumie 410 tysiêcy z³otych32. W opinii spo³ecznej dalsza dzia³alnoœæ GRN
w tym kierunku nie by³a jednak zadowalaj¹ca. Inn¹ inwestycj¹ by³a
w tym czasie budowa czterech przeciwpo¿arowych zbiorników wodnych:
w Ho³odach, Szczytach, Spiczkach i Parcewie. Du¿e sumy poch³ania³o
tak¿e oœwietlenie ulic, administrowanie szko³ami i sprzêt szkolny.
Wp³ywy do bud¿etu GRN pochodzi³y z funduszu gromadzkiego,
udzia³u w podatku gruntowym i op³acie elektryfikacyjnej, wp³ywów
za znaczki skarbowe, karty rowerowe, znaki dla psów i bloczki pochodzenia zwierz¹t33.
Inn¹ bol¹czk¹ Gromadzkich Rad by³y obowi¹zuj¹ce nadal dostawy
obowi¹zkowe. W latach szeœædziesi¹tych Rada w Ho³odach nale¿a³a do
najbardziej opornych na terenie powiatu bielskiego. Wed³ug danych
z 1960 r., na 25 GRN w powiecie, w dostawach ¿ywca zajmowa³a 13 miejsce, zbo¿a – 23, ziemniaków – 24, a w równowa¿niku pieniê¿nym ostatnie. Najlepiej obowi¹zki realizowa³a Wólka i Szczyty, najgorzej zaœ Parcewo i Widowo34.
Realizacjê dostaw obowi¹zkowych na 30 kwietnia 1962 r. przedstawia poni¿sza tabela:
Hołody
Krzywa
Ogrodniki
Parcewo
Spiczki
Szczyty
Dzięcioł.
Szczyty
Nowodw.
Wólka
Widowo
Razem

ZboŜe
plan
27830
64978
42111
109902
89413
26615

wykonanie
17600
44878
33545
48443
47667
21401

zaległości
10230
20000
8566
61459
41746
5214

Ziemniaki
plan
48770
100245
64235
199252
102240
41525

wykon.
45657
47302
54984
98502
55742
40476

zaległ.
3113
52943
9851
100750
46498
1049

śywiec
plan.
10928
52943
15580
25725
17687
8056

wykon.
4160
15640
9430
6690
9910
3450

zaległ.
6768
7650
6150
23053
7777
4606

12607

13137

_

21680

20055

1625

7605

2650

4955

20861
69900

16103
50083
293957

4728
19817
171790

31515
82985
693047

10336 11175
73302 9623
466326 235113

5489
22411
117120

2740
6650
530670

2749
15761
63450

Źród³o: AP w Bia³ymstoku, GRN w Ho³odach, sygn. 3, k. 60.
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162. M³odzie¿ z Ho³odów, 1950

Trudno siê jednak dziwiæ takiej „opornoœci” gospodarzy, je¿eli
wiêkszoœæ z nich ledwo wi¹za³a koniec z koñcem. Czêœæ „zaniedbywa³a” gospodarstwa, bo by³a zmuszona do pracy zarobkowej
w mieœcie. Niektórzy prowadzili tak¿e w³asn¹ dzia³alnoœæ rzemieœlnicz¹, szczególnie w Ho³odach. Tu tradycyjnie zajmowano siê stolarstwem35. Wiele gospodarstw nie mog³o siê jeszcze podnieœæ po nasilonej akcji kolektywizacyjnej. Problemem wielu wsi by³a te¿ nieuregulowana kwestia komasacji gruntów, a tzw. szachownica skutecznie
utrudnia³a gospodarowanie. Jeszcze w 1966 r. na terenie GRN Ho³ody
stanowi³a ona a¿ 76 % ogólnego area³u, a wiêc najwiêcej w powiecie bielskim (nastêpne GRN Rybo³y – 70 %). Skomasowane jeszcze przed wojn¹ grunta posiada³a Krzywa oraz Szczyty, w Ho³odach nadal istnia³a szachownica. Urzêdnicy okreœlali równie¿, ¿e w dziewiêciu wsiach na terenie GRN w Ho³odach by³o a¿ 110 gospodarstw „zaniedbanych” (na ogóln¹
liczbê 818), czyli niewyp³acalnych36. Zamiast jednak zreformowaæ politykê roln¹ i daæ szansê rolnikom na godne gospodarowanie, m.in. poprzez likwidacjê dostaw obowi¹zkowych, w³adze pañstwowe zamyœli³y
inny plan. W styczniu 1968 r. wesz³a w ¿ycie ustawa, na mocy której
ziemia gospodarstw zaniedbanych, zad³u¿onych i przynosz¹cych niskie
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plony mog³a byæ w drodze licytacji
przymusowo wykupywana przez
pañstwo. Grunta te mog³y nabyæ
tak¿e gospodarstwa prywatne, ale
pod warunkiem, ¿e ich area³ nie
przekracza³ 15 ha3 7. Nowe prawo
dawa³o tak¿e preferencje spó³dzielniom produkcyjnym, a wiêc by³ to
kolejny zwrot w kierunku kolektywizacji. Otwiera³ równie¿ drogê tworzeniu nowych Pañstwowych Gospodarstw Rolnych.
W tym w³aœnie czasie Spó³dzielnia Produkcyjna w Krzywej
pod kierownictwem Grzegorza
Strelczuka, a potem Jana Aleturowicza, zaczê³a prze¿ywaæ swój rozkwit. W 1968 r. zrzesza³a 70 osób,
gospodarzy³a na 500 hektarach
i specjalizowa³a siê w hodowli broj161. Dru¿yna OSP w Ho³odach
lerów (204 tysi¹ce sztuk rocznie)
oraz byd³a. Posiada³a równie¿ filiê w Zubowie, gdzie hodowano kurczêta38. Nie przypadkowo wiêc rok kulturalny 1967, w powiecie bielskim zainaugurowano w³aœnie w Krzywej39.
Zmiany polityczne w pañstwie, na prze³omie lat szeœædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych odbi³y siê szczególnie niekorzystnie na sytuacji mniejszoœci bia³oruskiej na Bia³ostocczyŸnie. Zarz¹dzenie Ministra Oœwiaty
z 1971 r. zobowi¹zywa³o rodziców, których dzieci uczêszcza³y na lekcje
jêzyka bia³oruskiego, do corocznego sk³adania deklaracji pisemnych. Spowodowa³o to doœæ szybki spadek, o ponad po³owê, liczby tych uczniów.
Powa¿nym problemem szkolnictwa mniejszoœciowego sta³o siê tak¿e
wyludnianie wsi, w wyniku czego kolejne placówki oœwiatowe by³y likwidowane. W taki sposób, po ponad stuleciu funkcjonowania, przesta³a
istnieæ szko³a w Szczytach. W roku szkolnym 1975/76, w czterech klasach uczy³o siê tu zaledwie dziewiêtnaœcioro dzieci. Osoby z klas starszych, w sumie 22, dowo¿ono do Szko³y Podstawowej w Orli. W roku
nastêpnym zdecydowano o zamkniêciu placówki40. Oœmioklasowa szko276

³a w Ho³odach trwa³a jeszcze przez kilka lat. Walenty Onopiuk pisa³
w czerwcu 1975 r. do „Nivy”, ¿e najstarsze dzieci ze szko³y w Ho³odach
sadzi³y las oraz malowa³y p³ot i huœtawki41. W innych miejscach aktywny
korespondent donosi³ o dzia³alnoœci miejscowej biblioteki, dru¿ynie LZS
oraz poczcie, która w 1975 r. posiada³a osiemnastu prenumeratorów
„Nivy”42.
W tym czasie Ho³ody nie by³y ju¿ siedzib¹ Gromadzkiej Rady Narodowej. Sta³y siê jedn¹ z kilkudziesiêciu wsi w gminie Bielsk Podlaski.
Szczyty i Krzywa tymczasem wesz³y w sk³ad gminy Orla. Na progu nowego stulecia ostatnia wieœ, decyzj¹ samych mieszkañców, zosta³a przy³¹czona do gminy Bielsk Podlaski. Ale to inny czas i najnowsza historia.
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Rozdzia³ XVII

Parafia trwa niezmiennie
Utworzona w 1785 r. parafia szczytowska, mimo ró¿nych niekorzystnych uwarunkowañ, okaza³a siê najbardziej trwa³ym elementem
¿ycia spo³ecznego. Zmienia³a siê przynale¿noœæ pañstwowa i administracyjna tych terenów, powstawa³y i przemija³y placówki oœwiatowe
i organizacje, parafia trwa³a nadal. W okresie miêdzywojennym sprowadzono j¹ prawie w niebyt, starano siê zasiaæ ziarno niezgody wœród
jej cz³onków. Jednak¿e, dziêki oddanemu klerowi i bogobojnym ludziom, zawsze udawa³o siê przezwyciê¿aæ trudnoœci.
Wielk¹ ich zas³ug¹ by³o utrzymanie w nale¿ytym stanie cerkwi
parafialnej – prawdziwej per³y drewnianej architektury sakralnej na
Podlasiu. Jej bry³a zachowa³a pierwotny kszta³t z 1785 r.; doskona³ej
kompozycji œwi¹tyni i wtopienia w krajobraz nie naruszono dobudówkami czy wysok¹ dzwonnic¹. Zachowano równie¿ charakterystyczn¹
formê wie¿yczki. Ten konserwatyzm wcale nie wynika³ z ubóstwa
parafian czy ich oszczêdnoœciowego nastawienia. Przeciwnie, jak mo¿emy siê przekonaæ z dokumentów, byli oni ludŸmi nader ofiarnymi,
a duchowni – zapobiegliwymi. Przypomnijmy równie¿, ¿e ju¿ sam
fundator dopilnowa³, aby cerkiew by³a solidnie zbudowana i hojnie
wyposa¿ona. Zadba³ równie¿ o sta³e wp³ywy finansowe z maj¹tku
Kalnica-Malinowo.
Jak ka¿da budowla drewniana, równie¿ œwi¹tynia szczytowska
praktycznie co kilkadziesi¹t lat wymaga³a kapitalnego remontu, naprawy wymaga³ szczególnie dach oraz stoj¹ca oddzielnie dzwonnica.
W 1848 r. postanowiono jednak wznieœæ now¹. Budowê rozpoczêto
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i ukoñczono w roku nastêpnym, po uzyskaniu stosownego zezwolenia1 . Do organizacji prac budowlanych zobowi¹za³ siê tradycyjnie dziedzic Karol Wiewiórowski. Wed³ug podpisanego kontraktu parafia zobowi¹za³a siê do sp³acania mu w ratach 39-rublowych wszystkich poniesionych kosztów2 . Œrodki na ten cel pochodzi³y z procentów, ulokowanych przez Wêgierskiego na maj¹tku Kalnica. Dwukondygnacyjna dzwonnica, na planie kwadratu, o konstrukcji zrêbowej, zosta³a
wzniesiona równie solidnie jak cerkiew. W 1863 r. wyposa¿ono j¹
w nowe dzwony3 . Fundatorem jednego z nich by³ Kapiton Magruk
z Ho³odów; dzwon ten zachowa³ siê do dziœ. Dwa lata póŸniej dziewczêta z tej¿e wsi ofiarowa³y do cerkwi wynosny kiot (feretron) z ikonami Zbawiciela i Matki Bo¿ej. S¹dz¹c ze stylistyki by³y one stworzone
przez znanego cerkiewnego ikonografa ludowego Micha³a Michnowa
z Brañska lub jego ucz-niów.
O ofiarodawcach œwiadczy
zachowany napis: Æåðòâà
äåâèöú èçú äåð. Ãîëîäîâú
1865 ãîäà äåêàáðÿ 4 äíÿ.
Ogromne o¿ywienie
w ¿yciu cerkiewnym nast¹pi³o po przybyciu w 1871 r.
do Szczytów o. Lwa Goworskiego. Budynek œwi¹tyni oraz jej wystrój potrzebowa³ w tym czasie solidnego doinwestowania.
Nowy duchowny, jak ¿aden z poprzedników, umia³
wyzwoliæ w tym wzglêdzie
zaanga¿owanie i ofiarnoœæ
parafian. W ci¹gu 1872 r.
cerkwi ofiarowano nastêpuj¹ce utensylia i szaty liturgiczne: miedziany, posrebrzany œwiecznik sied163. Dzwonnica cerkwi w Szczytach, rys.W³ady- mioramienny, dwa mies³awa Pietruka
dziane posrebrzane œwie280

164. Cerkiew w Szczytach, rys. W³adys³awa Pietruka

czniki, dwa srebrne krzy¿e o³tarzowe oraz podryznik. Ponadto wykonano nowe carskie wrota, poz³ocono ramê w ikonie zaprestolnej oraz
wyremontowano kamienne ogrodzenie, okalaj¹ce cerkiew. Ca³oœæ zamknê³a siê sum¹ 549 rubli. Wœród parafian, wielkoœci¹ swoich ofiar,
wyró¿nia³ siê Jakub Nazaruk z Krzywej, który przekaza³ na ten cel a¿
100 rubli. Kapiton Magruk ofiarowa³ 35 rubli, Jerzy Golonka – 10,
Kondrat Sacharczuk – 11, pozostali gospodarze przekazywali od jednego do kilku rubli. W remont muru najwiêcej trudu fizycznego w³o¿y³ zaœ sam o. Lew Goworski, starosta Jakub Beziuk oraz Jakub Stanis³awiuk i Prochor Sawicki4 . Doceniaj¹c ofiarnoœæ szczytowskich parafian zwierzchnik archidiecezji litewskiej przekaza³ im arcypasterskie
b³ogos³awieñstwo5 .
Poczynione prace by³y jedynie preludium do wielkiego remontu
cerkwi, który zaplanowano na rok 1878. Po apelu o. Lwa Goworskiego, bogobojni parafianie zaczêli przekazywaæ na ten cel dobrowolne
ofiary. W doœæ szybkim czasie uzbiera³ siê pokaŸny fundusz ponad
458 rubli. Swoje ofiary przekaza³o 69 gospodarzy z Krzywej (239 rub.
37 kop.), 77 z Ho³odów (124 rub. 25 kop.) i 84 ze Szczytów (94 rub. 65
kop.). Jak wiêc widzimy, najwiêksze datki wnieœli mieszkañcy Krzywej, co wynika³o z ich zamo¿noœci. Wyró¿ni³ siê wœród nich znowu¿
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Jakub Nazaruk, który przekaza³
sumê 26 rubli. Kilku gospodarzy
ofiarowa³o od 10 do 15 rubli –
Piotr Romaniuk, Demian Beziuk, Filip Brzezowski, Emiljan
Golonka, sporo przekaza³o tak¿e po piêæ rubli. W Ho³odach jedynie piêæ osób – Marcin Stanis³awiuk, Kapiton Magruk, Sylwester Kuderski, Bazyli Demianiuk i Karp Kuderski, przekaza³o od 5 do 10 rubli. Ofiary pozosta³ych wynios³y od 25 kopiejek
do 4 rubli. Œrednie ofiary mieszkañców Szczytów wynosi³y natomiast poni¿ej jednego rubla.
165. Ikona Œciêcia G³owy œw. Jana Chrzci- Jedynie Emilian Pietruczuk
ciela z po³owy XIX wieku, domniemane i Prochor Sawicki wnieœli po 4
dzie³o Micha³a Michnowa z Brañska
i 3 ruble.
Najwiêksza suma 50 rubli wp³ynê³a jednak od anonimowej osoby. Po zsumowaniu wszystkich ofiar i dodaniu do tego 150 rubli z bractwa cerkiewnego, parafia okreœli³a mo¿liwoœci dokonania remontu
kapitalnego jako du¿e, a wiêc przyst¹piono do niego w tym samym,
1878 r. W jego trakcie wykonano nastêpuj¹ce prace: stare, zbutwia³e
podwaliny w cerkwi zast¹piono nowymi, pó³nocn¹ czêœæ œciany podnosz¹c o 44,45 cm (10 wierszov); poprawiono fundament z kamieni
polnych oraz u³o¿ono marmurow¹ posadzkê wewn¹trz œwi¹tyni; wykonano podwójny sufit z desek oraz oszalowano deskami ryznicê; wykonano okiennice w oknach dzwonnicy; rozebrano œcianki dzia³owe
pod chórem, zastêpuj¹c je dwoma s³upami; œciany cerkwi wewn¹trz
i na zewn¹trz wzmocniono dziesiêcioma lisicami; œciany cerkwi, okna
oraz wie¿yczka zosta³y pomalowane farb¹ olejn¹; wykonano nowy presto³ z drewna dêbowego oraz murowany pod nim fundament6 .
Uwieñczeniem wszystkich prac by³o uroczyste poœwiêcenie odremontowanej œwi¹tyni w przeddzieñ œwiêta parafialnego, w dniu
28 sierpnia (10 wrzeœnia) 1878 r.7
Ofiarnoœæ parafian w dalszym ci¹gu jednak nie ustawa³a. W dniu
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œwiêta Paschy w 1879 r. parafianki z Krzywej przekaza³y piêkn¹,
bia³¹ ryzê, wartoœci 60 rubli. Kawalarzy z Krzywej ofiarowali dwie
chor¹gwie, podobnie uczyni³ Jeremiasz Sacharczuk z tej¿e wsi.
Kobiety z Ho³odów przekaza³y
ryzê i podryznik warte w sumie
40 rubli, a kobiety ze Szczytów –
podr yznik. Utensylia na sumê
12 rubli ofiarowa³ tak¿e Filip Szara³o z tej¿e wsi. Ogólna wielkoœæ
ofiar, które wp³ynê³y od parafian
w latach 1871-1878 zamknê³a siê
sum¹ 1700 rubli8 . By³o to niew¹tpliw¹ zas³ug¹ postawy o. Lwa Goworskiego, którego parafianie darzyli wielkim szacunkiem i zaufaniem.
Nowe dary wp³ynê³y w 1882 r.
By³ to przede wszystkim srebrnopoz³acany kowcze¿ec (tabernakulum) 166. Miestna ikona Zbawiciela z ikonoz futera³em o ³¹cznej wartoœci 170 stasu, ofiarowana w 1879 r. przez Teofila
Piotrowskiego z Ho³odów
rubli. Interesuj¹ce, ¿e ofiarodawca zastrzeg³ sobie anonimowoœæ. Znamy za to nazwisko drugiego darczyñcy, który przekaza³ 50 rubli na zakup naprestolnego krzy¿a; by³ nim
Teofil Piotrowski z Ho³odów9 . W tym czasie zaplanowano tak¿e wzniesienie nowego ikonostasu. Jak pamiêtamy, przy budowie œwi¹tyni
w ogóle zrezygnowano z ikonostasu, œrodkow¹ jej czêœæ od o³tarza oddziela³a jedynie balustrada. By³o to zgodne z duchem latynizacji Cerkwi unickiej. Pierwszy ikonostas wzniesiono tu bezpoœrednio przed
zjednoczeniem Cerkwi w 1839 r., ze œrodków dziedziców Wiewiórowskich. Ikony zachowa³y siê do dziœ, m.in. Tajnaja Vieczera, odnowiona
w 1998 r.
Myœl o nowym ikonostasie zaczêto rozwa¿aæ ju¿ w na pocz¹tku
generalnego remontu cerkwi. Wezwanie o. Lwa Goworskiego do ofiarowywania œrodków na ten cel, spotka³o siê z du¿ym odzewem para283

fian. Niektórzy sfinansowali konkretne ikony. Miestn¹ ikonê Zbawiciela,
na prawo od carskich wrat, ofiarowa³
Teofil Piotrowski z Ho³odów. Ikonê
œw.œw. Borysa i Gleba sfinansowali
mieszkañcy Krzywej. S¹dz¹c z napisów fundatorskich, obie powsta³y
w 1873 r. Do ikonostasu namalowano te¿ ikonê szczególnie w Szczytach
czczonej œw. Paraskiewy oraz wstawiono wiekow¹ ikonê patronaln¹
Œciêcia G³owy œw. Jana Chrzciciela.
Cechy stylistyczne wskazuj¹, ¿e mog³a ona powstaæ du¿o wczeœniej ni¿eli sama cerkiew, byæ mo¿e na prze³omie siedemnastego i osiemnastego stulecia. Po zakoñczeniu wszyst167. Ikona œw.œw. Borysa i Gleba
z ikonostasu, ofiarowana w 1879 r. przez kich prac poz³acany, dwukondygnaparafian z Krzywej
cyjny ikonostas, sk³adaj¹cy siê z dwunastu ikon, wyœwiêcono w 188510. Oprócz wspomnianych, w pierwszym rzêdzie nowego ikonostasu znalaz³y siê ikony: Bogarodzicy (miestna), œw. Antoniego Pieczerskiego oraz ikony œw.œw. Piotra i Paw³a, osadzone w drzwiach diakoñskich. W tym samym czasie wykonano i wstawiono do o³tarza nowy
kiot do zaprestolnej
ikony11. W póŸniejszym czasie, jednym
z wa¿nych ofiarodawców by³ sam œw. Jan
Siergiejew (Kronsztadzki), który przekaza³ tu sumê stu rubli12.
Jednoczeœnie z
pracami remontowymi, uporz¹dkowano
sprawy ziemskie para168. Ikonostas cerkwi w Szczytach (stan wspó³czesny ) fii, dokonuj¹c podzia284

³u gruntów miêdzy proboszczem i psalmist¹. W tym celu 5 lipca 1875 r.
do Szczytów zjecha³ dziekan kleszczelowski o. Pawe³ Markiewicz. Mówi
nam o tym akt, zachowany w archiwum parafialnym:
1875 ã. Iþëÿ ìåñÿöà 5 äíÿ. Â èñïïîëíåíiå ðàñïîðÿæåíiÿ
Åïàðõiàëüíàãî Íà÷àëüñòâà, îáúÿâëåííàãî âú íð 30 Åïàðõiàëüíûõ
Âåäîìîñòåé 1874 ã. Êëåùåëüñêié Áëàãî÷èííûé, â ïðèñóòñòâiè
Ùèòîâñêîé Ïðåäòå÷åíñêîé Öåðêâè Ñâÿùåííèêà, è.ä. ïñàëîìùèêà
è öåðêîâíàãî ñòàðîñòû, ïðèñòóïèë ê pàçäåëó ìåæäó ïðè÷òîì
öåðêîâíîé çåìëè, ïðè÷åìú îêàçàëîñü ñëåäóþùåå: 1) Ïðè÷ò Ùèòîâñêîé
ïðåäòå÷åíñêîé öåðêâè ñîñòîèò èç îäíîãî ñâÿùåííèêà è îäíîãî è. ä.
ïñàëîìùèêà. 2) Çåìëè ïðè ýòîé öåðêâè íàõîäèòñÿ: à) óñàäåáíîé 1 ä.
730 êâ. ñ.; á) ïàõàòíîé 42 ä. 39 êâ. ñ.; â) ñåíîêîñíîé 5 ä. 1404 êâ. ñ.;
Ïàñòáèùíîé âìåñòå ñ ëåñîì, çàðîñëÿìè, âîäàìè, äîðîãàìè è ïð. 14
äåñ. 452 êâ. ñàæ. Âñåãî 63 äåñÿòèíû 577 êâ. ñàæíåé. 2) Èç òîãî ÷èñëà
â ïîñòîÿííîå ïîëüçîâàíiå ñâÿùåííèêà îòâåäåíî 36 äåñÿòèí 2037 êâ.
ñ. è è. ä. ïñàëîìùèêà 12 äåñ. 488 êâ. ñàæíåé, èìåííî: 1 ä. Óñàäåáíîé
â âèäó òîãî, ÷òî ïî÷òè âñÿ ýòà çåìëÿ íàõîäèòñÿ ìåæäó ñòðîåíiÿìè
ñâÿùåííèêà, åìó ïîñëåäíåìó îòâåäåíî 1 ä. 90 êâ. ñàæ. è è. ä.
ïñàëîìùèêà 640 êâ. ñ. 2) Ïàõàòíîé îòâåäåíî ñâÿùåííèêó 31 ä. 1494
êâ. ñàæ. è è.ä. ïñàëîìùèêà 10 ä. 1297 êâ. ñàæ, à èìåííî: à)
â óñàäåáíîì ïîëå ñâÿùåííèêà îòâåäåíî ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû 10 ä.
1940 êâ. ñàæ, è.ä. ïñàëîìùèêà ñ çàïàäíîé ñòîðîíû 3 ä. 1446 êâ.
ñàæ.; á) â ïîëå Âîëîêîþ íàçûâàåìîì ñâÿùåííèêó îòâåäåíî ñ çàïàäíîé
ñòîðîíû 12 ä. 1176 êâ. ñàæ. è è. ä. ïñàëîìùèêà ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû
4 ä. 392 êâ. ñàæ. â) â ïîëå íàçûâàåìîì Ãðàáíÿê, ñâÿùåííèêó îòâåäåíî
ñ çàïàäíîé ñòîðîíû 8 ä. 448 êâ. ñàæ. è è. ä. ïñàëîìùèêà 2 ä.1859 êâ.
ñàæ ñî ñòîðîíû âîñòî÷íîé. 3) ñåíîêîñíîé çåìëè ñâÿùåííèêó îòâåäåíî
4 ä. 453 êâ. ñàæ., à è.ä. ïñàëîìùèêà 1 ä. 951 êâ. ñàæ.: èìåííî: à)
â óðî÷èùå Îçåðèñêà ñâÿùåííèêó îòâåäåíî îò ñåâåðà 2 ä. 1339 êâ.
ñàæ., à è.ä. ïñàëîìùèêà ñ þæíîé ñòîðîíû îò ñ. Ùèòîâ Íîâîäâîðñêèõ
1200 êâ. ñàæ. 4) Ïàñòáèùíàå çåìëÿ îáîçíà÷åííàÿ âûøå â ïóíêòå 2
ïîä ëèò 2, îñòàâëåíà â îáùèìú ïîëüçîâàíiè ïðèò÷à Ùèòîâñêîé öåðêâè.
Êëåùåëüñêié áëàãî÷èííûé ñâÿùåííèê Ïàâåë Ìàðêåâè÷,
Ùèòîâñêîé Ïðåäòå÷åíñêîé öåðêâè Ñâÿùåííèê Ëåâ Ãîâîðñêié.
Èñïîëíÿþùèé äîëæíîñòü ïñàëîìùèêà Êîíñòàíòèí Ìåëåøêåâè÷.
Öåðêîâíûé ñòàðîñòà ßêîâ Áåçþê.
Szeroko zakrojone prace przy remoncie cerkwi, odsunê³y na dal285

szy plan budowê domów duchownego
i psalmisty. Stara plebania, wzniesiona jeszcze z fundacji Wêgierskiego, w koñcu
dziewiêtnastego stulecia by³a ju¿ w³aœciwie ruin¹. Proboszcz
mieszka³ w tym czasie we w³asnym domu, zbudowanym na
swojej ziemi, podob169. Fragment wystroju cerkwi w Szczytach, w centrum nie zreszt¹ jak psalkopia ikony Wsiech Skorbiaszczych Radost’
mista13. Chocia¿ ju¿
w 1883 r. og³oszono przetarg na budowê nowych i remont istniej¹cych
budynków parafialnych, kosztem 1930 rubli14, nie doszed³ on do skutku jeszcze przez ponad æwieræwiecze. Now¹ plebaniê wraz z zabudowaniami gospodarczymi wzniesiono dopiero w 1909 r. Wówczas powsta³ te¿ dom i budynki gospodarcze dla psalmisty15. W plebanii zamieszka³ diakon; proboszcz wola³ pozostaæ w swoim przestronnym
domu, przypominaj¹cym bardziej dwór. Inwestycje przy budynkach
parafialnych, byæ mo¿e przyspieszy³a wizytacja biskupa Micha³a, który odwiedzi³ Szczyty 25 lipca 1907 r.16
Kiedy wznoszono nowe budynki
parafialne, w Szczytach powstawa³ budynek Biblioteki Ludowej, sklepu Zrzeszenia Spo¿ywców
i siedziba Towarzystwa Kredytowego.
Sama cerkiew by³a
ju¿ w tym czasie so170. Dom parafialny psalmisty z 1909 r., lata szeœæ- lidnie odremontodziesi¹te
wana, a parafia prze286

¿ywa³a wszechstronny rozwój.
Wszystkie inwestycje przerwa³o
uchodŸstwo w g³¹b Rosji, w sierpniu 1915 r. Parafia formalnie jednak nie przesta³a istnieæ, przebywa³a, mo¿na powiedzieæ w zawieszeniu.
Powracaj¹cy z uchodŸstwa,
zdziesi¹tkowani parafianie zastali sytuacjê zgo³a odmienn¹ od
przedwojennej. W³adze pañstwowe nie zezwoli³y na otwarcie przy
cerkwi parafii, a klucze do niej,
jako filii nieetatowej, zosta³y przekazane do Starostwa Powiatowego. Ludzie nie padali jednak duchem, w 1923 r. zabrali siê za remont cerkwi. Zamienili wówczas
czêœæ sfatygowanej dachówki holenderskiej oraz pomalowali œwi¹- 171. Cerkiew w Szczytach pokryta datyniê od zewn¹trz. Wydano na ten chówk¹ holendersk¹, lata szeœædziesi¹te
cel pó³tora tysi¹ca z³otych17. Wszystkie zabudowania parafialne, znajduj¹ce siê jeszcze w bardzo dobrym stanie, by³y przejête przez administracjê pañstwow¹ i oddane w dzier¿awê.
Duchowny o. W³odzimierz, który oko³o 1925 r. przyby³ tu z ¯yrowic, musia³ mieszkaæ k¹tem u parafian. Niebawem, 21 maja 1926 r.,
Szczyty odwiedzi³ biskup grodzieñski Aleksy18. Wizyta mia³a niebagatelne znaczenie dla normalizacji ¿ycia cerkiewnego i utworzenia tu
w 1928 r. filii nieetatowej. Pierwszym jej duchownym zosta³ o. Joachim Kuderski. Wówczas wybrano komitet cerkiewny oraz zatwierdzono jego statut. Komitet wspomaga³ równie¿ kolejnych duchownych w ich trudach.
W paŸdzierniku 1937 r. do Szczytów przyjecha³ badacz dziejów
Bia³ostocczyzny, Jan Glinka. Najpewniej odwiedzi³ równie¿ duchownego o. Micha³a Koœcia i wykona³ fotografiê dzwonnicy. Pozostawi³
tak¿e opis cerkwi, który warto tu przytoczyæ: „Cerkiew stoi na wzgórzu za wsi¹, w po³o¿eniu malowniczym, panuje nad sfalowanym kra287

jobrazem. Drewniana, pod dachówk¹ holendersk¹, otoczona cmentarzem i dooko³a murem. Na cmentarzu stare drzewa, poœród nich cerkiew i osobno dzwonnica, tak¿e drewniana. Przekrój poziomy cerkwi
w kszta³cie z lekka wyd³u¿onego czworoboku ze œciêtymi mocno naro¿nikami, tworzy oœmiobok wpisany w owal. Bry³a wynios³a i nadzwyczaj harmonijna, doskonale zrównowa¿ona w sobie, co uwydatnia
siê zw³aszcza na wzgórzu, na którym stoi i pomiêdzy du¿ymi drzewami, które budynke otaczaj¹. Spatynowana dachówka piêknie wieñczy
cerkiew. Podobn¹ bry³ê (oœmiobok) maj¹ cerkwie w Orli i œw. Micha³a
w Bielsku Podlaskim oraz w Czy¿ach. W Bielsku i Czy¿ach dobudowano dzwonnice. Bry³a w Szczytach wyró¿nia siê doskona³¹ harmoni¹
kszta³tów. Wewn¹trze cerkwi s¹ obrazy olejne z XVIII wieku. 1) na
lewo od wejœcia, ma³o zniszczony; 2) na prawo od wejœcia podarty
u góry z lewej strony, temat – Jan Chrzciciel; 3) za carskimi wrotami,
wielkich rozmiarów. Pierwszy z tych obrazów jest wzglêdnie najs³abszy,
ale dobry; trzeci jest najlepszy, b. ciekawy, znaæ szczegó³y doskonale.
Wszystkie trzy przedstawiaj¹ du¿¹ wartoœæ ikonograficzn¹ i graficzn¹.
W o³tarzu stoi fotel z XVII wieku, obity b. piêkn¹ skór¹ w dwa motywy
barokowe, wyt³aczane. Oparcie skóry wybite, doskonale zachowane. Nad
oparciem 2 g³owy z w¹sami; spód fotela doœæ pospolity”19.
W drugiej po³owie lat trzydziestych obsada parafii w Szczytach
sta³a siê iœcie rodzinn¹. Schorowanego o. Miko³aja Koœcia wspomaga³
w trudach ziêæ o. Rafa³ Czystowski. Potem przyby³ tu jeszcze jego
brat Leonidas, by pe³niæ funkcjê psalmisty. Dzia³o siê to ju¿ w okresie
w³adzy radzieckiej, kiedy rozpoczê³a siê swoista nagonka na duchownych ze strony aktywistów komunistycznych. Ucierpieli wtedy m.in.
proboszczowie kilku okolicznych parafii: w Pasynkach, Dubiczach Cerkiewnych i Klejnikach. Duchowieñstwo szczytowskie uniknê³o wówczas powa¿niejszych problemów.
Zarówno w okresie radzieckim, jak i podczas nastêpuj¹cej po nim
okupacji niemieckiej cerkiew w Szczytach nie odzyska³a statusu parafialnej, nadal formalnie pozostaj¹c fili¹ parafii w Orli. W³adze niemieckie, w swej polityce represyjnej, traktowa³y j¹ jednak na równi
z innymi parafiami. Odnosi³o siê to m.in. do koniecznoœci wype³niania ró¿nych zarz¹dzeñ. W kwietniu 1943 r. amtskomisarz z Orli zwróci³ siê do o. Rafa³a Czystowskiego z nakazem zdjêcia dzwonów cerkiewnych i przewiezienia ich do punktu zbornego, sk¹d mia³y zostaæ
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172. Psalmista i kompozytor Jerzy Juszczuk (trzeci z lewej) z rodzin¹, 1955

odtransportowane do fabryki zbrojeniowej i przetopione. Podobne zarz¹dzenia skierowano do chrzeœcijañskich parafii obu wyznañ na terenie ca³ego powiatu bielskiego. Za jego niewykonanie grozi³y surowe
konsekwencje. Parafianie ze Szczytów polecenie wykonali, ale tylko
po³owicznie. Najwiêkszy dzwon, po zdjêciu z dzwonnicy zakopali,
a do Orli przewieŸli tylko mniejszy20.
W czasie okupacji niemieckiej spali³y siê wszystkie zabudowania
parafialne, ³¹cznie z plebani¹, po³o¿one po po³udniowej stronie ulicy21. Pozosta³y natomiast nienaruszone zabudowania z domem psalmisty, po³o¿one po przeciwnej stronie, na doœæ pochy³ym terenie.
Pierwsze dwa powojenne lata, znaczone niepokojami spo³ecznymi
i du¿¹ migracj¹ parafian na wschód, przynios³y jednak¿e radosne dni.
17 lipca 1946 r. cerkiew oficjalnie odzyska³a status parafialnej22.
W tym te¿ roku dokonano ostatecznej parcelacji gruntów parafialnych.
£¹kê w uroczysku Ozarysok, po³o¿on¹ na terenie wsi Szczyty Nowodwory otrzyma³ Piotr Sacharewicz23. Parafia pozosta³a w³aœcicielem
8,32 ha gruntów, z czego tylko 4 ha mog³a u¿ytkowaæ. Pozosta³a czêœæ
by³a zajêta przez mieszkañców wsi na wspólnotê pastwiskow¹.
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W kwietniu 1951 r., na podstawie wczeœniejszej ustawy o przejêciu przez
pañstwo dóbr martwej rêki, cztery hektary gruntów parafialnych przesz³y na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, w sposób tylko na pozór dobrowolny.
Przypomnijmy, ¿e mamy do czynienia z okresem stalinowskim, z ca³ymi
jego nastêpstwami. Zachowany dokument tak ten fakt opisuje:
„Protokó³ sporz¹dzony w dniu 24-04-1951 r. w lokalu mieszkalnym budynku parafialnego przez komisjê w sk³adzie nastêpuj¹cym:
1) Pe³nomocnik Powiatowy – Kochan Aleksander, 2) Przewodnicz¹cy
Prezydium G.R.N. Rybaczuk Pawe³, 3) Cz³onek Rady Gminnej Jakimiuk Piotr przy obecnoœci ksiêdza prawos³awnego parafii Szczyty
Czystowskiego Rafa³a. Na wniosek Konsystorza Prawos³awnego przyjmuje siê grunta parafii prawos³awnej Szczyty Dziêcio³owa w iloœci
4 ha gruntów ziemi ornej, u¿ytkowanej dotychczas przez ca³¹ gromadê Szczyty jako ogólne pastwisko. Ogólna powierzchnia ziemi nale¿¹cej do parafii 8,3200 ha znajduj¹ca siê w dwóch kawa³kach, ornej
a siedzib¹. W jednym kawa³ku 6,82 ha granicz¹ce od strony pó³nocnej
a szos¹ Bielsk Podlaski-Hajnówka, od strony po³udniowej graniczy
z mieszkaniem wsi Szczyty Nowodwory ob. Moroz Julia, od strony
wschodniej z gruntami Szczyty Dziêcio³owa, od strony zachodniej
a gruntami wsi Ho³ody z by³ego maj¹tku Szczyty Dziêcio³owo i czêœæ
od strony pó³nocno-zachodniej graniczy z gruntami wsi Krzywa. Drugi kawa³ek ³¹ka po³o¿ona od wy¿ej wspomnianych gruntów od strony
wschodniej w iloœci 1,50 ha. Z pierwszej dzia³ki ziemi ornej od strony
po³udniowej zostaje do parafii 2,82 ha ziemi ornej z siedzib¹ i ³¹ka
o pow. 1,50 ha. Od strony pó³nocnej w iloœci 4 ha zostaje przekazane
na rzecz Skarbu Pañstwa.”24
Jak wynika z danych, zawartych w Wykazach kleru, w 1957 r. parafia posiada³a nadal 4 ha gruntów, w tym: placu 0,50 ha, cmentarza
2 ha oraz pól ornych – 1,5 ha25. W przeci¹gu lat nastêpnych stan posiadania wzrós³ do 12,72 ha, z czego plac liczy³ 0,96 ha, cmentarz 2 ha,
grunty orne 3,12 ha, ³¹ka 1,30 ha i las 5,34 ha26.
Powróæmy jeszcze do pocz¹tku lat piêædziesi¹tych. W roku 1951 r.,
decyzj¹ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cerkiew wraz z dzwonnic¹ wpisano do rejestru zabytków. W uzasadnieniu napisano, ¿e „posiada wartoœæ artystyczn¹ budownictwa ludowego”27. W tym¿e roku
do domu parafialnego oraz cerkwi doprowadzono energiê elektryczn¹. Elektryfikacja œwi¹tyni zamknê³a siê sum¹ 1700 z³28. W 1954 r.
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cerkiew na zewn¹trz odmalowano. W 1957 r.,
w³adze zezwoli³y na nauczanie
religii w szko³ach. Ówczesny
proboszcz szczytowski, o. Miko³aj Kulczycki,
praktycznie do
ostatnich chwil
¿ycia bardzo su173. Grupa parafian przy cerkwi na odpuœcie Ho³owosieka, 1954
miennie wywi¹zywa³ siê z tego obowi¹zku. W 1961 r. zmieni³a siê linia polityczna
i znowu zakazano nauczania religii w szkole. Przy cerkwi w Szczytach
powsta³ punkt katechetyczny, zarejestrowany przez Inspektorat Oœwiaty w Bielsku Podlaskim. W roku szkolnym 1961/62 do punktu uczêszcza³o 92 dzieci w czterech grupach29.
W latach piêædziesi¹tych zacz¹³ obowi¹zywaæ nakaz posiadania
przez parafiê zezwoleñ na wszelkie procesje poza obrêbem muru cerkiewnego, nawet na przejœcie z cerkwi do studni przy domu parafialnym. W dniu Chrztu Pañskiego duchowny musia³ kierowaæ stosown¹
proœbê do Prezydium PRN w Bielsku Podlaskim. To samo dotyczy³o
równie¿ uzyskiwania zezwolenia na obchody pól. W 1959 r. by³y one
organizowane ju¿ jedynie w Ho³odach i trwa³y dwa dni – 23 i 24 maja30.
Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych i tu zaprzestano procesji wokó³ pól.
Proboszczem szczytowskim w tym czasie by³ o. Józef Wojciuk.
M³ody, energiczny duchowny w szybkim czasie urzeczywistni³ zamiary swego poprzednika – zbudowa³ now¹ plebaniê. Ju¿ we wrzeœniu
1960 r. by³a powo³ana parafialna komisja budowlana pod przewodnictwem Miko³aja Timofiejuka. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu zezwolenia na budowê, 15 maja 1961 r. zosta³a zawarta umowa z murarzem Miko³ajem Baszunem z Czy¿ów. Majster zobowi¹za³ siê wymurowaæ dom do 15 sierpnia 1961 r.31 Jednoczeœnie parafia wyst¹pi³a do
Urzêdu do Spraw Wyznañ w Warszawie o przyznanie 27 tysiêcy z³otych na remont dzwonnicy, bêd¹cej w op³akanym stanie. Proœbê
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174. Cerkiew w Szczytach, widok od wschodu

uwzglêdniono po³owicznie, z Funduszu
Koœcielnego przekazuj¹c 15000 z³32. W uzyskaniu dotacji pomog³o wczeœniejsze wpisanie cerkwi do rejestru zabytków. W trakcie remontu w dzwonnicy wstawiono nowe
pod³ogi i schody. Dach
pokryto gontem, który
wykonali Bazyli oraz
Karp Stiepaniukowie

z Repisków33.
W latach 1961-1965 trwa³a budowa i wykañczanie plebanii. By³ to
okres nie³atwy. Pañstwo i jego lokalne ogniwa obarcza³y parafiê niewspó³miernymi podatkami. Ich wysokoœæ wzrasta³a dos³ownie z miesi¹ca na
miesi¹c. Jako przyk³ad podajmy rok 1963, kiedy wysokoœæ podatku gruntowego by³a ustalona na 126 z³ kwartalnie. Po kilku miesi¹cach Prezydium PRN w Bielsku Podlaskim podnios³o ratê prawie trzykrotnie – do
362 z³34. W tym w³aœnie czasie parafia zasadzi³a 5,34 ha sosnowego lasu
oraz rozpoczê³a grodzenie cmentarza. Podczas œwiêta parafialnego
11 wrzeœnia 1966 r. Szczyty wizytowa³ metropolita Stefan; zosta³ wówczas wyœwiêcony dom parafialny35. Niespe³na rok póŸniej do Szczytów
przyby³ nowy proboszcz o. W³odzimierz Antiporowicz. Z niejasnych przyczyn, pocz¹tkowo spotka³ siê z nieufnoœci¹ parafian, ale potem zaskarbi³
ich szacunek. Wykszta³cony syn duchownego, umia³ zadbaæ o interesy
cerkwi. W 1971 r. uzyska³ pomoc materialn¹ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont kapitalny bramy cerkiewnej, któr¹ wówczas
przekryto now¹ blach¹ i odmalowano. W roku nastêpnym zerwano bruk,
prowadz¹cy od bramy do wejœcia do cerkwi i zamieniono betonowym
chodnikiem. W tym czasie silny wiatr oberwa³ blachê z wie¿yczki cerkiewnej. Po oglêdzinach okaza³o siê, ¿e jej konstrukcja jest zbutwia³a
i grozi zawaleniem. Wówczas zapad³a decyzja o kompleksowym remoncie dachu i zamianie sygnaturki36.
Remont cerkwi w Szczytach sta³ siê jednym z priorytetów Woje292

175. Cerkiew w Szczytach, 1978

wódzkiego Konserwatora Zabytków, którym do 1972 r. by³ Pawe³ Pawluczuk (od tego roku sprawowa³ funkcjê wojewódzkiego inspektora
ds konserwacji zabytków). W 1973 r. parafia bezp³atnie otrzyma³a dziesiêæ metrów szeœciennych desek i bali. Wymieniono wówczas wie¿yczkê, przywracaj¹c jej poprzedni kszta³t (chodzi o okienka), u³o¿ono pod³ogê na chórach oraz wymieniono czêœæ podwalin. Zapad³a tak¿e decyzja o zamianie ciê¿kiej dachówki holenderskiej na gont. Pocz¹tkowo zamiarem parafii by³o pokrycie cerkwi blach¹ ocynkowan¹,
ale Konserwatorowi Zabytków uda³o siê przekonaæ proboszcza i wiernych do wartoœci gontu. Zamówiono go w Augustowie, a ca³oœæ zakupu – 400 kop gontów pokry³ Konserwator. Stowarzyszenie „Pax” oddzia³ w Bia³ymstoku przekaza³o zaœ w darze œrodki chemiczne do ich
impregnacji. Jak siê potem okaza³o, parafianie byli bardzo zadowoleni
z takiej decyzji. Czynnie anga¿owali siê równie¿ w remont37. Cerkiew
w Szczytach zachowa³a swój niepowtarzalny wygl¹d, blaszane pokrycie zabra³oby bowiem wiele z tego uroku.
W tym czasie dosz³o jednak¿e do nieporozumieñ miêdzy parafianami i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Z bud¿etu pañstwa
wyasygnowano 80 tysiêcy z³otych na konserwacjê zaprestolnej ikony
Zdjêcie Chrystusa z krzy¿a, domniemanego autorstwa Sylwestra
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Mirysa, jej stan by³ bowiem fatalny. Prace zaplanowano przeprowadziæ nie na miejscu, a w Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie. Kiedy w maju 1973 r. po ikonê do Szczytów przyby³ sam Konserwator z przedstawicielem Ministerstwa Kultury, grupa parafian, pod
przewodnictwem gorliwego Stefana Pietruczuka, nie dopuœci³a do jej
wywiezienia. Jeszcze kilkakrotnie s³u¿by konserwatorskie stara³y siê
rozwiaæ spo³eczne niepokoje, jednak bezskutecznie. Parafianie, przywi¹zani do swych œwiêtoœci bali siê, po prostu, o ich los. Konserwator,
czuj¹c siê upokorzonym wyda³ nakaz odrestaurowania obrazu na koszt
parafii, do koñca 1978 r.38
Po przekryciu dachu przyst¹piono do innych prac remontowobudowlanych: odmalowania cerkwi na zewn¹trz, dokoñczenia ogrodzenia cmentarnego o ³¹cznej d³ugoœci 400 metrów oraz przekrycia
plebanii psalmisty39. Prace ukoñczono w 1976 r.; w tym te¿ roku parafiê nawiedzi³a seria nieszczêœæ. W kwietniu 1976 r., w czasie wypalania trawy przez jednego z mieszkañców Krzywej, sp³onê³y dwa hektary lasu cerkiewnego40. Latem, w nocy z 10 na 21 lipca mia³o natomiast
miejsce w³amanie do cerkwi. Z³odzieje ukradli dziewiêæ ikon, w tym
dwie Zbawiciela, cztery Bogarodzicy, œw. Miko³aja i œw. Mitrofana.
Najboleœniejsz¹ jednak strat¹ by³a skradziona ikona Wsiech Skorbiaszczych Radost’, ofiarowana przez parafian w 1914 r. Ikon nie odzyskano.
Niespe³na rok póŸniej, w maju 1977 r. do cerkwi w³amali siê miejscowi chuligani, wypijaj¹c butelkê wina i zabieraj¹c dywan41.
We wrzeœniu 1977 r., na w³asn¹ proœbê, o. W³odzimierz Antiporowicz zosta³ przeniesiony w stan spoczynku. Parafianie ¿egnali go podczas œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a Pañskiego, niektórzy ze ³zami
w oczach. Jego miejsce zaj¹³ o. Jan £ukaszuk, energiczny duchowny,
rodem z podboækowskiej Krasnowsi. Od samego pocz¹tku da³ siê poznaæ jako dobry duszpasterz i organizator. W 1978 r., po uzyskaniu
zezwolenia Konserwatora, parafia odmalowa³a wnêtrze cerkwi. Rok
póŸniej do Szczytów przyby³ z wizyt¹ duszpastersk¹ biskup Szymon.
W roku nastêpnym uzyskano zezwolenie na rozbiórkê nie u¿ytkowanych zabudowañ naprzeciwko plebanii. W planach by³o wzniesienie na tym¿e miejscu nowego domu dla psalmisty z sal¹ katechetyczn¹ oraz zabudowañ gospodarskich. W³adze administracyjne mia³y
jednak¿e inne plany. Na wolnym placu gminnym, na po³udnie od cerkwi, mia³ powstaæ wielkop³ytowy blok dla pracowników zak³adu rol294

nego. Teren parafialny po zabudowaniach psalmisty mia³ byæ przejêty
pod budowê gara¿y. Te iœcie barbarzyñskie zamierzenia, niesamowicie zeszpeci³yby okolice przepiêknej œwi¹tyni42.
O planowanym wyw³aszczeniu parafia dowiedzia³a siê zupe³nie przypadkowo, gdy w 1983 r. zwróci³a siê z proœb¹ o wydanie zezwolenia na
budowê murowanej obory. Parafianie z proboszczem stanêli wówczas
murem w obronie swej w³asnoœci. Nie dawali spokoju urzêdnikom UG
w Orli oraz Urzêdu Wojewódzkiego. I zwyciê¿yli, w 1984 r. parafia rozpoczê³a wznoszenie budynku gospodarczego. Rok póŸniej, na cmentarzu parafialnym wyciêto czterdzieœci sosen. Dochód z ich sprzeda¿y
przeznaczono na zakup materia³u na budowê drugiego domu parafialnego, w miejsce rozebranego.
Do prac przy budowie domu przyst¹piono latem 1987 r. Najpierw
pod kierownictwem Grzegorza Sacharewicza wykonano wykop, potem pod kierownictwem W³odzimierza Kaczanowskiego wymurowano pierwsz¹ kondygnacjê. Drug¹, drewnian¹ kondygnacjê w 1988 r.
budowa³ Grzegorz Sacharewicz z Miko³ajem Baczyñskim; dom nakryto eternitem w roku nastêpnym43.
Zmiany polityczne w pañstwie przynios³y parafii uregulowanie spraw
w³asnoœciowych. Zgodnie z ustaw¹ z 1991 roku o stosunku pañstwa do
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, decyzj¹ Urzêdu
Wojewódzkiego w Bia³ymstoku uprawomocni³a ona swój stan posiadania. W dokumencie, wydanym 5 marca 1992 r. czytamy m.in.: „...nieruchomoœci po³o¿one w obrêbie wsi Szczyty Dziêcio³owo gm. Orla, woj.
bia³ostockie, oznaczone w rejestrze gruntów jako dzia³ki nr 190 o pow.
9,83 ha, nr 221 o pow. 0,68 ha, nr 189 o pow. 1,81 ha; - nieruchomoœæ
po³o¿ona w obrêbie wsi Szczyty Nowowdwory gm. Orla woj. bia³ostockie, oznaczona w rejestrze gruntów jako dzia³ka nr 95 o pow. 1,37 ha,
z mocy prawa sta³y siê w dniu 29 lipca 1991 r. 1991 r. tj. w dniu wejœcia
w ¿ycie cytowanej wy¿ej ustawy, w³asnoœci¹ Parafii”44. W 1996 roku parafia posiada³a 13,69 ha gruntów, na które sporz¹dzono ksiêgê wieczyst¹.
Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych sta³ pod znakiem wzmo¿onych
prac remontowych przy cerkwi. W 1991 r. wykonano betonowe nakrycie muru cerkiewnego oraz pomalowano œwi¹tyniê wewn¹trz.
W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków parafia
zaplanowa³a pokrycie dachu cerkwi nowym gontem. Robotnicy z Bielska Podlaskiego wykonali prace nader starannie: dach szczelnie ode295

skowano, nakryto
pap¹, a potem po³o¿ono dwie warstwy
zaimpregnowanego
gontu wysokiej jakoœci. Wszystkie elementy metalowe:
rynny i rury spustowe, wykoñczenie
wie¿yczki, wykonano z blachy miedzianej45. Nastêpnym,
176. Obchod wsi w Krzywej, 2002
bardzo kosztownym przedsiêwziêciem parafii by³o odnowienie ikonostasu. Ojciec Jan
£ukaszuk przekona³ do tego dzie³a parafian i w 1995 r. mistrzowie
z Poczajowa poz³ocili nie tylko ikonostas, ale te¿ ramy dla du¿ych ikon
oraz metalowe chor¹gwie46.
Latem 1996 r. swój fina³ mia³a te¿ sprawa obrazu Mirysa Zdjêcie
Chrystusa z krzy¿a. Proboszcz parafii przekona³ WKZ Antoniego Oleksickiego o celowoœci konserwacji tego dzie³a na miejscu. Przeprowadzenie prac zlecono specjaliœcie Krzysztofowi Millerowi z Warszawy.
Obraz przeniesiono z cerkwi do nowej plebanii, w procesie konserwacji mogli uczestniczyæ wszyscy parafianie. Stopniowo ustêpowa³a nieufnoœæ, a kiedy obraz o wymiarach 301 x 206 cm powróci³ do prezbiterium, wszyscy byli
zachwyceni. Ju¿ w
nastêpnym roku ten
sam specjalista dokona³ konserwacji
obrazu Matki Bo¿ej,
o wymiarach 205 x
130 cm, a w latach
1998-99 szeœciu innych: œw. Miko³aja,
Modlitwa w Ogrójcu, Ostatnia Wie177. Œwiêcenie paschy w Ho³odach, 2002
czerza, œw. Onufry,
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Chrystus cierpi¹cy
z anio³ami oraz feretron. Konserwacjê czterech ostatnich, przypisywanych szkole Augustyna de Mirysa,
sfinansowa³o pañstwo. Krzysztof
Miller przez ca³y
czas pracowa³ na
miejscu, mieszkaj¹c u Marii i Sergiusza Strelczu178. Chór parafialny w Szczytach z dyrygentk¹ matuszk¹
ków w Krzywej47. Mari¹
Stepaniuk, 2005
W dniu œwiêta parafialnego roku 2000 parafiê w Szczytach odwiedzi³ biskup bielski Grzegorz. W lipcu nastêpnego roku o. Jan £ukaszuk odszed³
w stan spoczynku, a jego miejsce zaj¹³ ziêæ, o. Jan Stepaniuk. Zbieg³o
siê to z finalizacj¹ prac wykoñczeniowych przy nowym domu parafialnym. Dobrze ju¿ znany, nowy duchowny od samego pocz¹tku zacz¹³
organizowaæ pielgrzymki do miejsc
œwiêtych. W przeci¹gu kilku pierwszych miesiêcy kilkudziesiêcioosobowe grupy wyje¿d¿a³y do Supraœla, Puch³ów, Rogaczów i na œw. Górê Grabarkê. Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu parafii by³y wybory bractwa cerkiewnego, które po czterdziestu latach odnowi³o sw¹ dzia³alnoœæ. Odby³y siê 10 listopada 2001 r., w dniu drugiego œwiêta parafialnego, œw. Paraskiewy. W sk³ad bractwa wesz³o dwanaœcie kobiet, po cztery z ka¿dej wsi.
Na starsz¹ bratczycê wybrano Walen- 179. Olga Siemieniuk, d³ugoletnia
chórzystka cerkwi w Szczytach
tynê Terechowicz48.
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Tak¿e po kilkudziesiêcioletniej przerwie, w
2002 r. odnowiono
obchody pól w
trzech miejscowoœciach. Tradycyjnymi dniami obchodów w Szczytach by³ majowy
dzieñ œw. Miko³a180. Metropolita Sawa i biskup bielski Grzegorz na uroczy- ja, w Ho³odach –
stoœciach 220-lecia erygowania parafii, 11 wrzeœnia 2005
œw.œw. Cyryla i
Metodego, a w Krzywej – œw. œw. Konstantyna i Heleny. Obchody na
nowo wpisa³y siê w ¿ycie parafii. Co roku gromadz¹ mieszkañców wsi
i przyjezdnych. Co prawda, nie id¹ ju¿ wzd³u¿ pól, a s¹ ograniczone
do procesji ulicami wsi i modlitw¹ przed ka¿d¹ posesj¹.
Zbli¿a³ siê rok jubileuszowy 2005 – dwustudwudziestolecie budowy cerkwi i erygowania parafii. Dwa lata wczeœniej dokonano remontu
kapitalnego zabytkowej bramy cerkiewnej. Okaza³o siê, ¿e dolna partia
cegie³ by³a zupe³nie zmursza³a, a brama grozi³a osuniêciem. Remont rozpoczêto w sam¹ porê. Przy okazji wstawiono now¹, kut¹ bramê. Kontynuowane by³y tak¿e prace na zewn¹trz nowej plebanii.
Rok jubileuszowy postanowiono uczciæ zawieszaj¹c dwa nowe
dzwony, które zamówiono w firmie braci Felczyñskich. Koszty odlewu sfinansowali parafianie oraz osoby rodowo z parafi¹ zwi¹zane. Odnowiono równie¿ stary dzwon z 1909 r., ofiarowany onegdaj przez
Kapitona Magruka z Ho³odów. Kilka dni przed œwiêtem parafialnym,
przywiezione wczeœniej dzwony, zawis³y na dzwonnicy. Jedenastego
wrzeœnia 2005 r., w czasie œwiêta Ho³owosieka, po raz pierwszy us³ysza³o je kilka tysiêcy parafian i pielgrzymów. Przewodnicz¹cy uroczystoœciom metropolita Sawa, dokona³ wyœwiêcenia dzwonów.
Pisz¹c o parafii i parafianach nie mo¿emy pomin¹æ kwestii demograficznych. Parafia prawos³awna w Szczytach, w porównaniu z innymi placówkami powiatu bielskiego zawsze nale¿a³a do mniej licznych.
Przyk³adowo, w 1847 r. na dwadzieœcia dziewiêæ parafii plasowa³a siê na
dziewi¹tym miejscu. Wœród dziesiêciu parafii dekanatu kleszczelow298

181. Zespó³ cerkiewny w Szczytach, 2005

skiego w 1874 r. nale¿a³a natomiast do grona trzech najmniejszych,
obok Koœnej i Wólki Wygonowskiej49. Aczkolwiek, bior¹c pod uwagê,
¿e parafia szczytowska sk³ada³a siê zaledwie z trzech wsi (pomijaj¹c
podzia³ Szczytów na dwie czêœci), liczba ta by³a i tak spora.
Najwczeœniejsze dane o liczbie parafian cerkwi szczytowskiej
pochodz¹ z 1828 r., by³o ich wówczas 673. Dwadzieœcia lat póŸniej,
czyli ju¿ po zjednoczeniu Cerkwi, by³o ich o ponad 150 wiêcej. Stan
liczebny parafii w latach nastêpnych przedstawia poni¿sza tabela:
Szczyty
Krzywa
Hołody
śołnierze
rezerwy
z tychŜe
wsi
Suma

1847
367
336
211
12

1859
309
322
254
42

1865
327
370
269
52

1887
436
446
222
138

1899
486
477
379
218

1915
529
513
483
322

1938
615
420
575
JuŜ nie
wyróŜniano

1948
335
373
353

1961
272
332
316

1974
334
300
277

1984
315
284
267

2002
139
180
190

926

927

1018

1240

1560

1847

1610

1061

920

911

866

509

Źród³o: AP w Szczytach, Wykazy kleru z ró¿nych lat.
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Jak wiêc widzimy, miêdzy rokiem 1847 i 1859 nast¹pi³a wyraŸna
stagnacja we wzroœcie liczby parafian. Wynika³o to z wielkiej epidemii cholery, która szala³a w 1855 r. Nastêpne lata sprzyja³y jednak
wzrostowi. Najwiêcej parafian by³o bezpoœrednio przed wybuchem
pierwszej wojny œwiatowej. Dwadzieœcia lat po powrotach z uchodŸstwa jej stan liczbowy dorówna³ prze³omowi XIX i XX wieku, by spaœæ
do poziomu lat szeœædziesi¹tych dziewiêtnastego stulecia, w 1948 r.
G³ówn¹ przyczyn¹ ówczesnej zapaœci demograficznej by³y straty wojenne, ale przede wszystkim repatriacja z lat 1944 – 1946, która najbardziej os³abi³a Szczyty i Ho³ody. W latach nastêpnych spadek liczby
parafian nastêpowa³ ju¿ powoli. Obecnie parafia prawos³awna w Szczytach liczy mniej wiêcej tyle osób, co w czasie jej za³o¿enia.
Innym, wa¿nym Ÿród³em do badañ nad demografi¹ parafii szczytowskiej s¹ dane w spisach mieszkañców, zarówno cerkiewnych, jak
i cywilnych. Pierwsze to inwentarze parafian z czasów unickich (nie
zachowa³y siê) oraz Ispoviednyje Viedomosti. W archiwum parafialnym
w Szczytach zachowa³o siê dziewiêæ poszytów z lat 1873 – 1899. S¹ to
spisy parafian, z podzia³em na kategorie spo³eczne, miejscowoœci, rodziny, podaniem wieku poszczególnych osób oraz informacj¹ o przyst¹pieniu do spowiedzi. Wœród wykazów cywilnych wyró¿niaj¹ siê tzw.
rewizskije skazki, sporz¹dzane od pocz¹tku XIX wieku przez lokaln¹ administracjê. Najwczeœniejsze ksiêgi z interesuj¹cego nas terenu pochodz¹ z 1816 r.50
Niezwykle cennym materia³em s¹ równie¿ ksiêgi metrykalne
chrztów, œlubów i zgonów. Najwczeœniejsze ksiêgi z parafii szczytowskiej
zaginê³y w czasie uchodŸstwa parafian w 1915 r. W bli¿ej nieznanym
miejscu mog³y siê zachowaæ jedynie ksiêgi chrztów z lat 1798-1827, które w pierwszej po³owie dziewiêtnastego wieku by³y przekazane do Litewskiego Konsystorza Duchownego. Archiwum parafialne dysponuje
natomiast kilkunastoma dziewiêtnastowiecznymi ksiêgami metrykalnymi z lat 1843 – 1897, które w swych rocznikach s¹ niekompletne. Dwanaœcie ksi¹g metrykalnych z lat 1888 – 1903 przechowywanych jest
w Archiwum Pañstwowych w Bia³ymstoku. PóŸniejsze mo¿na odnaleŸæ
w USC w Orli. W archiwum parafialnym wyj¹tkowo zachowa³a siê „Ksiêga
badañ przedœlubnych” z lat 1931 – 1951, w okresie miêdzywojennym
dokumentacja ta by³a bowiem zasadniczo prowadzona przy cerkwi w Orli.
Aby unaoczniæ, jak wa¿nym Ÿród³em mog¹ byæ dane z ksi¹g metry300

kalnych, w aneksie podajemy ogólne zestawienie liczby chrztów, œlubów i zgonów.
Koñcz¹c ten rozdzia³
zatrzymajmy siê jeszcze
przy cmentarzu oraz krzy¿ach przydro¿nych, które
s¹ doskona³ym duchowohistorycznym Ÿród³em do
dziejów lokalnej spo³ecznoœci. Cmentarz parafialny w Szczytach niew¹tpliwie posiada starsz¹ metrykê ni¿ s¹siaduj¹ca z nim 182. Najstarszy, zachowany nagrobek z 1801 r. na
cerkiew. Za³o¿ony by³ ju¿ cmentarzu w Szczytach i jego odniesienie do planu
u zarania dziejów miejsco- cerkwi
woœci, a pocz¹tkowo grzebano tu tylko mieszkañców Szczytów. Krzywa
i Ho³ody nale¿a³y do innych parafii i najpewniej, posiada³y w³asne nekropolie. Trzy wsie wspólnie zaczê³y korzystaæ z cmentarza szczytowskiego dopiero po erygowaniu parafii.
Ju¿ na pocz¹tku XIX wieku nekropolia zajmowa³a terytorium doœæ
obszerne. Œwiadcz¹ o tym zachowane w znacznym oddaleniu od cerkwi nagrobki kamienne. Wed³ug wyników badañ in¿. B. Rudkowskiego najstarszy z nich, z czêœciowo czytelnym epitafium, pochodzi z 1800 r.
i jest poœwiêcony Jelenii ze Szczytów51. Dokumentacja ewidencyjna
cmentarza w Szczytach podaje natomiast rok 1878 r. dla najstarszej,
odczytanej inskrypcji na kamiennym nagrobku52. Wszystkich pomników z granitu lub piaskowca, zwieñczonych krzy¿ami ze stali kutej
zarejestrowano blisko dziewiêædziesi¹t. Starych krzy¿y drewnianych w
1986 r. by³o natomiast ju¿ tylko siedem (najstarszy z 1889 r.)53
Zdecydowanie najwiêcej pomników nagrobnych znajdziemy
w czêœci cmentarza, po³o¿onej najbli¿szej cerkwi. Niektóre nagrobki
z XIX/XX wieku s¹ otoczone ogrodzeniami ze stali kutej. Grzebani tu
byli znamienitsi gospodarze oraz miejscowi, prawos³awni dziedzice.
Znajdziemy tu m.in. groby Józefa i Melanii Wiewiórowskich, W³odzimierza £yz³owa i innych. Groby duchownych znajduj¹ siê natomiast
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w obrêbie muru, okalaj¹cego cerkiew.
Znajdziemy tu m.in. nagrobki rodziny Goworskich, Czystowskich, Kulczyckich. Zapewne któryœ ze stoj¹cych obok, nieczytelnych dziœ pomników kamiennych upamiêtnia te¿, pochowanego w Szczytach o. Onufrego
Gogolewskego. Oprócz nagrobków,
przy cerkwi znajduje siê równie¿ kilkanaœcie kamiennych krzy¿y ofiarnych,
œwiadcz¹cych o pobo¿noœci i zamo¿noœci fundatorów. Najstarszy, z czytelnym
napisem, pochodzi z 1873 r.; inskrypcja na nim g³osi: Ñiå êðåñòíîå çíàìåíiå
âîçäâèãíóòî òùàíiåìú êðåñòÿíú
ä. Êðèâîé Âàñèëiÿ è Iàêîâà 1873.
Kilkanaœcie metrów dalej stoi dzie183. Zabytkowe nagrobki na cmen- siêæ lat m³odszy krzy¿, ofiarowany
tarzu w Szczytach
przez ma³¿eñstwo Iwaniuków z Ho³odów: Ñåé êðåñòú ñîîðóæåíú Ð. Á. Èâàíþêîìú çà çäðàâiå è æåíîþ
åãî Òàòiÿíîé 1883 ã.54 Wartym uwagi jest równie¿ stoj¹cy obok krzy¿
granitowy z 1937 r., wystawiony z ofiar mieszkañców Ùèòîâñêàãî
ïðèõîäà, czyli parafii. Obok tych wszystkich krzy¿y rosn¹ stare drzewa, przewa¿nie lipy, o obwodach dochodz¹cych do czterech metrów.
Czêœæ z nich, wpisana do rejestru pomników przyrody, pamiêta niew¹tpliwie pocz¹tki cerkwi.
Wêdruj¹c po parafii znajdziemy równie¿ inne œwiadectwa duchowoœci jej mieszkañców, jakimi s¹ krzy¿e przydro¿ne. Zacznijmy od
Szczytów Nowodworów, gdzie na rozstajach dróg znajduje siê najstarszy w parafii, zachowany krzy¿ drewniany. Wykonany z drewna sosnowego, czteroramienny, mierz¹cy obecnie oko³o siedmiu metrów
(kilkadziesi¹t lat temu by³ jeszcze wy¿szy), nale¿y do typu b³agalnych
krzy¿y cholerycznych. By³ wzniesiony w 1857 r., a w wiêc w dwa lata
po brzemiennej w skutki epidemii cholery. Na jego wierzcho³ku znajduje siê kuty krzy¿yk z metalowym kogucikiem. Obok stoi krzy¿
z lastryko, z napisem: Ñïàñè è ñîõðàíè Ãîñïîäè æèòåëåé Ø÷ûòû
Íîâîäâîðû 1984 ã. Podobny krzy¿, równie¿ z 1984 r. znajduje siê
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w Dziêcio³owie. Przy ulicy ³¹cz¹cej
obie czêœci wsi, znajduje siê tak¿e stary krzy¿ drewniany z napisem: Ñïàñè
Ãîñïîäè ëþäè òâîÿ è áëàãîñëîâè
äîñòîÿíèå Òâîå (posesja nr 46).
W Krzywej wartymi najwiêkszej
uwagi s¹ dwa krzy¿e przydro¿ne, na
skrzy¿owaniu drogi do Szczytów z ulic¹ wiejsk¹. Najstarszy, drewniany, czteroramienny, niegdyœ mierzy³ do dziesiêciu metrów (obecnie ok. czterech).
Podobnie jak szczytowski, nale¿y do
grona cholerycznych. Wed³ug przekazów, by³ wykonany z jednego kawa³ka
sosny, w przeci¹gu doby, gdy w okolicach panowa³a epidemia. Mimo braku napisów, krzy¿ mo¿na datowaæ na
po³owê XIX stulecia. Obok niego stoi 184. Zabytkowe krzy¿e przydro¿ne
w Krzywej
pomnik granitowy – dzie³o lokalnego
kamieniarza, z kutym krzy¿em na
wierzcho³ku. Obustronna inskrypcja
g³osi, ¿e by³ wystawiony w 1883 r., staraniem mieszkañców wsi, na pami¹tkê koronacji cara Aleksandra III55. Warto zwróciæ te¿ uwagê na krzy¿e ustawione na obu krañcach wsi. Od strony
lasu jest to krzy¿ z lastryko, od wschodniej zaœ ponad stuletni krzy¿ drewniany, niegdyœ rozgraniczaj¹cy poletka.
Grupa najstarszych krzy¿y przydro¿nych w Ho³odach znajduje siê na
posesji nr 18, na skrzy¿owaniu szosy
i drogi do Ogrodnik. Jeden z nich,
czteroramienny, ma teraz 1,5 m wysokoœci, drugi oœmioramienny – 3 m;
oba bez napisów. Czteroramienny 185. Zabytkowy krzy¿ przydro¿ny
krzy¿ drewniany, o wysokoœci 5 m z 1907 r. na granicy gruntów wsi Ho³ody
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stoi przed domem, na posesji nr 32. Nieopodal skrzy¿owania szosy
i drogi do Parcewa znajduje siê stary, oœmioramienny krzy¿ drewniany, z kutym krzy¿ykiem na wierzcho³ku, a obok niego krzy¿ lastrykowy z 2003 r. Podobny, ale bez datowania znajduje siê na przeciwleg³ym krañcu wsi, na posesji nr 14.
Najcenniejsz¹ takiego typu pami¹tk¹ w obrêbie gruntów wsi Ho³ody, jest oœmioramienny krzy¿ drewniany o wysokoœci ok. 8 m ustawiony po s¹siedzku z murowan¹ kapliczk¹ dworsk¹. Krzy¿ by³ wystawiony w 1907 r. z inicjatywy sióstr Barbary i Agaty Piotrowskich
w intencji ust¹pienia pomoru byd³a. Przy nim tradycyjnie rozpoczynano i koñczono obchody pól56. Piêkny krzy¿, œwiadectwo wielkiej
wiary mieszkañców tych okolic, ma ju¿ prawie sto lat. Mo¿e warto go
w zwi¹zku z tym jubileuszem odnowiæ?
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AP w Szczytach, Pisma wp³ywaj¹ce z 1848 r., k. 10; Klirovaja Viedomost’
z 1851 r., k. 1.
Tam¿e, Rejestr wydatków z lat 1843 – 1852, k. 18.
LEV 1863, s. 343; Por. Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków, Cerkiew
Parafialna pw. Œciêcia G³owy œw. Jana Chrzciciela, dokumentacja historycznoarchitektoniczna, oprac. Joanna Pyzia, s. 9.
LEV 1873, s. 59.
Tam¿e, s. 122.
LEV 1879, s. 311-312; w artykule zamieszczono dok³adny spis ofiarodawców.
LEV 1878, s. 352.
LEV 1879, s. 312.
LEV 1882, s. 26.
LEV 1885, 2. 413, 482.
AP w Szczytach, Klirovaja Viedomost’ z 1899 r., k. 1.
LEV 1897, s. 82.
Tam¿e.
LEV 1883, s. 254.
AP w Szczytach, Klirovaja Viedomost’ z 1909, k. 1.
GEV 1907, s. 286.
AP w Szczytach, Wykazy parafialne sporz¹dzone w 1938 r., k. 1.
„Voskresnoje Cztienije” 1926, nr 13, s. 8.
Oddzia³ Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Teki Glinki, nr 240, s. 4.
AP w Szczytach, Ëåòîïèñü Ùèòîâñêàãî ïðèõîäà, k. 7.
Tam¿e.
Tam¿e, k. 8; W 1946 r. w³adze polskie jedynie zatwierdzi³y istniej¹cy stan
rzeczy, parafia szczytowska formalnie istnia³a ju¿ od 1941 r., o czym œwiadczy
zachowana korespondencja s³u¿bowa o. Rafa³a Czystowskiego. Z 1945 r., gdy
duchowny ten by³ w Szczytach proboszczem znany jest interesuj¹cy przypadek
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konwersji na prawos³awie rzymskokatolickiej mieszkanki Szczytów
Nowodworów Felicji Grygoruk. Swoj¹ dobrowoln¹ decyzjê kobieta
motywowa³a nastêpuj¹co: „Urodzi³am siê w rodzinie mieszanej, tzn. rodzony
ojciec by³ niegdyœ wyznania prawos³awnego, teraz nie wiem jakiego, matka
zaœ jest katoliczk¹. Chrzczona by³am w koœciele rzymskokatolickim. Kiedy
zaczê³am dorastaæ, zawsze ci¹gnê³o mnie do Cerkwi prawos³awnej. Kiedy
sta³am siê doros³¹, zrozumia³am, ¿e jedynie Œw. Cerkiew prawos³awna
prawid³owo wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, dlatego, ¿e w Cerkwi
prawos³awnej œpiewa siê i czyta prawie w zrozumia³ym jêzyku i czci siê
Najwy¿szego szczerze i chwalebnie...”. (fragment zachowanej wersji proœby
w jêzyku rosyjskim przytaczamy w przek³adzie).
APwB Wydz. Spr. Ob. PUW w B-stoku, Par. Prawos³awna w Szczytach
Dziêcio³owo 1951-1994, sygn. IV/87, k. 9.
Tam¿e, k. 14.
Klirovaja Viedomost’ z 1957 r., rkps.
Klirovaja Viedomost’ z 1968 r., rkps.; Por. Szkic usytuowania gruntów Parafii
Prawos³awnej, Archiwum w³asne.
AP w Szczytach, Akta z lat 1951-1963, Pismo Prezydium WRN z 5 listopada
1951 r.
Tam¿e, dokumenty dotycz¹ce elektryfikacji.
Tam¿e, pismo Inspektoratu Oœwiaty w Bielsku Podlaskim z 29 wrzeœnia
1961 r.; Sprawozdanie proboszcza parafii z dzia³alnoœci punktu
katechetycznego, z 1 czerwca 1962 r. , przes³ane do Prezydium PRN; W grupie
I – 16, II – 32, III-28, IV – 16 dzieci. Zajêcia odbywa³y siê w poniedzia³ki
i soboty, w godzinach 10-14.
Tam¿e, pismo PPRN z 13 stycznia 1960 – zezwolenie na procesjê w dniu
19 stycznia; pismo PPRN z 22 maja 1959 – zezwolenie na odbycie obchodów
w Ho³odach w dniach 24 i 25 maja; d³u¿szemu zachowaniu tradycji obchodów
w Ho³odach sprzyja³a tak¿e póŸno rozpoczêta komasacja gruntów, dopiero
w 1969 r.; w Krzywej i Szczytach scalenia dokonano w 1938 r.
Tam¿e, Akta budowy domu parafialnego; Projekt budynku mieszkalnego parafii
prawos³awnej we wsi Szczyty pow. Bielsk Podlaski, poszyt.
Tam¿e, Pismo z Funduszu Koœcielnego z 20 maja 1961 r. dotycz¹cego
przyznania dotacji.
Tam¿e, akta dotycz¹ce rozliczenia siê z remontu dzwonnicy.
Tam¿e, pismo PPRN w Bielsku Podlaskim z 15 maja 1963 r.
Tam¿e, Ëåòîïèñü..., k. 8.
Tam¿e, k. 12.
Tam¿e, k. 12-13.
Tam¿e, k. 12, 15.
Tam¿e, k. 14.
„Niva” 9.05.1976 r., nr 19, s. 7.
Tam¿e.
Tam¿e, k. 17.
Tam¿e, k. 17-19.
APwB Wydz. Spr. Ob. PUW w B-stoku, Parafia Prawos³awna w Szczytach
Dziêcio³owo 1951-1994, sygn. IV/87, k. 5-6.
Tam¿e, k. 20.
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Tam¿e, k. 21.
Tam¿e, k. 23-24; Por. K. Miller, Uwagi konserwatorskie o obrazach w SzczytachDziêcio³owie, przypisywanych Augustynowi Mirysowi, „Biuletyn Konserwatorski
Województwa Podlaskiego” 2000, z. 6, s. 165-209.
48
Tam¿e, k. 26.
49
H. Siemianczuk, Ãiñòîðûÿ Ïðàâàñëà¢íàé öàðêâû íà Áåëàñòî÷÷ûíå ¢ ôîíäàõ
Íàöûÿíàëüíàãà ãiñòàðû÷íàãà àðõiâà Áåëàðóñi ¢ Ãðîäíå, „Bia³oruskie Zeszyty
Historyczne” 1997, z. 8, s. 75, 79.
50
Spisy z terenu guberni grodzieñskiej znajduj¹ siê w zbiorach Narodowego
Historycznego Archiwum Bia³orusi w Grodnie, w zespole Ãðîäíåíñêàÿ
Ãóáåðíñêàÿ Ïàëàòà znajduje siê zbiór rewizji miejscowoœci poszczególnych
powiatów guberni grodzieñskiej (Ðåâèçñêiå ñêàçêè). Wœród nich trzydzieœci
szeœæ spisów dotyczy terenu powiatu bielskiego. Najwczeœniejsze akta dotycz¹
roku 1816 (siedem jednostek archiwalnych). Kolejne rewizje pochodz¹ z lat:
1833 (dwie jednostki), 1834 (trzy), 1842, 1850-51, 1854-55, 1863-1869, 18711879, 1882 oraz 1883-1896 (jedna jednostka); fragmenty rewizji z 1816 r.
doczeka³y siê ju¿ publikacji: por. D. Fionik, Kler parafialny Koœcio³a wschodniego
w powiecie bielskim w 1816 roku, „Bia³oruskie Zeszyty Historyczne” 2005,
z. 23, s. 178; o. G. Sosna, D. Fionik, Pasynki i okolice, aneks: Rewizja wsi amtu
bielskiego z 1816 r., s. 222.
51
B. Rudkowski, Òîïîãðàôèÿ äîðîã è ïàìÿòíèêîâ, s. 66.
52
Dokumentacja ewidencyjna cmentarza prawos³awnego w Szczytach-Dziêcio³owie,
oprac D. £uczak, M. Bartoszewicz, Bia³ystok 1986, k. 7.
53
Tam¿e.
54
Por. B. Rudkowski, Òîïîãðàôèÿ ó÷àñòêà çåìëè è öåðêâè “Óñåêíîâåíèÿ
ãëàâû Ïðîðîêà è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà, Ùèòû Äåíä¸ëîâî, s. 13;
rêkopisy w zbiorach parafii prawos³awnej w Szczytach oraz w archiwum
o. G. Sosny.
55
Ñiå Êðåñòíîå çíàìåíiå âîçäâèãíóòî ñòàðàíiåìú êðåñòiàíú ä. Ê. 1883 ã. Na
odwrocie inskrypcja: Âú ïàìÿòü êîðîíîâàíiÿ Åãî Èìïåðàòîðñêàãî Âåëè÷åñòâà
Àëåêñàíäðà III ãî (...); Por. K. Soko³, A. Sosna, Stulecie w kamieniu i metalu.
Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815-1915, Moskwa 2005; krzy¿epomniki, poœwiêcone Aleksandrowi III powstawa³y przewa¿nie na pami¹tkê
ocalenia cesarza i rodziny monarszej z katastrofy kolejowej w 1888 r.; zachowa³y
siê w Zaczerlanach k. Bia³egostoku i przy koœciele w Ostrowi Mazowieckiej.
56
Na krzy¿u mo¿emy odczytaæ nastêpuj¹cy napis, u góry: Ãîñïîäè ñïàñè íàñ
ãðåøíûõ âî âåêè; u do³u: Ñåé êðåñòú ñîîðóæåíú æåíùèíàìè êðåñòüÿíêàìè
ä. Ãîëîäîâ Âàðâàðîé Àãàôåé ñîòðóäí. è âñåìè ïðî÷(èìè)æåðòâîâàòåëÿìè
âñåÿ äåðåâíè î çäðàâiè è ñïàñåíiè æèâóùèõú â ñåé äåðå(åâíè)
è î èçáàâëåíèè èõú ñêîòà îòü ìîðîâûõú ÿçâè è ïîâåòðiÿ. 1907 ã. 30 àâãóñòà.
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Rozdzia³ XVIII

Kler parafialny
Do czasu erygowania parafii przy cerkwi w Szczytach w 1785 r.,
mieszkañcy Szczytów, Ho³odów i Krzywej byli obs³ugiwani przez kler
parafialny cerkwi, do których przynale¿eli. Bezpoœrednio po wyœwiêceniu nowej œwi¹tyni, jej obs³ugiwanie tymczasowo powierzono
o. Miko³ajowi Odelskiemu z Czy¿ów. Taka sytuacja nie mog³a jednak
trwaæ zbyt d³ugo. Zarówno hierarchii cerkiewnej, jak i fundatorowi
zale¿a³o, by cerkiew szczytowska posiada³a sta³ego proboszcza. Pod
koniec grudnia szczytowski dziedzic wyda³ prezentê na duchownego,
czyli przedstawi³ hierarchii cerkiewnej swojego kandydata na parocha
cerkwi szczytowskiej. Zosta³ nim Jan Michniakiewicz, syn parocha
cerkwi w Dubiczach Cerkiewnych o. Marcina, naówczas dziekana bielskiego. Jego dziad i ojciec (o.o. Ignacy i Antoni) równie¿ s³u¿yli
w Dubiczach. Inna ga³¹Ÿ rodu Michniakiewiczów s³u¿y³a w XVIII wieku w cerkwi w Klejnikach o.o. Mateusz, Miko³aj i Aleksander (o. Miko³aj uczestniczy³ w wyœwiêceniu cerkwi w Szczytach). Jeszcze inni
Michniakiewiczowie zwi¹zali siê w tym czasie z parafi¹ w ¯erczycach
Byli to o.o. Piotr i Teodor.
W styczniu 1786 r., jeszcze jako kleryk, Jan Michniakiewicz stawi³ siê przed ks. Antonim Przybyszewiczem, oficja³em brzeskim
i unickim proboszczem w Szereszewie, aby ten zaopiniowa³ jego kandydaturê. Oto co mówi nam dokument:
„Przed Wielmoznym w Bogu Nayprzewielebnieyszym Imæ Xiêdzem Antonim Przybyszewiczem Archidyakonem Katedralnym Namieœnikiem w Rz¹dach Duchownych Officia³em Brzeskim i w Podla307

siu Generelnym, Proboszczem Szereszewskim. Stanowszy obecnie
Wielebny Jan Michniakiewicz do stanu Duchownego aspirui¹cy Kleryk, pok³adai¹c Rotu³ Inkwizycyi o ¿ycia swoiego obyczaiach, na mieyscu urodzenia swoiego przez wyznaczonego Kommisarza axpedyowanych, ten¿e otworzyc Depozycye Swiadkow publikowane, i Sobie stawai¹cemu, iako ni wczym nienotowanemu, Promocyi do stanu Kap³añskiego dozwolic, debita sum jurtantiu uprasza³. Wielmo¿ny w Bogu
Nayprzewilebnieyszy Imæ Xi¹dz Archidyakon Katedralny Namieœnik
w Rz¹dach Duchownych Officia³ Generelny Brzeski 2ui supra sedens
ette auditis ette. Rotu³ Inkwizycyi otworzy³. Depozycye Swiadkow
publikowa³, i za publikowane uznawszy; poniewa¿ z tych przyk³adne
zachowanie siê Jego we wszelkich okolicznosciach dosyc okazane;
przeto onemu promowania siê na Stan Kap³añski wolnoœæ da³...”1 .
Mia³ wiêc Jan Michniakiewicz dobr¹ opiniê i móg³ bez przeszkód
przyj¹æ œwiêcenia kap³añskie, które otrzyma³ z r¹k biskupa w³odzimierskiego Symeona M³ockiego. O oficjalnym zatwierdzeniu o. Jana
parochem szczytowskim pisa³ do dziekana bielskiego o. Marcin Michniakiewicz:
„Przewielebnemu Imæ X Marcinowi Michniakiewiczowi Dziekanowi Bielskiemu Parochowi Dubickiemu. Nam w Chrystusie mi³e-

186. Akt powo³ania na parafiê pierwszego proboszcza o. Jana Michniakiewicza, podpis biskupa Symeona, 1786
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mu Pokoy w Panu. Czyniemy wiadomo, i¿ My do Cerkwi Parochialney Szczytskiey pod Tytu³em S. Jana Chrzciciela zostai¹cey, a do
Dycezji Naszey Brzeskiey nale¿¹cey, i do Wielmo¿nego Imc P. Jana
Wêgierskiego Podkomorzego Jego Króle. Moœci, nowo wybudowaney,
funduszem zabezpieczoney, W.X. Jana Michniakiewicza Prezbitera
pod Dniem 29 mca grudnia roku 1785, od tego¿ Wielebnego J.Pana
Wêgierskiego, ¿e Nam zaprezentowanego W³adz¹ Nasz¹ Ordynaryin¹ instytuowaæ i inwestyowaæ umyœliliœmy, jako¿ pouczynionym
wprzód od Niego woary wyznaniu, i wykonaney pod³ug Przepisu Concilium Trydeñskiego, Bulli Piusa IV, y Konstytucyi Synodalnych,
o pos³uszeñstwie Nays. Oycu Piusowi VI Najwy¿szey Glowie po Chrystusie Koœcio³a S.i Nam Pasterzowi powinnym, tudzie¿ o nieoddaleniu Dóbr Cerkiewnych, owszem pod³ug Mo¿noœci oddalonych, i oderwanych zyskiwaniu zwyk³ey cielesney Przysiêdze instytuowalismy,
i inwestowali, Staranie o Duszach, Administrowanie w Duchownych
po Przewielebnoœci Twoiey, abyœ za pokazaniem Sobie onego ziechwszy do wy¿ rzeczoney Cerkwi Szczytskiey wzmiankowanego Instytutu Naszego przed Ludem na Nabo¿eñstwo zgromadzonym za Aktualnego Parocha Tey Cerkwi og³osiæ, y Temu¿ tak Cerkiew, Jako Parochyê ze wszystkimi Jey Dobrami, Prowentami, u¿ytkami, nale¿ytoœciami, i przynale¿noœciami w rzeczywist¹, aktualn¹, i korporaln¹ podal possesy¹. In 2uorum Tidem, ¿e dan w Rezydencyi Naszey Kupieczowskiey Dnia 13 mca marca w.s.k. 1786 roku. Symeon Biskup.”
M³ody duchowny obj¹³ parafiê zasobn¹ z now¹ œwi¹tyni¹, solidnymi zabudowaniami, posiadaj¹c¹ nale¿yte uposa¿enie ziemskie.
Z drugiej jednak strony trzeba by³o od podstaw jednoczyæ parafian,
dot¹d przynale¿nych do trzech ró¿nych cerkwi. Jak odpowiedzialna
i nie³atwa jest to rola mo¿na siê przekonaæ odnosz¹c siê do znanych
przyk³adów wspó³czesnych. Mobilizacj¹ do dobrej pracy by³ testament
fundatora cerkwi, zawarty w jej Inwentarzu. Parochowi zaleca³ „lud
do cerkwi zgromadzony nauk¹ katechizmow¹ co niedziela koniecznie
oœwiecaæ, a dobrym budowaæ przyk³adem... Dezolacyi cerkwi zaradzaæ równie bêdzie jego obowi¹zkiem... Bacznoœæ równie i na to mieæ
powinien, aby z ogniem jak najostro¿niej sprawowano siê. Jednoczeœnie fundator zaznaczy³, ¿e przez reparacjê i potrzeby Cerkwi nie ma
siê rozumieæ pomno¿enie jej sprzêtów.”2
Ojciec Jan Michniakiewicz s³u¿y³ w Szczytach jeszcze w 1816 r.
309

Mia³ wówczas ju¿ 56 lat, jego ¿ona Marianna by³a natomiast o dziesiêæ
lat m³odsza. Posiadali trzech synów: Stefana, Feliksa i Leonarda oraz
cztery córki: Teklê, Katarzynê, Justynê i Józefê. Ponadto na plebanii
zamieszkiwali krewni: nieletni Stefan i Józef, dziewiêtnastoletnia Julianna oraz siostra ¿ony Gliceria Malinowska. W s³u¿bie proboszczowi
pomaga³ organista Naum Dubiñski, który mieszka³ z ¿on¹ Agrypin¹
i synem Joachimem. By³ tak¿e dziad cerkiewny Dawid Kaczanowski
darowany przez J. Wgo Marsza³ka Wêgierskiego za pos³ugê cerkiewn¹ oraz
dzwonnik Samuel Budka3 .
Ojca Jana Michniakiewicza na posadzie proboszcza zamieni³
o. Micha³ Bañkowski, wzmiankowany tu ju¿ pod 1824 r. S³u¿y³ on
w Szczytach równie¿ w okresie zjednoczenia Cerkwi unickiej z prawos³awiem. Tak jak wiêkszoœæ duchownych z Podlasia, prawos³awie
przyj¹³ bez wiêkszych oporów, wys³ano go jednak na krótki okres próbny do monasteru w ¯yrowicach dla udostowierenija w b³agonadio¿nosti 4 . Po powrocie do Szczytów, s³u¿y³ tu przez dwa lub trzy lata.
Po jego œmierci, do jesieni 1843 r. parafiê obs³ugiwa³ o. Symeon KoŸmiñski ze Starego Kornina. Dopiero w paŸdzierniku tego¿ roku cerkiew znowu posiad³a sta³ego proboszcza. Zosta³ nim o. Bazyli Piskanowski, o¿eniony z Zofi¹ Bañkowsk¹, córk¹ by³ego proboszcza. Ich
œlub odby³ siê w sierpniu 1843 r.; œwiadkami byli o. Adam Kostycewicz z Pasynek oraz o. Pawe³ Jankowski z Czy¿ów5 . Niebawem urodzi³a siê im córka Dominika, która zmar³a na biegunkê w wieku szeœciu miesiêcy, oraz syn Faust Leonid6 . W Szczytach nadal pozostawa³a ¿ona zmar³ego proboszcza Maria Bañkowska, która pe³ni³a tu funkcjê prosfirni (wypieka³a prosfory)7 .
W Szczytach o. Bazyli Piskanowski przebywa³ cztery lata8 ; w 1847 r.
w³adze cerkiewne skierowa³y na tê parafiê o. Miko³aja Bazylewskiego.
Urodzony w 1817 r. syn duchownego, ukoñczy³ Litewskie Seminarium Duchowne, a po wyœwiêceniu w 1840 r. zosta³ skierowany na
parafiê do Nowej Woli9 . Do Szczytów przyby³ z matuszk¹ Fiewroni¹
oraz dwójk¹ dzieci – Wiktorem i Melani¹. Niebawem syna Wiktora
wys³a³ na nauki do szko³y parafialnej w Bia³owie¿y, potem zaœ do szko³y
duchownej w ¯yrowicach. W 1849 r. o. Miko³aj przej¹³ obowi¹zki obs³ugiwania s¹siedniej parafii Czy¿e, bowiem miejscowego proboszcza
o. Piotra Lewickiego wys³ano na odbycie pokuty do ¯yrowic10.W 1857 r.
nast¹pi³ podzia³ dekanatu bielskiego na trzy okrêgi. Szczyty wówczas
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wesz³y w sk³ad dekanatu kleszczelowskiego, którego dziekanem zosta³ o. Onufry Gogolewski; o. Miko³aja Bazylewskiego mianowano jego
zastêpc¹. W tym czasie sprawowa³ on równie¿ funkcjê duchownego
deputata11.
Ojciec Miko³aj Bazylewski mia³ niebywa³e zdolnoœci misyjne.
Przez kilkanaœcie lat przebywania w Szczytach przyj¹³ do prawos³awia
piêtnastu rzymskich katolików. W poprzedniej parafii nowowolskiej
liczba ta siêga³a 32 osób. Jednak najwiêksze zdolnoœci w tym dziele
przejawi³ ju¿ po opuszczeniu Szczytów w 1860 r., kiedy przeszed³ na
stanowisko proboszcza do Kleszczel. Jemu mianowicie w³adze cerkiewne powierzy³y trudne dzie³o nawrócenia prawos³awnych mieszkañców miasta, którzy w latach 1858 - 1859 masowo przeszli na rzymski katolicyzm. Dziêki wysi³kom o. Miko³aja Bazylewskiego w przeci¹gu trzech lat do prawos³awia powróci³y tu 302 osoby12.
Z okresu, gdy szczytowskim proboszczem by³ o. Miko³aj Bazylewski zachowa³o siê kilka informacji o psalmistach i starostach cerkiewnych. Pierwszym po okresie unii diaczkiem (paslmist¹) by³ Filip
Czapkowski, który zmar³ w 1845 r., jeszcze w czasach o. Micha³a Bañkowskiego13. Przez kilka lat stanowisko to pozostawa³o wakuj¹ce i oto
w 1849 r. do Szczytów przyby³ m³ody diak Iwan Smoktunowicz, który
uczy³ siê przy monasterze œw. œw. Borysa i Gleba w Grodnie. Jego charakterystyka z 1851 r. mówi³a nam, ¿e czyta, œpiewa i zna ustaw cerkiewny bardzo dobrze, katechizm natomiast ma opanowany s³abo14.
Nastêpnym psalmist¹ by³ Dawid Wysocki, absolwent Szko³y Duchownej w ¯yrowicach. Do Szczytów przyby³ w 1855 r., po krótkim pobycie w monasterze w Supraœlu; mia³ wówczas 24 lata15.
Po odejœciu o. Miko³aja Bazylewskiego ze Szczytów16, na parafiê
zosta³ skierowany o. Onufry Gogolewski, dotychczasowy proboszcz w
Kleszczelach. Zamiana jednej z najwiêkszych i najbogatszych parafii
na Podlasiu na jedn¹ z najmniejszych by³a dla tego duchownego form¹ zes³ania; hierarchia obarcza³a bowiem w pewnym stopniu o. Onufrego win¹ za dopuszczenie do konwersji czêœci parafian na rzymski
katolicyzm. W Szczytach znalaz³ siê jeden z najbardziej znanych podlaskich duchownych. Urodzony w 1802 r., syn o. Wincentego Gogolewskiego, w 1826 r. ze stopniem magistra teologii ukoñczy³ Seminarium G³ówne, dzia³aj¹ce przy Uniwersytecie Wileñskim. By³ uczniem
wybitnego teologa i slawisty o. prof. Micha³a Bobrowskiego, rodem
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z Wólki Wygonowskiej i starszym koleg¹ ze szkolnej ³awy o. Placyda
Jankowskiego, wybitnego pisarza epoki romantyzmu. Dwa lata po
ukoñczeniu seminarium o. Onufry Gogolewski zosta³ wyœwiêcony
przez biskupa Leona Jaworowskiego, ze skierowaniem do cerkwi
œw. Miko³aja w Bia³ymstoku. W 1829 i 1832 r. r. Uniwersytet Wileñski
wyznacza³ go na egzaminatora czterech duchownych ³aciñskich z dekanatu bia³ostockiego, którzy starali siê o stopieñ magistra. O wysokim poziomie intelektualnym o. Onufrego œwiadczy³o równie¿ to, ¿e
w 1833 r. zosta³ wybrany na duchownego deputata w sprawach cywilnych i kryminalnych w³adz s¹downiczych Obwodu Bia³ostockiego,
a po jego likwidacji w 1843 r., zosta³ deputatem Bia³ostockiego S¹du
Powiatowego. W miêdzyczasie w 1842 r. wchodzi³ w sk³ad komitetów
budowlanych cerkwi w Bia³ymstoku, Ostrowiu i Nowym Dworze. Od
1857 r. s³u¿y³ w Kleszczelach, piastuj¹c godnoœæ dziekana okrêgu. Rok
póŸniej zaczyna siê konwersja czêœci prawos³awnych mieszkañców Kleszczel na wyznanie ³aciñskie. Mimo starañ, o. Onufremu Gogolewskiemu
nie uda³o siê temu zapobiec, co te¿ by³o przyczyn¹ przeniesienia go, na
pocz¹tku do Dubicz Cerkiewnych, a po dwóch miesi¹cach do Szczytów.
Zamieszka³ tu wraz z ¿on¹ Ann¹ oraz córkami Natali¹, Zofi¹ i Mari¹. W
Szczytach prze¿y³ powstanie styczniowe, po którego zakoñczeniu otrzyma³ br¹zowy medal za „uspokojenie buntu”17. Tu te¿, po krótkiej chorobie, zmar³ w marcu 1869 r. Pogrzebowi przewodniczy³ o. Celestyn Bren
ze Starego Kornina; o. Onufrego pochowano na szczytowskim cmentarzu. Jego rodzina jeszcze co najmniej przez rok zamieszkiwa³a w Szczytach. Œwiadczy o tym œlub jednej z córek o. Onufrego – Zofii z Bazylim
Czetyrkinem, absolwentem Seminarium Duchownego w Smoleñsku,
który odby³ siê w styczniu 1870 r. Œlubu udziela³ ojciec m³odego duchowny Piotr Czetyrkin, proboszcz parafii w Zab³udowie. Œwiadkami byli:
o. W³odzimierz Kaczanowski z Koœnej, sekretarz Bielskiego S¹du Powiatowego Aleksander Char³ampowicz oraz pomocnik powiatowego isprawnika Wincenty Char³ampowicz. Niebawem po œlubie Bazyli Czetyrkin
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, czasami te¿ s³u¿¹c w cerkwi w Szczytach18.
Trzydzieœci lat po œmierci o. Onufrego Gogolewskiego, jego córka Natalia zwróci³a siê do ówczesnego proboszcza cerkwi w Szczytach z proœb¹ o coroczn¹ modlitwê za zmar³ego w dniu pierwszego
marca. Przekaza³a na ten cel sumê 75 rubli i prosi³a o uszanowanie
woli na viecznyja vremiena19.
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W lutym 1870 r., zaraz po wyœwiêceniu do parafii w Szczytach
zosta³ skierowany o. Bazyli Markiewicz, syn nauczyciela Szko³y Duchownej w Grodnie. Jego pos³uga w Szczytach trwa³a jednak bardzo
krótko. W listopadzie tego samego roku zmar³ na gruŸlicê, maj¹c jedynie 23 lata. Na pogrzeb przyby³ dziekan kleszczelowski o. Miko³aj
Bazylewski20. Po œmierci o. Bazylego Markiewicza nast¹pi³ ponad roczny okres wakatu, kiedy parafiê obs³ugiwa³o s¹siednie duchowieñstwo.
W ksiêdze metrykalnej z lat 1869-1871 znajdziemy podpisy duchownych z innych parafii: o. Teofila Bielawskiego, Aleksandra Skaba³³anowicza, W³odzimierza Kaczanowskiego, Paw³a Markiewicza, Jana
Paszkiewicza, Andrzeja Sosnowskiego, Bazylego Czetyrkina, Andrzeja
Kostycewicza, Grzegorza Pajewskiego, Platona Ralcewicza, Miko³aja
Bazylewskiego oraz W³odzimierza Czapkowskiego21.
Niezmiennie natomiast od 1863 r. w Szczytach pozostawa³ psalmista Konstanty Mieleszkiewicz, syn diaka Onufrego Mieleszkiewicza. Urodzony w roku zjednoczenia Cerkwi unickiej z prawos³awn¹,
w wieku dziesiêciu lat by³ oddany na nauki do Szko³y Duchownej
w ¯yrowicach. Kszta³ci³ siê tu przez osiem lat, poznaj¹c przy tym ¿ycie monasterskie. Mia³o to niew¹tpliwy wp³yw na jego wybór ¿yciowy, gdy¿ nigdy nie wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski. W 1857 r. rozpocz¹³
naukê w Litewskim Seminarium Duchownym, lecz ju¿ po roku, na
w³asn¹ proœbê, by³ skierowany na stanowisko psalmisty cerkwi w Dubiczach Cerkiewnych. Po trzech latach przeniesiono go do Orli, sk¹d
w kwietniu 1863 r. trafi³ do Szczytów, gdzie wiernie pozostawa³ do
1912 r. W miêdzyczasie, w 1903 r., z r¹k biskupa grodzieñskiego i brzeskiego Joachima (Lewickiego) przyj¹³ œwiêcenia diakoñskie. Przez ten
ca³y okres diakon Konstanty Mieleszkiewicz by³ najbli¿szym wspó³pracownikiem o. Onufrego Gogolewskiego i, przede wszystkim, jego
nastêpcy o. Lwa Goworskiego. W krótkiej charakterystyce opiekun
duchowny dekanatu kleszczelowskiego o. Parteniusz Bazylewski zapisa³ o nim: czytanie, œpiew oraz katechizm zna bardzo dobrze22.
Na pocz¹tku 1871 r. w Szczytach pojawi³ siê nowy duchowny,
który s³u¿¹c tu przez prawie pó³ wieku, zapisa³ siê z³otymi zg³oskami
w dziejach parafii. By³ nim o. Lew Goworski, urodzony w Czy¿ach
w 1845 r. Jego ojciec, o. Faust Goworski w roku 1837 zosta³ unickim
parochem cerkwi w Czy¿ach. Wiemy, ¿e by³ gor¹cym stronnikiem
unii, do czego te¿ zagrzewa³ swoich parafian. Kategorycznie odma313

wia³ przyjêcia prawos³awnych
ksi¹g liturgicznych i oczyszczenia
¿ycia cerkiewnego z widomych nalecia³oœci ³aciñskich, m.in. organów,
za co w 1838 r. by³ zawieszony w
czynnoœciach duchownego. Parafianie nie pogodzili siê jednak z tak¹
decyzj¹ i nie chcieli oddaæ kluczy
do cerkwi ani dziekanowi o. Adamowi Kostycewiczowi, ani nowemu duchownemu o. Atanazemu
£opuszyñskiemu. Dopiero wojskowy postój kilkusetosobowego
oddzia³u ¿o³nierzy zdo³a³ przywo³aæ do porz¹dku niepokornych
czy¿owian23. Do parafii czy¿owskiej o. Faust Goworski powróci³
187. Ojciec Lew Goworski niebawem po znowu¿ w 1846 r., jednak¿e na
wyœwiêceniu, ok. 1870
krótko, w roku nastêpnym bowiem zmar³. Syn Lew mia³ wówczas dwa latka.
Jak mo¿na wnioskowaæ z dokumentów, wraz z matk¹ zamieszka³
wówczas u skoligaconej rodziny duchownych Sosnowskich, spoœród
których o. Andrzej Sosnowski od 1865 r. by³ proboszczem cerkwi Preczystieñskiej w Rajsku. Niewiele wiemy o pocz¹tkowej edukacji Lwa
Goworskiego; prawdopodobnie uczy³ siê w szkole duchownej w ¯yrowicach, po czym wst¹pi³ do Litewskiego Seminarium Duchownego, które ukoñczy³ w 1867 r. Po powrocie do Rajska wyswatano mu
m³odsz¹ o dwa lata pannê Justynê, córkê proboszcza cerkwi w Dubiczach Cerkiewnych o. Teofila Kraskowskiego. W listopadzie tego¿
roku, œlubu w dubickiej cerkwi udzieli³ im dziekan kleszczelowski
o. Miko³aj Bazylewski. Œwiadkami byli o.o. Andrzej Sosnowski, Aleksander Kraskowski ze Stawów, Jan Budzi³owicz ze Starego Kornina
oraz s¹dowy sekretarz Aleksander Char³ampowicz24. Jeszcze w 1867 r.
o. Lew Goworski by³ wyœwiêcony i przypisany do cerkwi w Putiatinie
powiatu dziœneñskiego eparchii kowieñskiej. W grudniu 1870 r., na
w³asn¹ proœbê skierowany by³ na stanowisko proboszcza cerkwi
w Szczytach. Ju¿ na pocz¹tku s³u¿by da³ siê poznaæ jako doskona³y
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organizator, mobilizuj¹c parafian do remontu œwi¹tyni oraz wzbogacania jej w dary rzeczowe. Odby³o siê to z niebywa³ym dot¹d rozmachem, za co w 1873 r. w³adze eparchialne podziêkowa³y mu osobiœcie.
Gdy w 1884 r. nasta³y czasy sprzyjaj¹ce rozwojowi oœwiaty cerkiewnoparafialnej, o. Lew Goworski zorganizowa³ szko³y we wszystkich wsiach
parafii. Anga¿owa³ siê równie¿ w nauczanie religii w szkole ludowej.
W 1888 r. Dyrekcja Szkó³ Ludowych wystosowa³a do niego oficjalne
podziêkowanie. Rok póŸniej wybrano go na cz³onka Grodzieñskiego
Oddzia³u Litewskiej Diecezjalnej Rady Szkolnej. Sprawuj¹c tê funkcjê przez siedem lat, nadzorowa³ szko³y cerkiewno-parafialne w trzecim okrêgu dekanatu kleszczelowskiego. £¹czy³ tê funkcjê z obowi¹zkami pomocnika dziekana kleszczelowskiego. W 1896 r., po nabiedrenniku i skufii, o. Lew Goworski otrzyma³ trzeci¹ z nagród duchownych
– kami³awkê. Wrêczono mu równie¿ kilka medali, przede wszystkim
w dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê nauczania w szko³ach ludowych, order
œw. Anny trzeciego stopnia.
W latach 1907-1910, przy wydatnym wsparciu syna Paw³a, o. Lew
Goworski zorganizowa³ w parafii szereg instytucji i organizacji spo³ecznych, które swymi nowatorskimi dzia³aniami emanowa³y daleko
poza granice parafii. Strudzony aktywnym ¿yciem, w 1912 r. duchowny przeszed³ w stan spoczynku. Zmar³ w 1915 r., kilka miesiêcy przed
bie¿eñstwem.
Jeszcze kilka s³ów o rodzinie o. Lwa Goworskiego. Jego ¿ona Justyna by³a córk¹ o. Teofila Kraskowskiego, proboszcza cerkwi w Dubiczach
Cerkiewnych. Najstarszymi ich dzieæmi byli synowie Miko³aj (ur. 1875)
oraz Borys (ur. 1874 -1878). Obaj zmarli w wieku dzieciêcym. Trzecim z
kolei synem by³ znany ju¿ nam dobrze Pawe³, który ukoñczy³ prawo w
Lipsku. Po nim urodzi³a siê siostra Tatiana, póŸniej ¿ona naczelnika
stacji kolejowej Aleksandra Bocianowskiego oraz Natalia, w 1909 r.
znana nam jako studentka na Wy¿szych ¯eñskich Kursach Medycznych w Petersburgu. Najm³odszy z Goworskich – Aleksy – w tym¿e
roku by³ uczniem bielskiego progimnazjum; o jego dalszym losie niczego nie wiemy25.
Nastêpc¹ o. Lwa na parafii szczytowskiej zosta³ o. Miko³aj Skorkowski, syn duchownego, urodzony w 1874 r. Po ukoñczeniu Litewskiego
Seminarium Duchownego, w latach 1890-1900 naucza³ w szkole cerkiewno-parafialnej w parafii Chotis³awl powiatu brzeskiego. Ju¿ bêd¹c diako315

nem, od 1900 r. przez szeœæ
lat s³u¿y³ w Rybo³ach, nauczaj¹c w szko³ach cerkiewno-parafialnych w Wojszkach
i Paw³ach. W 1906 r. przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie, po
czym zosta³ skierowany do
parafii w Motyka³ach powiatu brzeskiego. St¹d w kwietniu 1913 r. przeszed³ do parafii w Szczytach, gdzie pozostawa³ do czasu uchodŸstwa w sierpniu 1915 r. Rodzina o. Miko³aja Skorkowskiego sk³ada³a siê z ¿ony
Anny, córki Eufimii (w 1915
roku uczy³a siê w Diecezjalnej Duchownej Szkole ¯eñskiej w Witebsku), Micha³a
i Paw³a (obaj uczyli siê w
Szkole Duchownej w ¯yro188. Ojciec Lew Goworski; na odwrocie podpis: Ìèëûì äîðîãèì äåòÿì Âåðî÷êå è Ïàâëóøå wicach) oraz Miko³aja, który
îò êðåïêî ëþáÿùàãî èõ îòöà Ëüâà Ãîâîðñêàãî, w 1915 r. mia³ cztery latka26.
6 iþëÿ 1914 ã.
Przyjrzyjmy siê jeszcze
pozosta³ym cz³onkom s³u¿by cerkiewnej przed 1915 r. Mniej wiêcej
w tym samym czasie co o. Lew Goworski w stan spoczynku przeszed³
d³ugoletni psalmista diakon Konstanty Mieleszkiewicz. W 1912 r. zast¹pi³ go Miko³aj Czebot, absolwent Kursów Œpiewu Cerkiewnego
w Grodnie. W Szczytach przebywa³ do czasów uchodŸstwa. Spoœród
starostów cerkiewnych sprzed 1915 r. najznamienitszym by³ Jakub Beziuk, syn Semena z Krzywej, który obj¹³ tê funkcjê po raz pierwszy
w 1870 r. Sprawowa³ j¹ nieprzerwanie przez trzydzieœci lat, musia³ siê
wiêc cieszyæ wielkim autorytetem wœród parafian. Przez nich przecie¿ by³ raz na trzy lata jednomyœlnie wybierany. Mia³ te¿ niew¹tpliwie nieskaziteln¹ opiniê u hierarchii cerkiewnej27. Za oddan¹ pracê
dla dobra parafii Jakub Beziuk w 1894 r. zosta³ nagrodzony srebrnym
orderem z napisem „Za gorliwoœæ”, z prawem noszenia na wstêdze stani316

s³awowskiej28. Zas³u¿ony starosta, wspó³pracownik o. Lwa Goworskiego
przesta³ pe³niæ tê funkcjê dopiero w 1900 r., gdy mia³ 82 lata. Na jego
miejsce zosta³ wybrany Karp Osipiuk, równie¿ z Krzywej, który by³
starost¹ jeszcze w 1909 r.29
Po wyjeŸdzie w sierpniu 1915 r. duchownego wraz z wiêkszoœci¹
parafian na uchodŸstwo, w cerkwi szczytowskiej nast¹pi³a kilkuletnia
przerwa w sprawowaniu nabo¿eñstw. Przyk³adem innych parafii, jeden z oœwieconych mê¿czyzn, który nie wyjecha³, odczytywa³ w cerkwi modlitwy. Jak wynika z relacji, oko³o 1920 r. do cerkwi szczytowskiej powróci³ z uchodŸstwa o. Miko³aj Skorkowski. Niebawem jednak wyjecha³, nie maj¹c pewnoœci co do przysz³oœci parafii; na jego
miejsce przyby³ o. W³odzimierz Naumienko, sêdziwy duchowny
z Ukrainy. Zamieni³ go o. Witalij, który równie¿ d³ugo w Szczytach
nie zagrza³ miejsca30. We wrzeœniu 1928 r. filiê nieetatow¹ w Szczytach obj¹³ o. Joakim Kuderski. Mia³ wówczas 75 lat i by³ wdowcem.
W swojej rodzinnej parafii, pochodzi³ bowiem z Ho³odów, cieszy³ siê
wielkim autorytetem. Chocia¿ s³u¿y³ tu krótko, jemu cerkiew szczytowska zawdziêcza duchow¹ stabilizacjê.
Z chórem pracowa³ wówczas Jerzy Juszczuk, znany nam ju¿ jako
uzdolniony nauczyciel szko³y cerkiewno-parafialnej w Krzywej i przedwojenny dyrygent m³odzie¿owego chóru cerkiewnego. Pozostawa³
psalmist¹ równie¿ w czasie, gdy duchownym szczytowskim, w sierpniu 1930 r. zosta³ hieromnich o. Benedykt Tomaszewski. Urodzony
w 1886 r. na terenie guberni lubelskiej, po ukoñczeniu Che³mskiego
Seminarium Duchownego wst¹pi³ do monasteru œw. Onufrego w Jab³ecznej, gdzie zarz¹dza³ szko³ami: psalmistów, rzemieœlnicz¹ oraz bibliotek¹. Tu w 1914 r., z r¹k arcybiskupa Eulogiusza otrzyma³ œwiêcenia diakoñskie, pocz¹tkowo s³u¿y³ w che³mskiej katedrze. W czasie
pierwszej wojny œwiatowej by³ kapelanem szpitala wojskowego.
Z uchodŸstwa powróci³ do Jab³ecznej, a od 1919 r. by³ duchownych
cerkwi w Zbura¿u powiatu brzeskiego; w 1924 r. przeniesiony do ¯yrowic, s³u¿y³ w Starojeleñsku, Podlipsku i Delatyczach k. Nowogródka oraz Siniawce k. Nieœwie¿a. St¹d w 1930 r. zosta³ przeniesiony na
krótko do Bielska, sk¹d w sierpniu trafi³ w³aœnie do Szczytów31. Wykszta³cony duchowny od razu zaskarbi³ sobie uznanie parafian. Wyró¿nia³ siê dobrym g³osem i starannoœci¹ w sprawowaniu nabo¿eñstw.
Bardzo ceni³ pracowitoœæ i umiejêtnoœci psalmisty Jerzego Juszczuka.
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189. Ojciec Benedykt Tomaszewski z chórzystami cerkwi szczytowskiej, od lewej:
Anastazja Nazaruk, Katarzyna Juszczuk, Marta Nazaruk, Jerzy Juszczuk (psalmista),
Gabriel Szymczuk, Paraskiewa Nazaruk, o. Benedykt Tomaszewski, Maria Strelczuk,
Jan Golonko (starosta), N. Romaniuk, Nadzieja Rajecka, Eudokia Nazaruk, J. Kuderski, Leon Kuderski, 1930

Ju¿ w listopadzie 1930 r. hieromnich zaproponowa³ chórzystom pozowanie do wspólnego zdjêcia w jednym z bielskich atelier. Jedn¹ z fotografii o. Benedykt z chórem zadedykowa³ Jerzemu Juszczukowi. Na
za³¹czonej do fotografii karcie duchowny zapisa³:
Íà äîáðóþ, äîëãóþ è âå÷íóþ ïàìÿòü ìíîãî ëåòú ïîòðóäèâøåìóñÿ íà ïîëüçó è áëàãî Öåðêâè Áîæiåé, Ìíîãîóâàæàåìîìó
ó÷èòåëþ è ðåãåíòó ïåíiÿ Ãåîðãiþ Âàëåðiàíîâó Þùóêó. Áëàãîäàðèòú
Îòåöú Íàñòîÿòåëü Ùèòîâñêîé öåðêâè, à ðàâíî è õîðú ïåâ÷èõú
ñ÷èòàåòú äîëãîìú ïîæåëàòü ìíîãî ëåòú çäðàâñòâîâàòü äîáðåéøåìó
ðåãåíòó è ïîäú åãî ðóêîâîäñòâîìú ïóñòü íàñòîÿùié õîðú ïîñëóæèòú
êú âûñøåé ñëàâå Ùèòîâñêàãî ïðèõîäà. Ïóñòü îíú ñîñòàâèòú ñâåòëóþ
è íåçàáâåííóþ ïàìÿòü âú èñòîðiè ïðèõîäñêîé æèçíè, à äëÿ âñåõú
âåðóþùèõú ïîñëóæèòú äóõîâíûìú óòåøåíiåìú. Äà áëàãîñëîâèòú
è ðàäóåòú âñåõú Ãîñïîäü!
Ñâÿùåííèêú Ùèòîâñêîé öåðêâè Âåíåäèêòú Òîìàøåâñêié.
Pos³uga o. Benedykta Tomaszewskiego w Szczytach trwa³a prawie cztery lata. PóŸn¹ wiosn¹ 1934 r. dosz³o jednak do wydarzeñ, któ318

re doprowadzi³y do usuniêcia go z parafii. Wczeœniej, w listopadzie
1933 r., w Szczytach zjawi³ siê nowy psalmista Wiaczes³aw Bier¿eniuk,
by³y duchowny cerkwi w Milejczycach. Znany ze swych sympatii neounijnych, byæ mo¿e, wywar³ pewien wp³yw na o. Benedykta Tomaszewskiego. Z relacji wynika jednak, ¿e o. Benedykt pad³ ofiar¹ intrygi, nie zwi¹zanej z neouni¹, która doprowadzi³a do jego zasuspendowania, ju¿ po przeniesieniu do Starego Kornina. Potem przywrócono
mu godnoœæ kap³añsk¹ a w 1937 r. podwy¿szono nawet do godnoœci
ihumena32. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e o. Benedykt nie by³ rzeczywistym
zwolennikiem neounii.
Na miejsce o. Benedykta, w koñcu maja 1934 r. do Szczytów by³
skierowany o. Miko³aj Skaba³³anowicz33. Na jego miejsce, 22 czerwca
wyznaczono o. W³odzimierza Dru¿y³owskiego, nota bene ziêcia, zwi¹zanego ze Szczytami o. Flora Sosnowskiego. Chocia¿ skierowano go na
w³asn¹ proœb¹, administratorem cerkwi by³ zaledwie cztery dni, po czym
zrezygnowa³ ze stanowiska. Za samowolê by³ przez biskupa zasuspendowany, a jego miejsce zaj¹³ m³ody o. Witalij Borowski, przyby³y tu ze Skidla powiatu grodzieñskiego34. Z relacji wynika, ¿e w Szczytach rzeczywiœcie s³u¿y³ ten ostatni, sk¹d w paŸdzierniku 1935 r. przeniesiony zosta³ do
Starosielc35.
Po tak du¿ej rotacji duchownych w listopadzie 1935 r. do Szczytów przyby³ o. Miko³aj Koœæ, który mia³ ju¿ wówczas 63 lata. Pochodzi³ z osady Tyszowce ko³o Hrubieszowa. Po ukoñczeniu w 1897 r.
Seminarium Duchownego w Moskwie zosta³ wyœwiêcony i skierowany na s³u¿bê do diecezji omskiej. St¹d w 1913 r. powróci³ na Che³mszczyznê. Po wybuchu pierwszej wojny œwiatowej by³ internowany
w obozie w Austrii, gdzie przebywa³ cztery lata. Po wyzwoleniu,
w latach 1918-1935, znowu¿ s³u¿y³ w wielu parafiach i filiach Che³mszczyzny (£oginowo, P³usy, Bi³goraj, Tomaszów, Tyszowce, Szlatyn,
Sosnowica, Koniuchy, Teratyn, Miêdzylesie)36.
Ostatni¹ placówk¹ okaza³y siê Szczyty, dok¹d przyby³ ju¿ jednak
jako schorowany cz³owiek. Do jesieni 1938 r. stan zdrowia o. Miko³aja
na tyle siê pogorszy³, ¿e nie móg³ ju¿ samodzielnie odprawiaæ nabo¿eñstw. Z pomoc¹ pospieszy³ mu ziêæ, o. Rafa³ Czystowski, który
w tym czasie by³ psalmist¹ w Narwi. Wspomniany duchowny urodzi³
siê w 1909 r. we wsi Prudniki ko³o Dryssy w guberni witebskiej, gdzie
jego ojciec, o. Teodor by³ proboszczem. W 1919 r. rozpocz¹³ naukê
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w polskim gimnazjum humanistycznym w Dziœnie, ale w 1925 r.
zmuszony by³ do przerwania nauki, w zwi¹zku ze skierowaniem
ojca na Che³mszczyznê. Siódm¹
klasê gimnazjum zakoñczy³ w
£odzi. Mimo szczerych chêci
podjêcia studiów, z powodu ciê¿kich warunków materialnych,
musia³ z nich zrezygnowaæ. Na
pocz¹tku lat trzydziestych, bêd¹c
z ojcem we wsi Teratyn, pozna³
córkê miejscowego proboszcza
Katarzynê Koœæ. I to spotkanie,
byæ mo¿e, zadecydowa³o o jego
przysz³ej drodze ¿yciowej. Niebawem odby³ siê œlub. Po zdaniu przed Konsystorzem egzami190. Ojciec Miko³aj Koœæ (w centrum), z nu na duchownego, w listopadzie
lewej strony siedzi o. Rafa³ Czystowski
1932 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Pierwsz¹ placówk¹ okaza³a siê cerkiew w Sahryniu ko³o Hrubieszowa, sk¹d zosta³ przeniesiony do Wytyczna. W 1937 r., na w³asna
proœbê, biskup Sawa przeniós³ go do Hornostajewicz ko³o Wo³kowyska. W marcu 1938 r., na ¿¹danie lokalnej administracji, z bli¿ej nieznanych przyczyn, o. Rafa³ by³ zdegradowany do funkcji psalmisty
przy rosiñskiej, a potem narewskiej cerkwi. St¹d przejecha³ do Szczytów, gdzie zasta³ go wybuch wojny. 26 lutego 1942 r. biskup grodzieñski i brzeski Benedykt (Bobkowski) oficjalnie zatwierdzi³ o. Rafa³a na
proboszcza. W marcu 1943 r. o. Rafa³ po¿egna³ swego teœcia, którego
pochowano przy cerkwi szczytowskiej. Sam pozostawa³ proboszczem
parafii do czerwca 1951 r., kiedy zosta³ przeniesiony do parafii Lewkowo Stare37.
Na miejsce o. Rafa³a Czystowskiego do Szczytów przyby³ o. Miko³aj Kulczycki. Syn duchownego ze wsi Kaczanowicze ko³o Piñska,
urodzi³ siê w 1894 r. Podobnie jak dwaj bracia Anatol i Eugeniusz
poszed³ drog¹ duchown¹, wstêpuj¹c do Seminarium Duchownego
w Miñsku. Po jego ukoñczeniu w 1917 r. zosta³ skierowany jako psal320

mista do Morocza k. £uniñca. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ dopiero w 1928 r.
i by³ skierowanym do rodzinnej parafii
Kaczanowicze. St¹d w 1935 r. przeniesiono go do Maleszów k. Bielska Podlaskiego, a w 1941 r. do Pasynek. W tym
czasie na Podlasiu s³u¿yli bracia o. Miko³aja. Wielkim osobistym dramatem
by³a tragiczna œmieræ brata o. Eugeniusza Kulczyckiego, proboszcza parafii w
Czy¿ach, 22 czerwca 1941 r. Kolejnym
ciosem by³a strata syna Miko³aja, wychowanka Warszawskiego Seminarium Duchownego, który by³ rozstrzelany przez
Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Po wojnie, w 1947 r. w³adze cerkiewne skierowa³y o. Miko³aja do Klejnik, a st¹d w 1951 r. do Szczytów, gdzie
s³u¿y³ do swojej œmierci w 1960 r. Kilka 191. Ojciec Miko³aj Kulczycki,
lat wczeœniej zacz¹³ powa¿nie podupa- drugi z prawej
daæ na zdrowiu. W chwilach s³aboœci zastêpowa³ go o. Konstanty Bajko, na co dzieñ prefekt bielskich szkó³. Ostatnie dni ¿ycia o. Miko³aja
Kulczyckiego tak oto opisywa³ jego przyjaciel, o. Miko³aj Krukowski:
„... Nastêpnego dnia o. Miko³aj by³ na lekcjach religii w Ho³odach
i po wyjœciu z lekcji by³ œwiadkiem wypadku drogowego, w którym,
o ma³y w³os, sam nie zgin¹³. Dwudziestego lutego, w sobotê rodzicielsk¹ o. Miko³aj odprawi³ Liturgiê za zmar³ych i po nabo¿eñstwie uda³
siê do szko³y w Krzywej, chocia¿ czu³ siê niedobrze. W nocy z soboty
na niedzielê, chory poczu³ siê bardzo Ÿle. Z Bielska wezwano karetkê
pogotowia, która zawioz³a go do szpitala. Tu, od razu na korytarzu,
o. Miko³aj zmar³ na noszach”. Duchownego pochowano przy cerkwi
w Szczytach. Parafianie za¿yczyli sobie, aby pochowano go w najlepszej, paschalnej szacie. Cieszy³ siê bowiem wœród nich za ¿ycia wielkim autorytetem38.
Nastêpc¹ o. Miko³aja Kulczyckiego by³ o. Józef Wojciuk, urodzony
w 1933 r. w Z³otnikach k. Juchnowca Koœcielnego. W 1941 r., wraz
z rodzicami, by³ deportowany w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. Po po321

wrocie z zes³ania, w 1954 r. wst¹pi³ do Seminarium Duchownego w Warszawie. Potem zakoñczy³ Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹ w Warszawie. Do parafii Szczyty by³ skierowany w dniu œw. œw. Piotra i Paw³a roku 1960.
Przebywa³ tu do maja 1967 r., kiedy w atmosferze niepokojów w parafii, przeszed³ do Bociek39. Na jego miejsce przyby³ o. W³odzimierz
Antiporowicz, syn d³ugoletniego proboszcza
cerkwi w Tokarach o. Jana Antiporowicza
(1877-1957).
Ojciec W³odzimierz Antiporowicz, urodzi³
192. Ojciec Józef Wojciuk siê w 1912 r., gdy jego ojciec by³ jeszcze urzêdnikiem w Choroszczy. Po ukoñczeniu Gimnazjum Rosyjskiego i zdaniu egzaminów na duchownego, w 1936 r. by³
wyœwiêcony i skierowany do parafii Czyr pow. Kamieñ Koszyrski.
W latach 1940-41 s³u¿y³ w Krupczycach k. Kobrynia, po czym obj¹³
parafiê Telatycze, a w 1951 r. – Boæki. Bezpoœrednio przed przybyciem do Szczytów by³ wikariuszem parafii w Narwi. W interesuj¹cej
nas parafii s³u¿y³ do 1977 r., kiedy z powodu z³ego stanu zdrowia przeniesiony zosta³ w stan spoczynku. Wyjecha³ do Warszawy, gdzie zmar³
w 1987 r.; pochowany jest na wolskim cmentarzu40.
Na miejsce o. W³odzimierza szesnastego wrzeœnia 1977 r. do Szczytów zosta³ skierowany o. Micha³ £ukaszuk. Urodzony w Krasnowsi k.
Bociek w 1930 r. pozostawa³ tu duchownym przez ponad dwadzieœcia
lat, zaskarbiaj¹c mir i uznanie parafian. W formularzu s³u¿bowym pozostawi³ bardzo dok³adny ¿yciorys, który warto w ca³oœci przytoczyæ:
„W roku 1964 ukoñczy³em Warszawskie Prawos³awne Seminarium Duchowne, a w roku 1975 ukoñczy³em dwuletni kurs w Akademii Teologicznej dla duchownych zorganizowany przez Jego Eminencjê Wielce B³ogos³awionego Bazylego Prawos³awnego Metropolitê
Warszawskiego i ca³ej Polski przy Katedrze Prawos³awnej Metropolii
w Warszawie. Dnia 15 maja 1966 r. otrzyma³em œwiêcenie diakoñskie
w Katedrze Prawos³awnej w Warszawie z r¹k Jego Eminencji œ. P. Stefana Prawos³awnego Metropolitê Warszawskiego i ca³ej Polski. Œwiêcenie kap³añskie otrzyma³em równie¿ z r¹k Jego Eminencji œ. p. Stefana dnia 22 maja w cerkwi p. w. œw. Miko³aja w Bia³owie¿y. Dnia
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27 maja 1966 r. zosta³em delegowany do
parafii prawos³awnej w Boñczy z fili¹
w Zamoœciu pow. Krasnystaw woj. lubelskie, w charakterze p. o. proboszcza.
Dnia 10 czerwca 1966 r. zosta³em mianowany proboszczem parafii prawos³awnej w Boñczy z fili¹ w Zamoœciu. Dnia
12 grudnia 1968 r. na skutek ciê¿kiej
choroby ks. prot. Miko³aja Kostyszyna
w Hrubieszowie Jego Eminencja Wielce B³ogos³awiony œ. P. Stefan powierzy³
mi pe³nienie obowi¹zków w Hrubieszowie. W roku 1971 zosta³em zwolniony
z obowi¹zków proboszcza w Hrubieszowie na wskutek przys³ania do Hrubieszowa przez Jego Eminencjê Wielce 193. Ojciec W³odzimierz AntipoB³ogos³awionego Bazylego ks. Archi- rowicz
mandryty Eulogiusza (Horbowca). Dnia 17 czerwca 1972 r. z powodu
ciê¿kiej choroby ks. archim. Eulogiusza ponownie powierzono mi
opiekê nad parafi¹ prawos³awn¹ w Hrubieszowie. Dnia 5 paŸdziernika 1973 r. powierzono mi opiekê nad parafi¹ prawos³awn¹ w Che³mie
Lubelskim z powodu choroby, operacji i leczenia za granic¹ ks. dziekana prot. Aleksego Nesterowicza. Dnia 31 grudnia 1973 r. na skutek
orzeczenia lekarskiego i niezdolnoœci do pracy duszpasterskiej
ks. archim. Eulogiusza (Horbowca) parafia prawos³awna w Hrubieszowie ponownie zosta³a powierzona do chwili odwo³ania mnie z Hrubieszowa i Boñczy. Dnia 16 sierpnia 1974 r. zosta³em delegowany przez
Jego Eminencjê Bazylego do Kalnikowa pow. Przemyœl woj. rzeszowskiego w charakterze p. o. proboszcza do odwo³ania. Dekretem z dnia
18 listopada 1974 r. mianowany zosta³em proboszczem parafii prawos³awnej w Kalnikowie. Dekretem z dnia 6 wrzeœnia 1977 r. przez Jego
Eminencjê Bazylego zosta³em zwolniony z zajmowanego stanowiska
proboszcza w Kalnikowie, a dnia 16 wrzeœnia 1977 r. delegowany do
parafii prawos³awnej w Szczytach-Dziêcio³owie woj. bia³ostockie
i mianowany proboszczem tej¿e parafii”41.
Za tymi suchymi faktami ukryte s¹ wielkie trudy o. Micha³a
w zrujnowanych materialnie i spo³ecznie miejscowoœciach Che³msz323

czyzny i przemyskiego. Wiele
musia³ prze¿yæ, szczególnie
w Kalnikowie, gdzie rzymscy katolicy chcieli zabraæ prawos³awnym cerkiew. Dziêki umiejêtnoœciom duszpasterskim, o. Micha³
utrzyma³ œwi¹tyniê, prowadzi³
te¿ jej remonty. Ma³o tego, na
³ono prawos³awia powróci³o
wówczas wielu kalnikowian. To
m.in. dziêki niemu ta ukraiñska
wieœ nale¿y dziœ do najprê¿niejszych parafii prawos³awnych
w diecezji przemysko-nowos¹deckiej. Do Szczytów przyby³
wiêc duchowny doœwiadczony i,
co wa¿ne, wra¿liwy na piêkno
sztuki sakralnej. Cerkiew tutejsza
takiej wra¿liwoœci bowiem wyma194. Ojciec Micha³ £ukaszuk
ga³a. W 1991 r. na dachu cerkwi
pojawi³ siê nowy gont, tak rzadki dziœ na naszych œwi¹tyniach. Odrestaurowano równie¿ obrazy Mirysa oraz przypisywane jego uczniom42. Inny
duchowny mo¿e stara³ by siê takie zachodnie malowid³a przesun¹æ
w mniej eksponowane miejsce w œwi¹tyni. Ojciec Micha³ docenia³ jednak¿e wartoœæ wielkiej sztuki. Obrazy do dziœ zajmuj¹ centralne miejsca.
W trudach o. Micha³a £ukaszuka ca³y czas wydatnie wspomaga³a
matuszka, bielszczanka Eugenia z Zinkiewiczów. Potem do³¹czy³ jeszcze syn Micha³ oraz starsza córka Maria. W 1986 r. wysz³a ona za m¹¿
za Jana Stepaniuka, który od marca tego¿ roku pe³ni³ obowi¹zki psalmisty parafii w Szczytach. Po kilku miesi¹cach przyj¹³ œwiêcenia diakoñskie, a w 1991 r. kap³añskie ze skierowaniem na wikariusza parafii
w Czy¿ach. Po przejœciu teœcia o. Micha³a £ukaszuka na emeryturê,
przej¹³ kierowanie szczytowsk¹ parafi¹, tym samym powtarzaj¹c niedawn¹ historiê z o.o. Miko³ajem Koœciem i Rafa³em Czystowskim.
Ojciec Jan Stepaniuk s³u¿y w Szczytach do dziœ, godnie kontynuuj¹c dzie³o teœcia. Kilka lat temu przeniós³ siê do nowego domu parafialnego; pieczo³owicie odrestaurowa³ te¿ zabytkow¹ bramê wejœciow¹ do
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cerkwi, wzniesion¹ jeszcze w czasach
o. Lwa Goworskiego. Zadba³ tak¿e o umieszczenie tablicy na jego grobie. By³ inicjatorem uroczystoœci, zwi¹zanych z 220leciem erygowania parafii w Szczytach,
które odby³y siê w dniu œwiêta parafialnego 11 wrzeœnia 2005 r.
Na koniec opisania kleru parafialnego powróæmy jeszcze do psalmistów oraz
starostów cerkiewnych. O Wiaczes³awie
Bier¿eniuku, który w Szczytach by³ psalmist¹ w latach, z przerwami 1933 – 1937,
wiêcej pisaliœmy w rozdziale o okresie miê195. Ojciec Jan Stepaniuk
dzywojennym. Po nim stanowisko psalmisty na kilka miesiêcy obj¹³ Micha³ Wasiluk, potem zaœ Bazyli Drobocki, pochodz¹cy ze Starego Wiszniowca k. Krzemieñca, absolwent kursów dla psalmistów w Poczajowie43. W lutym 1940 r. do Szczytów przyby³ m³odszy brat o. Rafa³a Czystowskiego – Leonidas, obejmuj¹c stanowisko psalmisty. Dwa lata póŸniej o¿eni³ siê z miejscow¹ pann¹ Wier¹, córk¹ Moj¿esza Timofiejuka. Leonidas Czystowski pozostawa³ w
Szczytach do maja 1946 r.44 Po nim obowi¹zki psalmisty zacz¹³ pe³niæ
Jan Nikitiuk z £oknicy. Od 1952 r. psalmist¹ by³ ju¿ diakon o. Stefan
Bagiñski, urodzony w 1884 r. w s¹siedniej wsi Ogrodniki. Po ukoñczeniu
szko³y w Pasynkach, w 1910 r. trafi³ do £odzi, gdzie by³ woŸnym w miejscowym gimnazjum nauczycielskim. Na uchodŸstwo trafi³ do Moskwy,
gdzie zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z dziewczyn¹ z Ogrodnik Olg¹ Bagiñsk¹. Po powrocie, od 1925 r. sprawowa³ obowi¹zki psalmisty cerkwi w
Pasynkach, dwa lata póŸniej otrzyma³ œwiêcenia diakoñskie. W 1933
r. na krótko trafi³ do cerkwi w ¯erczycach, sk¹d niebawem przeniós³
siê do Ogrodnik, by wspomagaæ swych rodziców w staroœci. Dopiero
w 1951 r. powróci³ na stanowisko psalmisty cerkwi w Boækach. St¹d w
grudniu 1952 r. skierowano go do cerkwi w Szczytach, gdzie pozostawa³ psalmist¹ do czasu odejœcia w stan spoczynku w 1965 r. Do kierowania chórem dobrze przygotowa³ Olgê Siemieniuk z Krzywej, która
pe³ni³a obowi¹zki psalmisty do 1977 r., a potem jeszcze przez dwadzieœcia lat wydatnie pomaga³a w pracy chóru parafialnego.
W marcu 1986 r. psalmist¹ szczytowskim zosta³ Jan Stepaniuk. Po
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nim, przez kilka lat doje¿d¿a³ tu z Narwi Jerzy Smoktunowicz, obecny wikariusz cerkwi w Pasynkach. Po powrocie do Szczytów o. Jana
Stepaniuka z Czy¿ów i objêciu parafii w Szczytach, w 2001 r. psalmist¹ zosta³a matuszka Maria Stepaniuk. Pod jej kierownictwem chór
parafialny kilkakrotnie, z powodzeniem, wystêpowa³ na Dekanalnych
Wieczorach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim45.
Jeszcze s³ów kilka o starostach i ponomarach cerkwi w Szczytach.
Pierwszym znanym z nazwiska by³ Bazyli Kaczanowski ze Szczytów,
który sprawowa³ tê funkcjê w latach 1844-1848. Ponomarem by³ w tym
czasie ponad osiemdziesiêcioletni Lew JoŸwiuk46. Nastêpnym starost¹ zosta³ wybrany Siemion Lewczuk (w latach 1848-1857). W roku
1852 do cerkwi szczytowskiej skierowano Annê Paszkiewicz, córkê
zmar³ego proboszcza cerkwi w Choroszczy. Otrzyma³a ona tu etat prosfirni, z obowi¹zkiem wypiekania prosfor47. Na jej miejsce, w 1859 r.
zosta³a zatwierdzona Maria Bañkowska, wdowa po zmar³ym proboszczu cerkwi szczytowskiej. Starost¹ od 1857 r. by³ Filip Siemieniuk
z Krzywej (ponownie wybrany w 1865 r.). Oprócz niego do kleru parafialnego nadetatowo by³a zaliczona rodzina Grzegorza Filipiuka48.
Kolejny starosta cerkwi szczytowskiej Jakub Beziuk, syn Symeona z Krzywej by³ najd³u¿ej piastuj¹cym tê funkcjê, byæ mo¿e w skali
ca³ej archidiecezji litewskiej. Kiedy w 1870 r. zostawa³ starost¹, mia³
52 lata. Ponad trzydzieœci nastêpnych lat poœwiêci³ cerkwi, bêd¹c wybieranym na kolejne kadencje. Ojciec Lew Goworski by³ pe³en uznania dla trudów starosty, który zawsze s³u¿y³ mu podpor¹. W 1894 r., na
jego wniosek, Jakub Beziuk od w³adz eparchialnych otrzyma³ srebrny
order za gorliwoœæ dla œwi¹tyni Bo¿ej. Jakub Beziuk mia³ dwóch synów – Grzegorza i Jana. Ostatni o¿eni³ siê z pann¹ wyznania rzymskokatolickiego Waleri¹ i mia³ z ni¹ dwójkê dzieci – Atanazego i El¿bietê. W 1899 r. ¿ony przy nim ju¿ nie by³o49.
Rok póŸniej starost¹ cerkwi w Szczytach zosta³ wybrany Karp
Osipiuk, który mia³ ¿onê Anastazjê i czwórkê dzieci. W listopadzie
1909 r. na jego miejsce wybrano Sylwestra Kaczanowskiego ze Szczytów. Zachowa³ siê Prygovor z wyborów. Uczestniczy³y w nich 53 osoby, z czego 50 by³o za Kaczanowskim. Zastêpc¹ starosty wybrano Piotra Iwaniuka z Ho³odów50. W okresie miêdzywojennym opiekunami
cerkwi szczytowskiej byli: Jan Holonko, Tadeusz Demianiuk oraz Stefan Romaniuk. Od 1934 r. do czasu aresztowania przez w³adze radziec326

kie, starost¹ by³ dziêcio³owski dziedzic Jerzy Ostasiewicz. Po drugiej
wojnie œwiatowej opiekunem cerkwi zosta³ mieszkaniec Szczytów
Borys Szara³o, który funkcjê tê sprawowa³ do lat szeœædziesi¹tych.
Nastêpnymi starostami byli: Teodor Strelczuk (1960-61), Grzegorz
Pietruczuk (1961-1968), Aleksander Szara³o (1968-1978), Stefan Pietruczuk (1978), Grzegorz Szara³o (1979-1985), Bazyli Wiesio³owski
(1985- ). W 2005 odby³y siê nowe wybory komitetu cerkiewnego.
Starost¹ zosta³ Aleksy Misiejuk z Ho³odów, zastepc¹ Piotr Bierioza ze
Szczytów Nowodworów, skarbnikiem Helena Leoniuk, przewodnicz¹c¹ komisji rewizyjnej Maria Strelczuk z Krzywej.
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Aneks I

Ho³ody i Krzywa w lustracji
starostwa bielskiego z 1628 roku
W Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie w dziale XVIII
Metryki Koronnej, pod sygnaturê, 64, przechowywany jest fragment
lustracji starostwa bielskiego z 1628 r. Jego odnalezienie nastrêcza
pewnych trudnoœci, gdy¿ pod jedn¹ sygnatur¹ znajduje siê tu kilka
ró¿nych dokumentów. A s¹ to lustracje: województwa rawskiego na
Mazowszu, starostwa drohiczyñskiego z 1570 r., województwa podlaskiego z 1576 r. oraz województwa podlaskiego z 1664 r. Dopiero na
koñcu dokumentu, w najmniej oczekiwanym momencie ujawnia siê
fragment interesuj¹cej nas lustracji. W odró¿nieniu od pozosta³ych,
nosi ona jednak inny charakter. Lustracje starostwa bielskiego, zawarte w rêkopisach z 1576 i 1664 r. to ogólne, gospodarcze opisy miast,
folwarków i wsi. Dokument z 1628 r. jest natomiast dok³adnym spisem w³aœcicieli gruntów w danych wsiach.
Lustracja z 1628 r. zachowa³a siê, niestety jedynie w niewielkim
fragmencie, w sygnaturze obejmuj¹cym strony 733-744. Opisane s¹
tu wsie, nale¿¹ce do folwarku U¿yki z nastêpuj¹cych wójtostw: Zubowskiego (Zubowo, Pilipki, Knorozy), Krzywiatyckiego (Krzywa,
Pasynki, Rakowicze) oraz Ho³odowskiego (Ho³ody). Nie ma natomiast
opisów dwóch innych wsi, nale¿¹cych do ostatniego z wójtostw: Kot³ów i Saków, poniewa¿ rêkopis na Ho³odach siê urywa.
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[s. 743]

Wojtostwo Ho³odowskie, wieœ Ho³ody, w³ók 60
Po³aæ spo³udnia
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
12.
13.
14.

15.
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pusta Deniszowska bez budynku... 1
pusta... 0,5
Owton Kozienia iarzina... 0,25
Hryc iarzina... 0,25
Maxim Hadko... 1
Maxim iarzina... 0,25
Olexina wdowa... 0,5
Timosz Iwacowicz... 0,25
Stepan Fumeylik... 0,5
Ochrem... 0,25
Ten¿e iarzina... 0,25
Jarmoc Kozienia... 0,25
Waku³a... 0,25
Maxim... 0,25
Iarzina... 0,25
pusta... 0,25
Olifer iarzina... 0,25
Pusta... 0,25
Staœ Siodlarz... 0,25
Stefan Jadyka... 1
Pusta Dawidowska bez budynkow... 0,25
Martin Kozik... 0,5
Pusta... 0,25
Woytowskich w³ok... 2
pusta... 1
pusta... 1
Lewon Tarasenia... 0,25
Panas iarzina... 0,25
Stepan jadyka iarzina... 0,25
Pawluk iarzina... 0,25
Wasil wolny smug... 0,25
Juchim Karasenia... 0,25

Iwan baran... 0,25
Wasko Chruszcz... 0,25
[s. 744]
16.
Olifer Samak... 0,25
Waku³a iarzina... 0,25
Horbacz... 0,5
17.
Omelan Momicky... 0,25
Ten¿e iarzina... 0,25
Herman Sycz... 0,25
Konon Sycz... 0,25
18.
Olisey s Parcewa... 0,25
Ochrim... 0,25
Serhey... 0,25
Choman s Parcewa... 0,25
19.
Makar Semenow 0,25
Jakim Demiotow... 0,25
Chwedor... 0,5
20.
Pawluk Hluc... 0,5
Nicefor s Parcewa... 0,5
21.
Andrzey Rzeznik... 0,25
Wasko s Parcewa ozimina... 0,25
Lukian... 0,25
Ten¿e ozimina... 0,25
22.
Chwedor Hapunowicz... 0,75
Petrasz ozimina... 0,25
23.
Hric Worony... 0,25
Stefan Jadyka... 0,25
Olifir s Parcewa... 0,25
Po³uian... 0,25
24.
W³ok pustych... 1

Po³aæ spu³noczy
25.
28.
29.

Woyta w³ok... 3
Arnisz s Parcewa... 0,25
Ostasz Woytowicz... 0,75
Miko³ay Timoszow... 0,25
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30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.
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Timosz Woytowicz... 0,75
Andricz Kacow... 0,25
Jakim.. 0,75
Ten¿e... 0,5
Jadwiga... 0,25
Andrzey Rzeznik... 0,25
Hurin... 0,25
Jacko Horbacz... 0,5
Kondrat... 0,25
Kondrat Kozo³... 0,25
Swirid s Parcewa... 0,25
Chwedor Hieczenia... 0,25
Hric Weroby... 0,25
Miko³ay... 0,5
Wasko Korasz... 0,5
Anchim... 0,25
Pawluk Hlut... 0,25
Hayduk... 0,5
Hayduk... 0,5
pusta... 0,5
Maxim s Parcewa... 0,25
Jacko iarzina... 0,25
Martin po³ka zdun... 0,25
Stecko Litwin... 0,25
Ten¿e... 0,25
Mic Lysy... 0,25
Wasko Rekun... 0,5
Dawid Szewczyk... 0,5
Lukian Czaykowien... 0,25
Micha³ko... 0,25
Lewon... 1
Matfiey... 0,25
Olexa Pacenia... 0,25
Jakim Weroby... 0,25
Pusta... 0,25
pusta w³ok 1
Trochim 0,5

44.

Mic s Parcewa 0,25
Timosz Koleszko... 0,25
Maxim Pacenia... 0,66
HricWeroby... 0,33

[s. 740]

Wieœ Krzywa, w³ók 32
Po³aæ spu³noczy
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

pusta bez budynkow 0,16
Ihnatowicz 0,33
Sidko Olexicz 0,25
Demiancza 0,08
Anchim Woloska 0,08
Hayduk 0,5
Wawrzen 0,25
Jaroc 0,25
Jaronima 0,5
Sidko 0,5
Sidko 0,25
Suprun Dolinka 0,25
Kuzma 0,08
Matfiey 0,25
Pawluk Dudeyko 0,16
Andrzey Zasrapko 0,25
Szednitcza 0,25
Ten¿e Ostapko 0,16
Martin 0,16
Hayduk 0,5
Tichon 0,08
Hrynkowa wdowa 0,25
Semion Hrynienia 0,33
Martin 0,25
Onac 0,08
Chroc y Wasko 0,25
Olexa Makacik 0,25
335

9.

10.

Androcicha 0,25
Lukasz Monkowicz 0,25
Serhey 0,25
Moysey Bary³o 0,25
Simon 0,08
Harasim Kowal 0,08
Androcicha 0,25
Androcicha 0,25
Chwedor Kozo³ko 0,16
£ukian Bednarz 0,16
Andrzey Szedzolik 0,16
Stasz Sotanicz 0,25
Oxiuta 0,25

[s. 741]
11.
Ten¿e Oxiuta 0,25
Kasyan y Dudeyko 0,25
Kondrat Sackwa(?) 0,25
Kuri³o y Beziuk 0,25
12.
Meñ 0,16
Kowal 0,16
Jarosz 0,33
Hawri³o 0,16
Zinko ¯uk 0,16
13.
Martin ¯uk 0,25
Olexy 0,25
Pilip 0,25
Onac Tur 0,08
Andrzey 0,16
14.
Anchim Owerkowicz i Chwiedor 0,25
Sawko y Hawri³o 0,16
Pilip Zagonow 0,33
Ustian Chwedor 0,25
Iwan Hryszkowicz 0,25
15.
Ustian 0,16
Bezuk 0,16
(...) Zayko 0,33
Hric Hley Lawnik 0,33
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16.

17.

18.

19.
20.

Wasil (...) 0,16
Woyt 0,16
Anchim Sklarz 0,16
Manowina 0,33
Iwan Motczon 0,16
Bezuk 0,5
Iwan Surelik 0,08
Iwan Hreszkowienia 0,08
Wasko y Chros 0,08
Sak 0,25
Andrzey 0,25
pusta 0,5
Ostapko Jarzina 0,08
Trochim Micko 0,08
Hayduk Bezuk 0,25
Woyt 0,75
Ten¿e (wójt) 0,25

Po³aæ spo³udnia
21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.

Androc Hayduk 1
Martisz 0,25
Anchim 0,25
Niewosa (?) 0,5
Iwan Szepelik 0,25
Pawluk 0,25
Hawi³o 0,25
Radko 0,08
Kowal 0,25
Wasko Bobka 0,25
Timosz 0,25
Anchim 0,25
Androcicha 0,5
Woyt 0,5
Woyt 1
Woyt 0,16
Martin Zagonow 0,33
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28.

29.

30.

31.
32.

Nikon 0,25
Semion 0,08
Androc 0,08
Martin 0,25
Andrzey Jerem 0,33
Piestasz (?) Hayduk 0,16
Matfiey 0,25
Andrzey 0,25
Martin 0,25
Jaronima 0,25
Androc Hrebenka 0,08
Kaliszuka 0,25
Pietrasz 0,08
Lukina Choæko 0,33
Ostasz (?) 0,16
Kuzma 0,16
Anchim 0,16
Nazarcza 0,16
Jaronima 1
Olisiey 0,33
Sidkowa zagonow 3
Loszak 0,25
Onac zagonow 3
Omelan 0,2

Źród³o: Archiwum G³ówne Akt Dawnych, MK dz. XVIII, sygn. 64.
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Aneks II

Akta wyœwiêcenia cerkwi i erygowania
parafii w Szczytach, 1785
1.
Ojciec Antoni Przybyszewski wyœwiêca cerkiew w Szczytach,
31 paŸdziernik 1785 r.
Antoni Przybyszewski Archidyakon Katedralny Namiestnik
w Rz¹dach Duchownych i Officia³ Brzeski i przez Podlasie Generalny
Proboszcz Szereszewski
Wszem w obec i ka¿demu z osobna komu o tym wiedzieæ nale¿y,
lub bêdzie nale¿a³o, a mianowicie Przewielebnym XX Dziekanom,
Wielebnym XX Parochom Wikaryuszom Prze³o¿onym i innym kap³anom Swieckiego i Zakonnego duchowieñstwa czyniemy wiadomo i¿
gdy Wielmozny ... Pan Jan Wegierski Szambelan JK Msci Maiêtnoœci
Dziêcio³owa i Szczytow Dziedzic i Aktualny Possesor Duchem Nabo¿eñstwa wzruszony, niema³ym kosztem Cerkiew na mieyscu niegdyœ Pogrzebow cia³ zmar³ych wiernych Chrystusowych, przy Dziedziczney wsi swoiey Szczytach zwaney postawi³ i t¹¿ Cerkiew na oddzieln¹ Parochialn¹ przy nadaniu do niey nale¿ytey dla sustentacyi
Parocha Exdotacyi, ufundowaæ zamyœli³, za straszne ofiary sprawowaæ,
Sakramenta S.S. administrowaæ, i inne obrzêdy cerkiewne sprawowaæ
pozwolili. My do takowych ¿¹dañ iako sprawiedliwych nak³onieni,
a bardziey zawdziêczaj¹c wielk¹ ten Chwale Pana Boga Hoynoœæ,
i przychylnoœæ Wielmo¿nego Fundatora, Sami osob¹ nasz¹ na mieysce ziechaliœmy, a znalazszy Cerkiew przy wsi Szczyty zwaney, dosyc
piêknie i przystoynie postawion¹, w o³tarzu, srebra, dzwony i inne
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potrzeby wnêtrzne i zewnêtrzne hoynie od Fundatora opatrzon¹, do
Benedytecyi Oney przyst¹piæ umyœliliœmy. Tako¿ zebrawszy Poczet
Duchowieñstwa do takowego Aktu potrzebny, na dniu dwudziestym
osmym mca pazdziernika roku teraz id¹cego, zacz¹wszy w naszey osobie Ceremonie swiêcenia Cerkwi, i te¿ pod³ug obrzêdku Cerkwi S.
Wschodniey ci¹gem dokonywui¹c, po³o¿ywszy na o³tarzach w niey
podniesionych konsekrowane Antyminsy, nayprzed Wielebnemu Xiêdzu Miko³ajowi Michniakiewiczowi Klenickiemu Parochowi Mszy S.
odprawienie, i Nayswiêtszey Eucharystyi Sakrament za³o¿enie zleciliœmy. Sami zaœ w tym¿e ci¹gu smêtarz na pochowanie cia³ zmar³ych
wiernych Chrystusowych poswiêciwszy odprawieniem Mszy Swiêtey
spiewaney i dalszych Ceremonii dokoñczeniem w asystencyi licznie
zgromadzonego duchowieñstwa ten¿e Akt solennie dokoñczyliœmy,
i wszystkiem kap³anom, by iednak ci¿ prawnym sposobem od o³tarza
utrzymani nie byli, w tey¿e Cerkwi obrz¹dku tak £aciñskiego iako y
Greckiego Katolickiego, na po³o¿onych Antyminsach konsekrowanych
Mszy Swiêtych celebrowanie, sakramentow administrowanie i inszych
obrzêdow cerkiewnych sprawowanie w³adz¹ nasz¹ namiesnicz¹ pastersk¹ pozwoliliœmy.
Dan w Dziêcio³owie dnia 31 paŸdziernika 1785 roku.
Antoni Przybyszewicz, Archidiakon i officia³
2.
Akt erygowania parafii w Szczytach, grudzieñ 1785 r.
Actum in Curia Regia Branscensi Feria Terta in Ciggilia Festi
Sancti ... Apostoli suticet Die Vigesima Mnesis Decembris Anno Domini Millesiomo Septingentesiomo Ostuagesiomo 2vinto
(...) Przed Wielmo¿ny w Bogu Nayprzewielebnieyszym Imc Xiêdzem Antonim Przybyszewiczem Archidyakonem Katedralnym, Namiestnikiem w Rz¹dach Duchownych, Officya³em Brzeskim,
u w Podlasiu Generalnym, Proboszczem Szereszewskim. Stan¹wszy
obecnie urodzony Jozef Lewicki Wielmo¿nego Jmci Pana Jana Walentego Wêgierskiego Szambelana Jego Krolewskiey Moœci pryncypalnego aktora Plenipotent na terminie dzisieyszym ex Pitera Anne
debita, iako siê pokaza³ execita, przypad³ym, contumaciom wszystkich i ka¿dego Prawo i interesowanie siê iakowe do okolicznoœci ni340

¿ey wyra¿onych mai¹cych, lub mieæ pretendui¹cych Pozwanych quatenus niestawai¹cych accusant et in corum contumatiam pok³adai¹c
Dokument Funduszu oryginalnego przez Wielmo¿nego Pryncypa³a
swoiego w roku teraznieyszym dnia dwudziestego pierwszego listopada, wed³ug nowego kalendarza rêk¹ w³asn¹ pisany, podpisany, i przycisnienciem Pieczêci wzmocniony. Przyznanie tego¿ Dokumentu na
Fundusz Cerkwi we wsi Szczytach nowo wystawioney, w grodzie Branskim w pi¹tek w sam dzieñ Swiêtey Katarzyny Panny u Mêczenniczki, to iest dnia dwudziestego miesi¹ca listopada, w roku teraznieyszym, przez tego¿ Wielmo¿nego Pryncypa³a swoiego uczynione, y xiêgê
Inwentarz Cerkwi w Dobrach Dziêcio³owo Szczyty ufundowaney,
grunta, place, budowle y ruchomoœæ cerkiewn¹ opisui¹cy, rêk¹ Samego Fundatora spisan¹, i podpisan¹, w aktach Grodzkich Branskich oblatowan¹. Te¿ Cerkiew we wsi Szczytach zwaney przez Wielmo¿nego
Pryncypa³a swoiego de nowa radue wystawiona, nale¿ycie y pod³ug
Prawa exdotowan¹ za parachyaln¹ oddzieln¹ uznaæ Fundusz przez
tego¿ Wielmo¿nego Pryncypa³a, dla tey¿e Cerkwi uczyniony, przed
aktami Grodzkimi Branskiemi przyznany, dopuœciæ, ten¿e za wieczysty uznaæ, wsie Sczyty y inne pobli¿sze, iakto Ho³ody y Krzywa, za
parochyalne tey Cerkwi uznaæ, y do niey nazawsze przy³¹czyæ. Parochom do których te¿ wsie do tychczas Prawem Parochyi nale¿a³y,
w wtr¹cania siê dalszego do tych¿e wsi zakazaæ, y co Prawo y Sprawidliwoœæ bêd¹ kaza³y decydowaæ, y adeter mianowaæ debita cum unstantia uprasza³.
W obecnoœci Wielebnego Xiêdza Grzegorza Paiewskiego Parocha Orlanskiego stawai¹cego salvis ae protestando ac. Poniewa¿ Cerkiew przez Wielmo¿nego Kollatora y Fundatora w Parochyi do tych
czas Cerkwi Orlanskiey iest wystawiona y ufundowana przez co in
juribus Parochialibus Cerkiew Orlanska uszczuplona byæ musi, przed
te¿ Cerkiew w Szczytach nowo wystawion¹ za filialn¹ cerkwi orlanskiey uznaæ, lub czêœæ od Funduszu Orlanskiego. Podatkow op³acaæ
siê zwyk³ych do Funduszu Cerkwi w Szczytach ufundowaney proporcyonaln¹ przy³¹czyæ upraszai¹cego.
W obecnoœci tak¿e Wielebnieyszego Xiêdza Miko³aia Odelskiego Instruktora Dekanatu Bielskiego Parocha Czy¿ewskiego stawai¹cego salvis ae ac protestando. Poniewa¿ ka¿da erekcya dziaæ siê powinna bez pokrzywdzenia innych Cerkwi Parochyalnych wziêciem
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zaœ parochyi od innych Cerkwi, wyimuie siê po czêœci po¿ytkow tak
Rz¹dom Cerkwi iako in juribus stola, iako y samym Cerkwiom w opatrzeniu swiat³em y prowidowaniu w reparacyach. Przeto wioskê Krzywa zwan¹, do t¹d do swoiey Cerkwi Czy¿ewskiey jure parochialitatis
utrzymaæ upraszai¹cego. Ex adverso urodzony 2ui Supra Plenipotent,
¿e bliskoœæ y przyleg³oœæ Ludowi, a zt¹d ³atwoœæ w odbieraniu us³ug
Duchownych, y przyimowaniu Sakramentow Swiêtych, iest sprawiedliw¹ przyczyn¹ applikowania Parochyi, mieyscom y Swi¹tnicom pobli¿szym, i¿ takowe applikowanie by³o y iest zawsze pod³ug Prawa
w mocy Biskupow y ich urzêdow, y ¿e w tey miere u¿ytêdnoœæ sami¿
biskupi y Ich Urzêdy mieæ powinni unosi³a. A gdy to iest oczewista,
¿e wioska Krzywa zwana, do tych czas Cerkwi Czy¿ewskiey Parochyaln¹, od Czy¿ow iest prawie na mile odleg³a, do Cerkwi zaœ w Sczytach nowo przez Wielmo¿nego Pryncypa³a swoiego wystawioney
y ufundowaney naybli¿ey, bo na pó³ Cwierci mile, wioska zaœ Ho³ody
zwana, do cerkwi Bielskich których do tych czas by³a Parochaln¹ wiêcey iak na mile iest odleg³¹, do Cerkwi zaœ Szczytowskiey tak¿e o pu³
cwierci mile przyleg³¹. Tudzie¿ poniewa¿ opatrywanie swiat³em lub
ia³mo¿nami, na reparacy¹ Cerkiewn¹ ka¿dego iest akt dobrey woli nie
zaœ z przymusu. Przeto wniesieniom Wielebnieyszego stawai¹cego
locum non epe uznaæ, replikowa³, y iako wy¿ey doprasza³ siê.
Wielmo¿ny w Bogu Nayprzewielebnieyszy Imæ Xi¹dz Archidyakon Katedralny, Namiesnik, w Rz¹dach Duchownych Officya³ Brzeski y w Podlasiu Generalny, 2ui supra sedens ac auditis as zapatrzywszy siê na Fundusz przez Wielmo¿nego Findatora in Resis Cerkwi
w Szczytach nowo wystawiony uczyniony, y po przeczytaniu Dokumentow tey¿e Cerkwi s³u¿¹cych oraz y (...) przez Przewielebnego
mieysca Dziekana, z zlecenia urzêdu swoiego czynioney, ten¿e Fundusz pod³ug tenoru jego dopusci³ y za wieczysty mieæ chcia³. Cerkiew
we wsi Szczytach de nova Radcie wystawion¹ za Parochyaln¹ oddzieln¹ uzna³. Wsie Szczyty, Ho³ody y Krzyw¹, iako do tey¿e Cerkwi naybli¿sze y naysposobniey od Parocha tey dozierane sakramentami
y naukami nay³atwiey opatrywane byæ mog¹ce do tey¿e Cerkwi applikowal y za parochyalne na zawsze przy³¹czy³. Z wtr¹cania siê do
nich parochom do których te¿ wsie, do tych¿czas prawem Parochyi
nale¿a³y zakaza³. Prezentowania do Cerkwi w Sczytach nowo ufundowaney osobê za Parocha Wielmo¿nemu Fundatorowi y Kollatorowi
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moc da³. A tym czasem w Rz¹d y administracy¹ te¿ Cerkiew Wielebnieyszemu Xiêdzu Miko³aiowi Odelskiemu Instruktorowi Dekanatu
Bielskiego wryczy³, y Tey¿e podanie Przewielebnemu mieysca Dziekanowi salva iednak instentatione idenca et honesta, tak administratora, iako y mai¹cego bydŸ do tey Cerkwi Parocha, iako ieszcze ¿¿adnych prowentow nie mai¹cey do czasu zasianey ozimey, y mai¹cey siê
zasiaæ jarzynney, zebraniu ... przez Wielmo¿nego Ey Fundatora subministranda .... zaleci³. Praz gdyby budynek dla mieszkania czeladzi
Parochowi potrzebny by³ wystawiony, y ogrodzenie pierwiastkowe
zupe³nie dok¹nczone dope³nione by³o, ¿¹da³.
Co siê dotycze Pretensyi umnieyszenia Podatkow od Wielebnego Xiêdza Parocha Orlanskiego uniosioney, te umiarkowanie Przewielebnemu mieysca Dziekanowi zostawi³ a ni Czasu nieumiarkowania w dalszy Czas s¹dowi swemu zachowa³ moc¹ dekretu nienieyszego (...)
Podpis: Lorrexi Wnorowski (Brañsk), pieczêæ z herbem
Źród³o: Archiwum Parafialne w Szczytach
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Aneks III

Wykaz gospodarzy i ich uposa¿enie ziemskie we wsi
Ho³ody, Krzywa, Szczyty Dziêcio³owo i Szczyty
Nowodwory, 1878
Âîïðîñíûå ëèñòêè î íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïàñûíêîâñêîé âîëîñòè
áåëüñêàãî óåçäà, 1878
[ê. 1]
Ãîëîäîâñêîå îáùåñòâî, ä. Ãîëîäû, á. ãîñóäàðñòâåííûå êðåñòüÿíå
Íèêîëàé Áàãèíñêié 14,54
Ðàäèâîí Ãðèãîðóê 14,48
Ïàâåë Âàñèëþê 14,54
Ãðèãîðié Ðàåöêié 14,52
Òèìîôåé Áàãèíñêié 14,56
Èâàí Ïåòðîâñêié 14,52
Ôåîäîð Ãðèãîðóê 14,51
Ìàêñèì Ïàíàñþê 14,57
Âàñèëié Ãðèãîðóê 14,50
Ñåìåí Ñòàíèñëàâþê 14,58
Êàïèòîí Ìàãðóê 14,55
Èâàí Êóäåðñêié 14,59
Ïàíôèë ßêîíþê 14,55
Ôåîäîð Ðîìàíþê 14,63
Ëåîí Âàñèëþê 14,60
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Äåíèñ Ïàâëþ÷óê 14,63
Àíäðåé Êóäåðñêié 14,64
Êëèì Èâàíþê 14,66
Ñòåïàí Ðîìàíþê 14,66
Ôîìà Êóäåðñêié 7,42
Ñòåïàí Îëåñþê 7,82
Êîíñòàíòèí Ãðèãîðóê 7,64
Íåñòåð Îëåñþê 7,61
Äàíèë Ñêóïíåâñêié 7,68
Ãðèãîðié Âàèñëþê 7,58
ßêèì Ïåòðîâñêié 7,68
Ìàòôåé ßðîøóê 0,15
Îòñòàâíûå è áåçñðî÷íî-îòïóñêíûå ñîëäàòû èç ìåñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí:
Ëóêà Îíõèìþê 14,60
Îìåëÿí Æèêîâñêié 0,40
Ëèêà Èâàíþê 0,5
Ïåòð Èâàíþê 0,60
Ñâåðõ òîãî çåìåëü ïðåäîñòàâëåííûõú âú ðÿñïîðÿæåíiå âñåãî ñåëüñêàãî
îáùåñòâà: ïàñòáèùà îòâåäåííàãî â íàäåë öåëîìó ñåëåíiþ íå èñêëþ÷àÿ
îãîðîäíèêîâ è îòñòàâíûõ ñîëäàò – 278,7
Èòîãî: 800,7 äåñÿòèí

(W Ho³odach jest 58 domów, 280 mê¿czuzn i 318 kobiet; wspólnie
z Ogrodnikami jest 1243,68 dziesiêcin ziemi, w tym 756 ornej; we wsi jest
spo³eczny spichrz drewniany i karczma ¿ydowska Anny Gutwach)
[ê. 28]
Êðèâñêîå îáùåñòâî äåð. Êðèâàÿ á. ãîñóäàðñòâåííûå êðåñòüÿíå
Âàñèëié Êóëåòèíñêié 14,71
Ïåòð Áàøóí 14,71
Èâàí Ðîìàíþê 14,66
Ôèëèï Ïîêèíüñîõà 14,71
Ãåðàñèì Ìèñåþê 11,22
Ðîìàí Ðîìàíþê 14,71
Îíóôðié ßêîíþê 14,71
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ßêîâ Ìèðîíþê 14,71
Ïàòðèêåé Èãíàòþê 21,70
Ãðèãîðié Ìèõàëþê 14,66
Îêñåíòié Êðàâ÷óê 14,71
Ñåìåí Ñòàíèñëàâþê 14,71
Ïðîêîï Øàäàéêà 14,45
Ôîìà ßêîíþê 14,71
Ïàâåë Íàçàðóê 14,71
ßêîâ Ãîëiîíêà 14,66
ßêîâ Áåçþê 14,68
Ñòåïàí Þùóê 14,72
Ïàðôåí Äàíèëþê 22,07
Ìàêñèì Ðîìàíþê 14,71
Ãðèãîðié Îñèïþê 14,71
Ñåâåðiÿí Åìåëþê 14,71
ßêîâ Îíóôðiþê 14,71
Èãíàòié Áîðèñþê 14,71
ßêîâ Ñàõàð÷óê 14,67
Ôèëèïï Ñåìåíþê 14,71
Þðié Ãîëiîíêà 14,73
Îñèï Ñòàíèñëàâþê 14,71
Àëåêñàíäð Þùóê 14,49
ßêîâ Íàçàðóê 29,43
Îìåëÿí Ãîëiîíêà 22,07
Äåìÿí Áåçþê 21,69
Àíäðåé Ñòðåëü÷óê 18,21
Ëóêà Ðîìàíþê 22,07
Èãíàòié Íàçàðóê 14,71
Îìåëüÿí Ñàõàð÷óê 14,70
Èâàí ßêèìþê 14,72
Àíäðåé Áåçþê 14,71
Èâàí Ïåòðó÷óê 21,70
Êîíñòàíòèí Áåçþê 21,70
Ôèëèï Êîíäðàòþê 14,71
Äìèòðié Ñàõàð÷óê 14,71
Ïàâåë Ñòàíèñëàâþê 14,71
Ôèëèï Áåðåçîâñêié 14,71
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Èâàí Îñèïþê 7,37
Ôîìà Êîíäðàòþê 14,71
ßêèì Ðîìàíþê 14,71
Ôèëèï Áåçþê 21,70
Äìèòðié Ñåìåíþê 21,70
Àíòîí Áåçþê 14,71
Àíäðåé Þùóê 7,19
Iîàêèì ßêîíþê 0,75
Îñèï Øàäàéêà 7,23
Îòñòàâíûå è áåçñðî÷íî-îòïóñêíûå ñîëäàòû èç ìåñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí
Ôèëèï Áåðåçîâñêié 0,74
Ièëiàí Ìèõàëþê 0,74
Ãðèãîðié Ðîìàíþê 0,72
Ñâåðõ òîãî çåìåëü äîñòàâëåííûõ â ðàñïîðÿæåíiå âñåãî ñåëüñêàãî
îáùåñòâà îòâåäåííàãî â íàäåë öåëîìó ñåëåíiþ íå èñêëþ÷àÿ îãîðîäíèêîâ
è îòñòàâíûõ ñîëäàò: 103, 8 ä.
Èòîãî: 927, 4 ä.

(we wsi jest 202 mê¿czyzn i 196 kobiet, którzy mieszkaj¹ w 67 domach; jest
927, 4 dziesiêcin ziemi, w tym 700 ornej‚ jest spo³eczny spichrz drewniany i karczma
Rachmela Waldmana)
[ê. 51 ]
Ùèòîâñêî-Äåíäåëîâñêîå îáùåñòâî ñ. Ùèòû-Äåíäåëîâî
Êðåñòüÿíå ñîáñòâåííèêè
Èâàí ßêèìþê 11,200
Ñïèðèäîí ßêèìþê 11,200
Ôåîäîð Ñàâèöêié 11,200
Ôîìà Øàðàëî 11,200
Àëåêñåé Àíäðåþê 11,200
Ñòåïàí Ñàõîíþê 11,200
Èâàí Ìèêèöþê 11,200
Âåíåäèêò Âûêàëþê 11,200
Äìèòðié Ìèêèöþê 11,200
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Iîçåôàò Ñòåëåöêié 3
Êîíñòàíòèí Ïàíàñþê 3
ßêîâ Êðóê 3
Àëåêñàíäð Ïàñûíþê 3
Ðàäèâîí Ìàêñèìþê 3
Àäàì Ìåëüíè÷óê 3
Îíóôðié Âèòåðñêié 3
Ìàêñèì Áàìîòà 3
Ôèëèï Êà÷àíîâñêié 3
Ãèëiÿðié Îñòàï÷óê 3
Ëàâðåíòié Êà÷àí 3
Ôåîäîð Êîâàëüñêié 3
Àíòîí Æìåíêà 3
Èòîãî: 138 ä. 1800 ñ.
Ïîêàçàííàÿ çåìëÿ íàäåëåíà êðåñòüÿíàì ëþñòðàöiåþ è ïðåäñòàâëåíà
íà âûêóï
(62 mê¿czyzn i 86 kobiet)
[ê. 54 ]
Ùèòîâñêîå Íîâîäâîðñêîå îáùåñòâî ä. Ùèòû Íîâîäâîðû êðåñòüÿíå
ñîáñòâåííèêè
Âàñèëié Êà÷àíîâñêié 11,200
Ìàêñèì Ñåìåíþê 11,200
Ñåìåí Ñàõàðåâè÷ 11,200
Ñåìåí Êðóê 11,200
Ãåðàñèì Êðóê 11,200
Ñòåïàí Ñàõàðåâè÷ 11,200
Ëåîí Ñàõàðåâè÷ 11,200
Äàíièë Ëÿäåê 11,200
Ëóêà Âèòêîâñêié 11,200
Iîçåôàò Øàðàëî 11,200
Ïåòð Æìåíüêà 11,200
Òèìîôåé Àðòåìþê 11,200
Ñòåïàí Òðîõèìþê 11,200
Êëåìåíñ Êà÷àíîâñêié 11,200
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Àíäðåé Âîñêóëèê 11,200
Ïåòð Æìåíüêà 11,200
Èâàí Ïàñûíþê 11,200
Êëåìåíòié Ðîìàíîâñêié 3
Àíòîí Ìèòêîâñêié 3
Ïàâåë Ñàõàðåâè÷ 3
Èâàí Ìèòêîâñêié 3
Ïàñòáèù 24 ä. 1557 ñ.
Èòîãî: 257 ä. 757 ñ.
Ïîêàçàííàÿ çåìëÿ íàäåëåíà êðåñòüÿíàì ëþñòðàöiåþ è ïðåäñòàâëåíà
íà âûêóï
Źród³o: Nacyjanalny Histaryczny Archiu Bie³arusi w Grodnie, F. 14, 1, 153.
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Aneks IV

Postanowienie zebrania wiejskiego gospodarzy wsi
Krzywa o zatrudnieniu na nastêpny okres Jerzego
Juszczuka jako nauczyciela szko³y cerkiewno-parafialnej, 20 wrzeœnia 1896 r.
Ïðèãîâîðú êðåñòüÿí Êðèâñêàãî ñåëüñêàãî îáùåñòâà äåð. Êðèâîé
1896 ãîäà ñåíòÿáðÿ 20 äíÿ. Ìû, íèæå ïîäïèñàâøiåñÿ êðåñòüÿíå
Áåëüñêàãî óåçäà, Ïàñûíêîâñêîé âîëîñòè, äåð. Êðèâîé îòú 72 äâîðîâú âú
÷èñëå 61 íàëè÷íûõú ÷åëîâåêú áûëè ñîáðàííû íà ñåëüñêié ñõîäú ñîâìåñòíî
ñú íàøèìú ñåëüñêèìú ñòàðîñòîþ èìåëè ðàçñóæäåíiå îòîìú. Æåëàÿ äàáû
íàøèõú äåòåé ãðàìîòå âú íàøåé Êðèâñêîé öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëå
êàêú è äî ñèõú ïîðú. È ïîñîâåòîâàâøèñü ìåæäó ñîáîþ óñëîâèëè ó÷èòåëåìú
äëÿ íàøåé øêîëû êðåñòüÿíèíà Ïàñûíêîâñêîé âîëîñòè äåð. Êðèâîé Ãåîðãiÿ
Þùóêà, ÷òî îíú ïîâåäåíiÿ õîðîøàãî è óæå îáó÷àëú äåòåé ãðàìîòå âú
ïðîäîëæåíiè ÷åòûðåõú ëåòú ñîçíàíiåìú ó÷èòåëüñêàãî äåëà. À ïîòîìó
åäèíîìûøëåííî ïðèãîâîðèëè íàçíà÷èòü æàëîâàíiå ó÷èòåëþ Ãåîðãiþ
Þùóêó ñî âñåõú ïîñåùàþùèõú ìàëü÷èêîâú è äåâî÷åêú íàøå ó÷èëèùå
äâàäöàòü øåñòü ðóáëåé. À äåíüãè ñëåäóþùûÿ ó÷èòåëþ Þùóêó ïîðó÷àåìú
ñîáðàòü ñú êðåñòüÿíú íàøåìó ñåëüñêîìó ñòàðîñòå è òàêîâûÿ âðó÷èòü
Ã. Þùóêó ïî îêîí÷àíiè ó÷åáíûõú çàíÿòié.
1å À òàêæå ìû êðåñòüÿíå îáÿçóåìñÿ âûñûëàòü ñâîèõú äåòåé îò 7 äî
12 ëåòú áåçú îòëàãàòåëüíî.
2å Åñëè ìàëü÷èêú èëè äåâî÷êà ïîñòóïèòú âú íàøó Êðèâñêóþ ÖåðêîâíîÏðèõîäñêóþ øêîëó è ïîó÷èòüñÿ îäèíú äåíü, à ïîñëå íå áóäåòú ïîñåùàòü
îíîé, òî ðîäèòåëè ýòèõú ìàëü÷èêîâú è äåâî÷åêú äîëæíû óïëîòèòü ó÷èòåëþ
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çà öåëûé ãîäú ïî ðàùåòó ñåëüñêàãî Ñòàðîñòû è âñåãî îáùåñòâà. Â òîìú
ðàñïèñóåìñÿ: Òèõîíú Ðîìàíþêú, Ñèìåîíú Êà÷àíîâñêié, Àêñåíòié Êðàâ÷óêú,
Iîñèôú Øàäîéêà, Àäàìú Ìèõàëþêú, Åðåìåé Äàíèëþêú, Ñåâåðiÿíú
Èâàíþêú, Iàêîâú Îíîôðiþêú, Àíäðåé Þùóêú, Iàêîâú Ñòàíèñëàâþêú, Èâàíú
Þùóêú, Èâàíú Ñàõàð÷óê, Àíäðåé Áåçþêú, Ïåòðú Ðîìàíþêú, Êîíäðàòié
Ñàõàð÷óêú, Ôîìà Êîíäðàòþêú, Èâàíú ßêèì÷óêú, Ìàðòèíú Ðàåöêié,
Ãðèãîðié Ñàõàð÷óêú, Ïàâåëú Ðîìàíþêú, Ñòåôàíú Áåçþêú, Èâàíú
Ñåìåðíþêú, Ñîôðîíié Áåçþêú, Ðîìàíú Ðîìàíþêú, Äàíièëú Áðåçîâñêié,
Åðåìåé Ñàõàð÷óêú, Íèêîëàé Íàçàðóêú, Ñèäîðú Âàñèëþêú, Èâàíú Êðàâ÷óêú,
Åìåëüÿí Èãíàòþêú, Ìàêñèìú Ìèðîíþêú, Iîñàôú ßêîíþêú, Ïåòðú Áàøóíú.
È çà íåãðàìîòíûõú ïî èõú ëè÷íîé ïðîñüáå ñàìè çà ñåáÿ ðàñïèñóåìñÿ:
Ï. Áåçþêú, Êàðïú Îñèïþêú, Åìåëüÿí Á...., Ôèëèïú Íàçàðóêú, Èãíàòié
Ðîìàíþêú, Âàñèëié Áåçþêú, Äåìüÿíú Îñèïþêú, Òàðàñú Ìèõàëþêú, Ãåîðãié
Ðîìàíþêú, Ãðèãîðié Íàçàðóêú, Âàñèëié Íàçàðóêú, Èâàíú Ãîë¸íêà, Ãðèãîðè
Ïåòðó÷óêú, ....... Íàçàðóê, Àíòîí Áåçþêú, Àíòîí Ñòàíèñëàâþêú, Åôðåìú
Áåçþêú, Êîíäðàòú Êðóêú, Ìàêñèìú Ðîìàíþêú, Äåìÿíú Ãîëåíêà, Ñòåôàí
Ðîìàíþêú, ßêèìú Êîíäðàòþêú, Àëåêñèé Ñàõàð÷óêú, Ñòåïàí Ñåìåíþêú,
Ôåîäîð Ðîìàíþêú
(ïå÷àòü) Êðèâñêié Ñåëüñêié Ñòàðîñòà Îñèïú Ãîëåíêî
Ze zbiorów Bazylego Juszczuka z Krzywej
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Aneks V

Dane statystyczne o chrztach, œlubach i zgonach
parafii Œciêcia G³owy œw. Jana Chrzciciela
w Szczytach Dziêcio³owie
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Rok

Chrzest

Ślub

Zgon

Rok

Chrzest

Ślub

Zgon

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

61
54
75
56
83
63
61
78
60
60
84
68
81
91
64
70
83
80
75
82
76
75
67
87
85
64
77
98
79
78
57

19
13
8
8
16
17
18
18
17
20
14
14
11
16
13
10
16
16
8
15
17
8
20
20
13
15
15
15
25
19
14

33
51
59
65
32
30
37
42
46
46
41
74
59
53
37
50
57
31
44
40
57
80
29
43
43
55
51
69
39
31
22

1940
1941
1942
1943
1944
1945

32
34
39
31
28
21

4
7
11
9
3
8

17
29
16
18
35
14

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

14
12
11
16
13
10
14
7
12
14
13
7
4
12
13
12
8
6
4
5
8
6
8
5
6
9
6
4
5
3
4
2
5
3
1
1

6
6
9
12
11
5
5
11
8
8
12
6
9
7
9
7
7
9
10
8
4
7
4
9
4
5
1
4
3
2
1
2
1
3
2

12
8
16
8
12
14
13
16
14
15
24
22
12
14
17
11
19
15
14
19
20
14
9
19
19
18
10
19
16
11
10
14
21
11
7
12
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Aneks VI

S³ownik nazw terenowych (mikrotoponimów)
Nazwy terenowe, zwane przez jêzykoznawców mikrotoponimami s¹
wa¿nym elementem tradycji historycznej. Mo¿emy w nich odczytaæ jej jêzyk
i historiê, odtworzyæ obraz dawnego œrodowiska przyrodniczego, przypomnieæ
o ludziach, którzy niegdyœ tu zamieszkiwali. Tak jest te¿ w przypadku terenu
parafii szczytowskiej.
Szczególnie bogate, historyczne s³owotwórstwo wystêpuje w Ho³odach
– 45 zarejestrowanych nazw. Wynika to przede wszystkim z mozaiki terenowej, szczególnie w po³udniowej i wschodniej czêœci ich obszaru. Tu dawne
mokrad³a przeplataj¹ siê z lasami i zagajnikami, a pola z ³¹kami i dolinami.
Ka¿dy z tych elementów przyrodniczych posiada swoj¹ nazwê. Zachowaniu
tradycyjnych mikrotoponimów w Ho³odach sprzyja³a przeprowadzona dopiero w koñcu lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego stulecia komasacja gruntów.
Ubogi w nazwy jest natomiast obszar na zachód od wsi, porastaj¹cy lasem
pañstwowym.
Mniej, bo 27 zarejestrowanych nazw, wystêpuje obecnie w obszarze gruntów wsi Krzywa; dawniej niew¹tpliwie musia³o byæ ich wiêcej. Mo¿na s¹dziæ,
¿e wiele nazw zanik³o tu po przeprowadzeniu w 1938 r. komasacji gruntów.
Podobnie by³o w Szczytach; tu zachowane nazewnictwo jest nader ubogie.
W Dziêcio³owie i Nowodworach uda³o siê zarejestrowaæ jedynie siedemnaœcie mikrotoponimów. WeŸmy jednak pod uwagê, ¿e du¿e obszary gruntów
nale¿a³y tu do dworów i by³y tradycyjnie nazywane Dvuorszczynami. Ponadto, znaczna czêœæ gruntów maj¹tków szczytowskich, znalaz³a siê w wyniku
ich wysprzeda¿y poza obrêbem wsi Szczyty.
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Najwiêcej nazw na interesuj¹cym nas obszarze, okreœla œrodowisko przyrodnicze (Haj, Hrud, Sino¿atki, Rybniki, Voniacze, H³uch, Liesnaja, Mi¿ydoruo¿e, Ostruvki, Seredni Korczye); niektóre z nich s¹ pochodzenia ba³tyjskiego (Kudryno, Kundrovy Korczye). Osobn¹ ich grupê stanowi¹ cieki wodne i doliny, które stanowi¹ o ró¿norodnoœci krajobrazu (Kryniczna Dolina,
Remez, Lipnik, Smolanka, Kryvaja, Ozarysok). Inne nazwy mówi¹ o dzia³alnoœci cz³owieka w sferze duchowej i materialnej (Kurhan, Podkurhanie, Carski Hostineæ, ¯ydowœki £u¿ok). Czêœæ z nazw kulturalnych powsta³a w trakcie formowania siê stosunków w³asnoœciowych (Naddatki, Klin, Uszszy i Szyrszy Ryezki, Szostak). W niektórych mikrotoponimach mamy zapisane imiona by³ych w³aœcicieli lub u¿ytkowników gruntów (Syczova Hora, Hryniuvszczyna, Klukuvszczyna, Simakuov £uh, Bychtoruoszczyna, Habrysik, Davidczej Pole). Do tej grupy nale¿¹ te¿ nazwy zbiorowe, odnosz¹ce siê do w³aœcicieli b¹dŸ osadników spoza tego terenu, równie¿ o miêdzynarodowej proweniencji (Olendry, Alendruuszczyna, Kacapszczyna).
Jeszcze s³ów kilka o zapisie jêzykowym. W s³owniku zastosowaliœmy dwa
warianty zapisu nazw: alfabetem ³aciñskim oraz cyrylic¹. W przypadku tej
ostatniej wykorzystujemy zasady pisowni ruskiego jêzyka podlaskiego, opracowane przez mgr. Miko³aja Wróblewskiego, bia³orutenistê, autora fundamentalnego „S³ownika jêzyka wsi Chrabo³y” (od roku 2001 ukazuje siê jako
dodatek do pisma „Bielski Hostineæ”).

Ãîëîäû
Ho³ody (Ãîëîäû
Ãîëîäû)
Àë’åíäðóóø÷ûíà
Alendrúuszczyna (Àë’åíäðóóø÷ûíà
Àë’åíäðóóø÷ûíà) – u¿ytki zielone nad rzek¹ Orlank¹, przy granicy z gruntami wsi Ogrodniki i Krzywa; prawdopodobnie niegdyœ nale¿a³y do maj¹tku Szczyty i by³y u¿ytkowane przez Holendrów; por.
nazwa Olendry w Szczytach
Áàáiíî
Bábino (Áàáiíî
Áàáiíî) – grunty za lasem, na po³udnie od szosy do Bielska;
wiêkszoœæ uroczyska znajduje siê w obszarze gruntów wsi Widowo
Áó
BuMMor (Áó
ÁóMMîð
îð)
îð – las sosnowy przy drodze do Mik³aszów
Öâiõîâî
Æwíchowo (Öâiõîâî
Öâiõîâî) – obni¿enie terenowe przy granicy z gruntami
wsi Ogrodniki
Ãàj ) – ³¹ki na pó³noc od uroczyska Klin
Haj (Ãàj
Ãîðîäiöêi Íàääàòêi
Horodícki Naddátki (Ãîðîäiöêi
Íàääàòêi) – pola przy granicy z gruntami wsi Ogrodniki
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Ãðûí’óâø÷ûíà
Hryniuwszczýna (Ãðûí’óâø÷ûíà
Ãðûí’óâø÷ûíà) – pole przy granicy z gruntami wsi
Parcewo, nazwa pochodzi od imienia Hryñ
Ãðóä
Hrud (Ãðóä
Ãðóä) – las przy drodze do Mik³aszów
Ãðóäîê
Hrudok (Ãðóäîê
Ãðóäîê) – grunty orne na pó³noc od uroczyska Uszszy RyMezki
Êàöàïø÷ûíà
Kacápszczyna (Êàöàïø÷ûíà
Êàöàïø÷ûíà) – u¿ytki rolne, czêœciowo las na po³udnie od drogi do Hajnówki; w po³owie XIX w. zamieszka³o tu kilku osadników z g³êbi Imperium Rosyjskiego, potocznie zwanych kacapami, dziœ po
osadzie nie pozosta³o œladu
Êëií
Klin (Êëií
Êëií) – ³¹ki, pastwisko i las na lewo od szosy do Hajnówki, przy
granicy z gruntami wsi Szczyty; grunta zakupione w okresie miêdzywojennym od dworu Szczyty Dziêcio³owo
Êëiìîâà Äîëiíà
Klímova Dolína (Êëiìîâà
Äîëiíà) – u¿ytki zielone oraz pole przy samej wsi, miêdzy szos¹ do Hajnówki i drog¹ do Mik³aszów
Êë’yêóâø÷ûíà
Klúkuvszczyna (Êë’yêóâø÷ûíà
Êë’yêóâø÷ûíà) – grunty przy po³udniowej po³aci wsi
Êðûíiö’a
Krynícia (Êðûíiö’a
Êðûíiö’a) – Ÿród³o w uroczysku Remez
Êðûíi÷íà Äîëiíà
Kryníczna Dolína (Êðûíi÷íà
Äîëiíà) – obni¿enie terenowe; rozpoczyna siê na pó³noc od wsi i dochodzi do doliny rzeki Orlanki, rozdziela uroczyska Smo³owina i Naddatki
Ëi
LiMMes Kazionny (Ëi
ËiMMåñ
Êàç’îííû) – las pañstwowy, najwiêkszy komåñ Êàç’îííû
pleks leœny na wschód od Bielska Podlaskiego, licz¹cy ok. 200 hektarów; na
polanie w po³udniowo-wschodniej czêœci lasu znajdowa³a siê siedziba leœnictwa bielsko-ho³odowskiego z kompleksem zabudowañ, obecnie leœnictwo
Ho³ody w Nadleœnictwie Bielsk Podlaski
Ìåò’ó
MetiuMMonka (Ìåò’ó
Ìåò’óMMîíêà
îíêà)
îíêà – u¿ytki zielone oraz las przy granicy z gruntami wsi Mik³asze; na wschód od drogi Ho³ody-Mik³asze
Ìiêëàøóâñ’êå
Mik³aszúwœkie (Ìiêëàøóâñ’êå
Ìiêëàøóâñ’êå) – gruny wsi Mik³asze w obszarze wsi
Ho³ody
Íàääàòêi
Naddátki (Íàääàòêi
Íàääàòêi) – grunty orne na prawo od drogi do Ogrodnik,
przy granicy z t¹ wsi¹
Íàääàòêi Âiäîâñüêijå
Naddátki Widowœkíje (Íàääàòêi
Âiäîâñüêijå) – grunty orne przy po³udniowo-zachodniej granicy z obszarem wsi Widowo
Îñó
OsuMov £uh (Îñó
ÎñóMMîâ
Ëóã) – u¿ytki zielone przy wschodnim skraju
îâ Ëóã
lasu ho³odowskiego
Ïàñòóâíiê
Pastúvnik (Ïàñòóâíiê
Ïàñòóâíiê) – podmok³y teren w centralnej czêœci pó³nocnej pierzei wsi; przed I wojn¹ œwiatow¹ zbudowano tu szko³ê (stoi do dziœ),
potem remizê stra¿ack¹
Ïîãðeáû
Pohreby (Ïîãðeáû
Ïîãðeáû) – las przy drodze do Parcewa; wed³ug przekazów
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196. Pañœka Doroha, prowadz¹ca przez las kazionny ko³o Ho³odów

w tym miejscu grzebano pad³e zwierzêta gospodarskie
Ïóäáóðjå
Pudbúrje (Ïóäáóðjå
Ïóäáóðjå) – las i pole na wschód od drogi do Mik³aszów
Ðeìeç
Rémez (Ðeìeç
Ðeìeç) – obni¿enie terenowe na lewo od szosy do Hajnówki,
niegdyœ przez ca³y rok sta³a tu woda
Ðîìàíîâà Ëîíêà
Románova £ónka (Ðîìàíîâà
Ëîíêà) – polana z u¿ytkami zielonymi
w œrodkowej czêœci lasu ho³odowskiego; nazwa pochodzi od gajowego Romana Kuderskiego, pochodz¹cego z Ho³odów
Ðîóêi
Roukí (Ðîóêi
Ðîóêi) – obni¿enia terenowe wraz z gruntami rolnymi na zachód od drogi Ho³ody-Parcewo; uroczysko graniczy z gruntami wsi Parcewo
Ðûáíiêi
Rýbniki (Ðûáíiêi
Ðûáíiêi) – u¿ytki zielone na prawo od drogi polnej Ho³ody –
Mik³asze; od pó³nocy granicz¹ z ur. Sino¿atki
Ðûáíiêi
Rýbniki (Ðûáíiêi
Ðûáíiêi) – u¿ytki zielone przy pó³nocno-zachodniej czêœci
wsi, w s¹siedztwie lasu
Ñàæóóêà
Sá¿uuka (Ñàæóóêà
Ñàæóóêà) – podmok³y teren na zachodnim skraju wsi, po
obu stronach drogi do Parcewa, obecnie czêœciowo zasadzona lasem; niegdyœ
znajdowa³ siê tu staw – sadzawka, o którym wzmiankuje po raz pierwszy przywilej z 1501 r.
Ñåðåäíi Ëóã
Serédni £uh (Ñåðåäíi
Ëóã) – podmok³y teren na po³udnie od wsi
Ñiìàêy
SimakuMMov £uh (Ñiìàêy
ÑiìàêyMMîâ
Ëóã) – podmok³e miejsce na po³udnie od
îâ Ëóã
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wsi; nazwa pochodzi od niejakiego Simona, który przy ³uhu niegdyœ mieszka³
w sza³asie i pasa³ gêsi, by³ chory na nogi; ok³adaj¹c nogi b³otem z tego ³uhu
wyleczy³ je od dolegliwoœci
Ñiíîæàòêi
Sino¿atki (Ñiíîæàòêi
Ñiíîæàòêi) – u¿ytki zielone oraz las na prawo od drogi polnej Ho³ody – Mik³asze
Ñìîëîâiíà
Smo³ovina (Ñìîëîâiíà
Ñìîëîâiíà) – u¿ytki rolne (pola i ³¹ki) miêdzy szos¹ do
Hajnówki a uroczyskiem Kryniczna Dolina, przed komasacj¹ o orientacji
wschód-zachód (od drogi do Ogrodnik do rzeki Orlanki)
Ñû÷îâà Ãîðà
Sýczova Horá (Ñû÷îâà
Ãîðà) – u¿ytki rolne oraz las na po³udnie od
drogi do Bielska; najwy¿szy punkt w obszarze wsi Ho³ody – 151 m npm.;
wzmiankowana w dokumencie z 1859 r. (Lustracja maj¹tku Ho³owiesk, NHAB
w Grodnie, 31, 2, 2602)
Ñâåðêó
SverkuMMovka (Ñâåðêó
ÑâåðêóMîâêà
îâêà)
îâêà – las przy drodze Ho³ody - Mik³asze
Øë’àõ’åöêîje
Szlacheckoje (Øë’àõ’åöêîje
Øë’àõ’åöêîje) – nazwa wzmiankowana w dokumencie
z 1859 r. (Lustracja maj¹tku Ho³owiesk, NHAB w Grodnie, 31, 2, 2602); byæ
mo¿e chodzi o grunta po prawej stronie drogi do Ogrodnik; ju¿ w granicach
tej¿e wsi znajduje siê tu poletko o nazwie Bojerszczyna
Øûja
Szyja (Øûja
Øûja)– obszar gruntu miêdzy uroczyskami Sverkuovka i Chwoinka
Øûðîêi Ïîïëàâ
Szyroki Póp³aw (Øûðîêi
Ïîïëàâ) – obni¿enie terenowe na wschód
od wsi, przecina szosê do Hajnówki i dochodzi do doliny Orlanki
Øûðøû Ðû
Szýrszy RyMMezki (Øûðøû
ÐûMMåçêi
åçêi)
åçêi – grunty orne na lewo od drogi
Ho³ody – Ogrodniki
Ñâiø÷ûíî
Svíszczyno (Ñâiø÷ûíî
Ñâiø÷ûíî) – grunty orne na po³udnie od lasu Pohreby;
dotykaj¹ granicy ze wsi¹ Parcewo
Òðûáóõîâî
Trybuchowo (Òðûáóõîâî
Òðûáóõîâî) – dawne bagna na po³udnie od ur. Voniacze
Óøøû Ðû
Uszszy RyMMezki (Óøøû
ÐûMMåçêi
åçêi)
åçêi – grunty orne na zachód od uroczyska Szyrszy Ryezki
Viduvszczyna – grunty orne z zachodniej strony lasu ho³odowskiego,
le¿¹ w granicach wsi Ho³ody, wzmiankowane w przywileju rozszerzaj¹cym
prawa miejskie Bielska z 1501 r.; w niewielkiej czêœci nale¿a³y do gospodarzy
z Ho³odów
Âîí’à÷å
Voniácze (Âîí’à÷å
Âîí’à÷å) – dawne trzêsawisko przy po³udniowo-zachodniej
czêœci wsi, obecnie zmeliorowane
Çà Ãðóäêîì
Za Hrudkom (Çà
Ãðóäêîì) – grunty orne przy granicy ze wsi¹ Ogrodniki
Æûäy
¯yduMMovœki £u¿ok (Æûäy
ÆûäyMMîâñ’êi
Ëóæîê) – nazwa pochodzi od ¯ydów,
îâñ’êi Ëóæîê
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którzy w tym miejscu wyrabiali ceg³y z gliny; powsta³e w wyniku eksploatacji gliny wyrobisko, z biegiem czasu zamieni³o siê w ³uh, wokó³ niego grunta
orne s¹ gliniaste i trudne w uprawie
Zarovje – nazwa bli¿ej nieokreœlona, zapisana w dokumencie z 1859 r.
(Lustracja maj¹tku Ho³owiesk, NHAB w Grodnie, 31, 2, 2602); byæ mo¿e
pokrywa siê z obecnym ur. Rouki
Êðûâàjà
Krzywa (Êðûâàjà
Êðûâàjà)
Áîëîòî
Bo³óto (Áîëîòî
Áîëîòî) – u¿ytki zielone w dolinie Orlanki
Áðûê
Bryk (Áðûê
Áðûê) – droga ze Szczytów do Pasynek, dawny trakt z Orli do
Narwi
Áûõòîðó
BýchtoruMMovszczyna (Áûõòîðó
ÁûõòîðóMMîâø÷ûíà
îâø÷ûíà)
îâø÷ûíà – pole oraz las na po³udniowy-zachód od lasu krywlañskiego; do 1915 r. znajdowa³a siê tu cegielnia i zabudowania mieszkalne
Öàðñêi Ãîñòiíåö’
Cárski Hostíneæ (Öàðñêi
Ãîñòiíåö’) – dawna droga strategiczna, prowadz¹ca z Bielska przez U¿yki, Rakowicze, Nowe Berezowo do Bia³owie¿y;
w obszarze wsi Krzywa droga ta obecnie stanowi czêœciowo granicê z gruntami wsi £oknica, czêœciowo przechodzi przez uroczysko Zabrýcze; po wschodniej stronie skrzy¿owania Hostincia z drog¹ do Pasynek widoczne s¹ œlady po
dawnej karczmie.
Ãëóõ
H³uch (Ãëóõ
Ãëóõ) – pola w po³udniowo-wschodnim obszarze gruntów wiejskich; w XIX w. jeszcze czêœciowo zalesione, st¹d nazwa (h³uchij lies – g³uchy las)
Ãîëîâû
Ho³ovy (Ãîëîâû
Ãîëîâû) – grunty uprawne w pó³nocno-zachodniej czêœci, wbijaj¹ce siê klinem w ziemie dawnego folwarku U¿yki, wzmiankowane w dokumencie z 1859 r. (Lustracja maj¹tku Ho³owiesk, NHAB w Grodnie, 31, 2,
2602); w przekazach ustnych nazwa nie wystêpuje, st¹d akcent jest trudny
do okreœlenia
Êëií
Klin (Êëií
Êëií) – druga nazwa uroczyska Ho³owy
Êîðûòiñêà
Korytiska (Êîðûòiñêà
Êîðûòiñêà) – œródleœna dolina na wschód od wsi, odnotowana na mapie geodezyjnej z 1938 r.; w przekazach ustnych nie wystêpuje,
st¹d trudny do okreœlenia akcent
Êîñòåíiö’à
Kostenícia (Êîñòåíiö’à
Êîñòåíiö’à) – œródleœny, piaszczysty pagórek; znajdowane
s¹ tu koœci oraz czarna ceramika; miejsce pochówków lub osada
Êðûâàja
Kryvája (Êðûâàja
Êðûâàja) – strumieñ, rozpoczynaj¹cy siê dwa kilometry na
po³udnie od wsi Rakowicze, wpada do Orlanki
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197. Fragment mapy gruntów wsi Krzywa z lasem i nazwami uroczysk, 1938

Êóäðûíî
Kúdryno (Êóäðûíî
Êóäðûíî) – las i podmok³e nieu¿ytki na pó³nocny-zachód
od wsi; przyjêty w œredniowieczu do jêzyka starobia³oruskiego litewski termin kudra (kudrynas) oznacza sadzawkê, samotny ma³y lasek lub kêpê drzew
w polu czy na bagnie; w Krzywej odpowiada to rzeczywistoœci.
Êóíäðîâû Êîð÷û
Kúndrovy KorczyMMe (Êóíäðîâû
Êîð÷ûMMå) – œródpolny zagajnik niedaleko drogi Stienki
Ëi
LiMMeva Krywaja (Ëi
ËiMMåâà
Êðûâàja) – g³ówna dolina rzeczki Krzywej
åâà Êðûâàja
Ëi
LiMMeski (Ëi
ËiMMåñêi
åñêi)
åñêi – pole z najwy¿szym w obrêbie gruntów wsi Krzywa
punktem 167, 8 m; znajduje siê tu naturalne zwa³owisko g³azów narzutowych, spoœród których najwiêksze licz¹ ok. 2 metrów œrednicy; na jednym
z kamieni znajduj¹ siê regularne znaki, stanowi¹ce, byæ mo¿e, wytwór cz³owieka; na polu mo¿na znaleŸæ fragmenty krzemienia
Ëi
LiMMesnája (Ëi
ËiMMåñíàjà
åñíàjà)
åñíàjà – droga gruntowa, stanowi¹ca przed³u¿enie wiejskiej ulicy w kierunku wschodnim; nazwa wskazuje, ¿e dawniej przechodzi³a
przez las
Ëiïíiê
Lípnik (Ëiïíiê
Ëiïíiê) – dolina, bior¹ca swój pocz¹tek przy koloniach Rakowicze, nieopodal granicy z Krzyw¹; pod¹¿a w kierunku zachodnim, przecina
wieœ na pó³, ³¹cz¹c siê z dolin¹ Smolanki
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ÌàMagazýnisko (Ìàãàçûíiñêî) – miejsce, na
ãàçûíiñêî
po³udnie od wsi, gdzie sta³
spichlerz gromadzki
ÌiMi¿ydoruMMo¿e (Ìiæûäîðó
æûäîðóMM îæå
îæå) – obszar
gruntów pomiêdzy drog¹
z Krzywej do wsi Rakowicze a Carskim Hostinciom
ÍàNachá³uvka (Íàõàëóâêà
õàëóâêà) – nazwa czêœci
198. Uroczysko Smolanka, obraz olejny na p³ótnie
wsi, po³o¿ona po wschodAnatola Krawczuka
niej stronie szosy Szczyty
- Pasynki
Ïðàâà Êðûâàjà
Práva Kryvája (Ïðàâà
Êðûâàjà) – dolina, ³¹cz¹ca siê z dolin¹ LiMeva
Kryvaja
Ïðîêîïîâà Îë’øûíêà
Prokopova Olszynka (Ïðîêîïîâà
Îë’øûíêà) – las olszowy na zachód od drogi z Krzywej do Ogrodnik
Ïó
PuMModbahnó (Ïó
ÏóMMîäáàãíî
îäáàãíî)
îäáàãíî – grunty orne na pó³nocny-zachód od wsi,
przy Carskim Hostinciu; wspomniane w dokumencie z 1859 r. jako Podbahoñ (Lustracja maj¹tku Ho³owiesk, NHAB w Grodnie, 31, 2, 2602)
Ïó
PuMModbo³otie (Ïó
ÏóMMîäáîëîòiå
îäáîëîòiå)
îäáîëîòiå – u¿ytki zielone oraz nieu¿ytki na pó³noc
od uroczyska Bo³oto
Ñåðåäíi Êîð÷û
Serédni KorczyMMe (Ñåðåäíi
Êîð÷ûMMå) – ogólna nazwa lasu na zachód od
wsi; niegdyœ jego znaczn¹ czêœæ stanowi³y pola uprawne; z powodu swej nieurodzajnoœci by³y jednak z czasem porzucone, po czym poros³y krzakami
i drzewami
Ñïëàâû
Sp³awý (Ñïëàâû
Ñïëàâû) – u¿ytki zielone przy Orlance naprzeciwko wsi Ogrodniki
Ñìîë’àíêà
Smolánka (Ñìîë’àíêà
Ñìîë’àíêà) – obni¿enie terenowe, dawny strumieñ; rozci¹ga siê kilka kilometrów ze wschodu na zachód, na pó³noc od wsi
Ñòi
StiMMenka (Ñòi
ÑòiMMåíêà
åíêà)
åíêà – droga rozgraniczaj¹ca grunta wsi Krzywa i Szczyty
Dziêcio³owo
Âçäîâæíå’
) – pola przy wschodniej granicy wsi Krzywa,
Vzdóv¿nie (Âçäîâæíå’
Âçäîâæíå’)
rozci¹gaj¹ce siê na przestrzeni dwóch kilometrów
Çàáðû÷å
Zabrýcze (Çàáðû÷å
Çàáðû÷å) – grunty orne na pó³nocny-wschód od wsi
Çàäû
Zadý (Çàäû
Çàäû) – grunty orne na wschód od wsi, rozci¹gaj¹ce siê do samej
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wsi Rakowicze
Çàãîðó
ZahoruMModie (Çàãîðó
ÇàãîðóMMîäiå
îäiå)
îäiå – u¿ytki rolne przy po³udniowej po³aci wsi;
obejmuje równie¿ teren spó³dzielni
Çàãîðó
ZahoruMModnia Doroha (Çàãîðó
ÇàãîðóMMîäí’à
Äîðîãà) – drogi, odgraniczaj¹ce
îäí’à Äîðîãà
posesje z po³udniowej i pó³nocnej pierzei wsi od pól uprawnych
Çàêîïû
Zakopy (Çàêîïû
Çàêîïû) – u¿ytki zielone za rzek¹ Orlank¹, naprzeciwko gruntów dawnego folwarku U¿yki
Çàêó
ZakuMMopci (Çàêó
ÇàêóMMîïöi
îïöi)
îïöi – pagórek, po³o¿ony na po³udnie od doliny Krzywej, wœród ³¹k PuModbo³otie
Çàêóòiå
Zakútie (Çàêóòiå
Çàêóòiå) – las oraz u¿ytki zielone przy granicy z gruntami ogrodnickiej kolonii Piski
Çàñìîë’àíêà
Zasmolánka (Çàñìîë’àíêà
Çàñìîë’àíêà) – grunty orne na pó³noc od Smolanki, pó³nocnym skrajem dotykaj¹ce Carskiego Hostincia
Ø÷ûòû Äç’åíäç’îëîâî
Szczyty Dziêcio³owo (Ø÷ûòû
Äç’åíäç’îëîâî)
Áîëîòî
Bo³óto (Áîëîòî
Áîëîòî) – ³¹ki za rzek¹ Orlank¹, na zachód od Dwuorszczyny,
w okolicy obecnego jazu; w tym miejscu znajdowa³ siê m³yn wodny
Äâó
DwuMMorszczyna (Äâó
ÄâóMMîðø÷ûíà
îðø÷ûíà)
îðø÷ûíà – grunty dawnego maj¹tku Dziêcio³o-

199. Aleja, prowadz¹ca do by³ego dworu Dziêcio³owo

363

wo, tu znajdowa³y siê jego zabudowania; nazywana równie¿ Dziendzie³uwszczyna
Ãîëîäó
Ho³oduMMowszczyna (Ãîëîäó
ÃîëîäóMMîâø÷ûíà
îâø÷ûíà)
îâø÷ûíà – grunty orne na pó³noc od wsi,
przy drodze do Bielska
Ãðàáí’àê
Hrabniák (Ãðàáí’àê
Ãðàáí’àê) – grunty orne dawnego folwarku Grabniak, granicz¹ z gruntami wsi Rakowicze i Krzywa
Êóðãàí
Kurhan (Êóðãàí
Êóðãàí) – cmentarzysko wczesnoœredniowieczne z grobami
w obstawach kamiennych i kurhanami.
Ìiêóë’îâöi
Mikúlowci (Ìiêóë’îâöi
Ìiêóë’îâöi) – czêœæ wsi na wschód od drogi do Orli
Îñòðó
OstruMMowki (Îñòðó
ÎñòðóMMîâêi
îâêi)
îâêi – czêœæ wsi na zachód od drogi do Orli
Ïîäêóðãàí’å
Podkurhánie (Ïîäêóðãàí’å
Ïîäêóðãàí’å) – grunty rolne na pó³nocny-wschód od wsi
Ø÷ûòû Íîâîäâîðû
Szczyty Nowodwory (Ø÷ûòû
Íîâîäâîðû)
Äàâiä÷åj Ïîë’å
Dawídczej Pole (Äàâiä÷åj
Ïîë’å) – grunty rolne na zachód od ostatnich zabudowañ wsi; mianem Dawidczej nazwano ¯eniê Pasyniuk
Ãàáðûñiê
Habrýsik (Ãàáðûñiê
Ãàáðûñiê) – las, nale¿¹cy do Szczytów-Nowodworów oraz
Wólki; nazwa pochodzi od m³ynarza Gabrysiuka, który niegdyœ mia³ w tym
miejscu m³yn na rzece Orlance
Ãðàíiö’à
Hranícia (Ãðàíiö’à
Ãðàíiö’à) – grunty na wschód od drogi do Orli, przy torach
kolejowych; granica z ziemiami dawnego maj¹tku orlañskiego
Ìiæûäîðó
Mi¿ydoruMMo¿e (Ìiæûäîðó
ÌiæûäîðóMMîæå
îæå)
îæå – grunty rolne, po³o¿one miêdzy drog¹, wychodz¹c¹ ze wsi na wschód, a drog¹ graniczn¹ z Dziêcio³owem
Íîâîäâó
NowodwuMMorszczyna (Íîâîäâó
ÍîâîäâóMMîðø÷ûíà
îðø÷ûíà)
îðø÷ûíà – teren maj¹tku Nowodwory
Îë’åíäðû
Oléndry (Îë’åíäðû
Îë’åíäðû) – zachodni skraj wsi; nazwa pochodzi prawdopodobnie od kolonistów z Niderlandów, którzy w XVIII-XIX w. zajmowali siê
regulowaniem stosunków wodnych w maj¹tku szczytowskim
Ñiíêó
Ñiíêóââêà
êà) – u¿ytki zielone oraz las, granicz¹ce z rzek¹ OrSinkúwka (Ñiíêó
lank¹ i gruntami wsi Mik³asze
Ñïi÷êóâñ’êå
Spiczkúwœkie (Ñïi÷êóâñ’êå
Ñïi÷êóâñ’êå) – u¿ytki zielone nad Orlank¹ zakupione
w maj¹tku Nowodwory przez mieszkañców wsi Spiczki
Øîñòàê
Szosták (Øîñòàê
Øîñòàê) – grunty rolne i nieu¿ytki z zachodniej strony drogi
do Orli, na po³udniowy-wschód od wsi
Çàðûñîê
Zarýsok (Çàðûñîê
Çàðûñîê) – strumieñ, dop³yw Orlanki, bior¹cy swój pocz¹tek
na gruntach wsi Zbucz; w dokumentach spotykamy inne brzmienie nazwy –
Ozarysok
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Aneks VII

Ïàí Ðóðûê ñòðàøûò
(ðoìàíòû÷ío-òðàãi÷íà oïîâåñöü)
Áûëî òî äàâíî, ø÷ý çà ïàíø÷ûíû. Â Íîâîäâîðàõ æûâ áîãàòû
ïàí Ðóðûê. Ëiõi áûâ òî ïàí, ñàìûå ìóêi òýðïiåâ îä ¸ãî íàðîä,
à íàéãóMMîðø êðûâäiâ âóMîí áàáóMîâ. Âÿäîìî, ïàí ìiMMåâ âýëiêi äâóMMîð
i äóæî çýìëi. Íà ¸ãî ðîáiëi ïàðîáêi. Òàêiì ïàðîáêîì áûâ ìîëîäû
ãîñïîäàð Ãðûöü. Çäîðîâû i ìóMMîöíû áûâ òî ìóæ÷ûíà, áðàâ íà ñýáý
ïî äâà ñýìiïóäîâû ìiøêi çáóMMîææà. Ãðûöü ìiMMåâ õîðîøó æóMMîíêó,
Ôðîñüêó. Ñëàâiëàñÿ âîíà íà âñþ îêîëiöþ. Ãðûöü âûáðàâ æóMîíêó íà
ñâîiMMå ãîðý i íýø÷àñöå. Iõ îáîå çãóáiëî õîðîñòâî.
À âñ¸ òî áûëî ëiMMåòîì â æíiâà. Ïàí Ðóðûê ïîiMMåõàâ â ïîëå íà
îáiMMåçä æýíöióâ. Íà äâîðûMMå áûëà íýâûíîñiìà æàðà. ÏðûiMMåõàâøû
ñòàâ âóMMîí ðîçãëåäàòiñü êðóãîì. Æýíöi ñòàëi æàòi õó÷ûMMåé. ßê ñòàâ
ïðûãëåäàòiñü äo æýíöþMMîâ, òî àæ â ìîçãàõ çàêðóòiëî, ç êîòîðîþ òî
ìîæíà áûëî á ïîñâàâîëiòi, ïîâýñýëiòiñü. Íàðýøòi î÷û ¸ãî, ÿê êîòÿ÷û
ïàçóðû, çàòðûìàëiñü íà Ôðîñüöi. Îáà÷ûëà òîå Ôðîñüêà i ø÷ý õó÷ûMMåé
ñòàëà æàòi. Òâàð åi ñòàâ ÷ûðâîíû i ìîêðû, áîÿëàñü ïóMMîäíýñòi ãîëîâó.
Âîíà i çàáûëàñü, øòî â æàðó ðîñøïiëiëà êîôòî÷êó, i òýïýð ïàí
ëþáóåööÿ åi ìîëîäûìi ãðóäüìi. Íà äðóãi äýíü ïàí Ðóðûê ïðûêàçàâ
ïîêëiêàòi â äâóMMîð Ôðîñüêó. Ôðîñüêà ïðûøëà, ïîêëîíiëàñÿ ïàíó
i àæ çàäðûæàëà iç ñòðàõó. À ïàí þóMîé êàæý: “Ç ñ¸ãî äíÿ òû
Ôðîñüêà íý áóäýø õîäiòi íà ïàíø÷ûíó, à áóäýø ìîåþ ñëóæàíêîþ.
Çàòðýñëàñÿ Ôðîñüêà, ÿê òàÿ îñiíà, çàïëàêàëà i ñòàëà ïðîñiòi ïàíà,
êîá íý áðàâ åi â ñëóãi. Ïàí ðîççëîâàâàñÿ i íý ñëóõàâ Ôðîñü÷ûíýé
ïðîñüáû. Òàê Ôðîñüêà i çîñòàëà ïàíñêîþ ñëóæàíêîþ. Ç òîãî ÷àñó
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Ðóðûê ïðûëiï äî Ôðîñüêi, ÿê ìóõà äî ìýäó. Àëå Ôðîñüêà áûëà
õiòðýþ ìîëîäiöåþ. Âîíà âiMMåðíà áûëà ñâîjoìó Ãðûöþ i íiÿêiìi
ïðûìàíêàìi ïàí íý ìóMMîã åi çâàáiòi. Îäíîãî ðàçó, êîëi ïàí íàäóìàâñÿ
âçÿòi Ôðîñüêó ñiëîþ, âîíà ïîêóñàëà ¸ìó ðóêi i ôîíàðû îñòàâiëà
ïóMMîä î÷ûìà. Òàêîå äiMMåëî ïðûâýëî ïàíà äî øàëó. ÂóMMîí íý ìóMMîã
äàðîâàòi, øòî òàêàÿ ïðîñòà áàáà îñìiëiëàñÿ òàê çíýâàæûòi ïàíà.
Íýçàäîâãî, ïî âîëi ïàíà, Ôðîñü÷ûíîãî Ãðûöÿ êîçàêi çàáðàëi
â ñîëäàòû. Ôðîñüêà îñòàëàñü ñàìà, ø÷ý áýç äiòÿòà. Â âóMMîéñüêó Ãðûöü
ïîãîäiâñÿ ç ñâîiì ë¸ñîì, ñòàâ ïîñëóøíûì ñîëäàòîì. Íà÷àëüíiêi
i îôiöýðû õâàëiëi ¸ãî. Òûì ÷àñîì âûáóõëà ðóñêî-òóðýöêàÿ âîéíà.
Ãðûöü ïîøîâ íà ôðîíò. Â ÷àñ áiòâû çà Ñýâàñòîïîëü âóMMîí âûðàòîâàâ
îä ñìýðòi ÿêîãîñü âàæíîãî îôiöýðà. Çà òîå äàëi ¸ìó âîéñêîâû êðûæ
i îäïóñòiëi äî äîìó. Ãðûöü íý áà÷ûâ ñâîåi æóîíêi ïÿòü ëiMMåò i ïiñüìà
ç äîìó ïðûõîäiëi íý ÷àñòî.
Ç âýëiêiì ñòðàõîì ïóMM îäõîäiâ Ãðûöü äî ñâîåi õàòû ïîñëå
äâóõìiñý÷íîi äîðîãi ç Êðûìó. Äîâãî âóîí ñòóêàâ â îêíî i êëiêàâ
æóîíêó. Íàðýøòi õòîñü îä÷ûíiâ äâýðû. Óâîéøîâøû äî õàòû,
ðîçãóáiâñÿ. Â òýìíîòi íiêîãî âóîí íý áà÷ûâ, íiõòî ¸ãî íý êëiêàâ.
Ñýðöå Ãðûöÿ áiëîñÿ øòî ðàç ìóMMîöíiåé. Õòîñü ïðîéøîâ ïî õàòi
i ñòàâ ðîçäìóõîâàòi â ïý÷û îãîíü.
- Ôðîñüêà, òî òû? – çàïûòàâ Ãðûöü.
Íiÿêîãî îäêàçó íý áûëî ÷óòi. Ãðûöü ïîäñòóïiâ âïýðýä i çà÷ýïiâñÿ
çà êîëûñêó. Øòîñü çàâîðóøûëîñü, à ïîòóîì çàïëàêàëî äiòÿ.
Ðîçãîðûëàñü ëó÷ûíà i â õàòi ñòàëî âiäíî. Ïýðýä Ãðûö¸ì âiMMåñiëà
êîëûñêà, à â þMMîé ìàëîå äiòÿ.
×ûå òî?! – çàáûâøûñü ïîçäîðîâêàòiñü, çëóMMîñíî çàïûòàâñÿ
Ãðûöü.
Ôðîñüêà çàòðýñëàñü i ñòàëà ïëàêàòi. Âîíà êiíóëàñÿ ìóæîâi äî
íóMMîã i ïëà÷ó÷û ñêàçàëà:
Ãðûøýíüêà, êëiíóñü ïýðýä òîáîþ, ÿ íý ìîãëà îáîðîíiòiñü, âóMMîí
ñiëîþ, òîé ãàä... Îé, Ãðûøà, Ãðûøýíüêà, øòî ÿ íàòýðïiëàñü, øòî
ÿ ïýðýæûëà òóò! Ái, çàái ìýíý!
Ãðûöü ïîìîâ÷àâ, ãëÿíóâ íà æóîíêó, îäîïõíóâ îä ñýáý i ñiMMåâ çà
ñòóMMîë. Ôðîñüêà âñòàëà äî êîëûñêi óñïîêîiòi äiòÿ. Ãðûöü ïîäiâiâñÿ
íà åi ïîíóðî, à ïîòóMMîì ñêàçàâ:
- Äàé iMMåñòi!
ÍàiMMåâøûñü, Ãðûöü íàñóíóâ øàïêó i âûøîâ ç õàòû. Êóäû âóMMîí
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ïîøîâ, íiõòî íý çíàâ. Çà ïàðó äíi ëþäý äîçíàëiñü, øòî Ãðûöü çàáiâ
ïàíà Ðóðûêà i ïóMMîäïàëiâ ¸ãî ìà¸íòîê. Æàíäàðìû i êîçàêi äîâãî
øóêàëi Ãðûöÿ. Íàðýøòi çíàéøëi ¸ãî i âûñëàëi íà Ñiáið íà âiMMå÷íó
êàòîðãó. ÆóMMîíêà Ãðûöÿ, Ôðîñüêà, ðàçîì ç ïàíñêiì äiòÿòîì êiíóëàñÿ
â ðûMMå÷êó i óòîïiëàñÿ.
Ïàíîì â Íîâîäâîðàõ îñòàâñÿ ñûí Ðóðûêà. Ìîëîäû ïàí ìàëî
äáàâ ïðî ñâóMMîé ìà¸íòîê, ÷àñòî ðîçiMMåæäæàâ, ãóëÿâ ñîáiMMå. Àëå îäíîãî
ðàçó, ÿê ãîâîðûëi ëþäý, ïðûñíiâñÿ ¸ìó ðîêîâû ñîí. Ñíiëîñÿ, øòî
ïðûøîâ äî ¸ãî áàòüêî, îäêðûâ ãðóäi i êàæý: “Áà÷ûø íýãóMMîäíû
ìóMMîé ñûíó, íà ìîþMMîì ñýðöi êðûâàâó ðàíó? Òóò æûâýø i ãóëÿåø,
à ïðî ìýíý çàáûâñÿ, à ÿ êðîâëåþ çàëiâàþñü. Êîëi õî÷ýø ìîãî ñïîêîþ,
ïîñòàâ òàì êðûæ, äý çýìëÿ ïðîñÿêíóòà ìîåþ êðîâëåþ i ìîëiñü çà
óïîêîåíiå ìîåé ãðûMMåøíîé äóøû. Ïîñëóõàâ ìîëîäûé ïàí áàòüêîâîãî
íàêàçó i ïîáóäîâàâ êàïëi÷êó, çàêàçàâ ñòî ïîêóòëiâûõ áîãîñëóæýííüóâ
âî âñiåõ îêîëi÷íûõ öýðêâàõ i ñàì ø÷ûðî ìîëiâñÿ. Îäíàê i òîå íý
óñïîêîiëî äóøû ñòàðîãî Ðóðûêà. ÂóMMîí ø÷ý i òýïýð ÷àñòî âûõîäiò
ç ðûMMå÷êi, iäý ïóMMîä êàïëi÷êó i ñiMMåäiò òàì äî äíÿ, æäý íà ñâîþ îôÿðó.
Òîé Ðóðûê i ïî ñìýðòi îñòàâñÿ ëàêîìû íà ÷óæûå æóMMîíêi.
Powy¿sza, najbardziej rozbudowana wersja opowieœci o panu z dworu szczytowskiego posiada niewiele wspólnego z prawd¹ historyczn¹. Rurykiem (Rurkiem)
w przekazach nazywany jest najczêœciej Józef Wiewiórowski (potwierdzaj¹ to inne
wersje legendy, gdzie wystêpuje jego brat Adolf). Dziedzic ten do¿y³ spokojnej staroœci, zmar³ w 1909 r. i nie mia³ syna, który móg³by zbudowaæ kapliczkê (jedyny syn
zgin¹³ w czasie pierwszej wojny œwiatowej). Naszym zdaniem opowieœæ jest ludow¹
kompilacj¹ ró¿nych wydarzeñ i osób, które niegdyœ mog³y w tych okolicach zaistnieæ.
Tekst zaczêrpniêto z pracy: W. Ryszczuk, Obrzêdowoœæ i folklor wsi Szczyty, praca
magisterska napisana pod kier. dr A. Barszczewskiego, Warszawa 1978, zapisano od
W. Rybaka (ur. 1910); por. Ïàí Ðóðûê ñòðàøûöü, „Áåëàðóñêi Êàëÿíäàð”, 1966,
s. 270: zapis W. Rudczyka z 17 wrzeœnia 1961 r. wg. opowiadania dziadka Makarego.
Tekst legendy, analogiczny do wersji poprzednich, zapisany przez o. W³odzimierza
Antiporowicza znajdziemy równie¿ w Kronice Parafialnej.
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Dodatek I

Chieruwimskaja Pieœñ (Pieœn Cherubinów),
kompozycja Jerzego Juszczuka
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Dodatek II

Áîåâîé äíåâíèê äðîçäîâöà
(22 ÿíâàðÿ 1919 ã. – 21 ôåâðàëÿ 1919 ã.)
Íå çàãëÿäûâàÿ äàëåêî â èñòîðiþ, âîçüìó ñîáûòiÿ ïîñëåäíèõ
ëåò, êîòîðûõ ñàì áûë ñâèäåòåëåì. Â 1916 ã. Àâñòðiÿ âåäåò
íàñòóïëåíiå íà Èòàëiþ âú ðàéîíå Ãîðè...(?), ãåðìàíñêiÿ 25 äèâèçiè
(ïî ôðàíöóçñêèì ñâåäåíiÿì 30 äèâ.) àòàêóþò Âåðäåí, êîòîðûé
51 ôðàíöóçñêàÿ äèâèçiÿ åëå-åëå “äîáëåñòíî óäåðæèâàåò”.
Êîìàíäóþùié íàøèì þãî-çàïàäíûì ôðîíòîì ãåíåðàë Áðóñèëîâ
ìîùíûì íàñòóïëåíiåì íà Àâñòðî-Ãåðìàíöåâ íà âñåì ñâîåì ôðîíòå
îò ðåêè Ïðèïåòè äî ã. ×åðíîâèö íà÷èíàÿ ñú 22 ìàÿ ñò. ñò. äî 30
àâãóñòà, ò. å. äî 3 ìåñÿöà çàâîåâûâàåò òåððèòîðiþ, ïðîáëèçèòåëüíî
ðàâíóþ 3ì òåïåðåøíèì ïîëüñêèì âîåâîäñòâàì (Âîëûíñêîìó,
Òàðíîïîëüñêîìó è Ñòàíèñëàâñêîìó) ïëþñ öåëóþ Áóêîâèíó
ñú ã. ×åðîâèöàìè, ïðèíàäëåæàùóþ òåïåðü Ðóìûíiè, è çàõâàòûâàåò
430000 ïëåííûõ!
Âñëåäñòâiå ÷åãî îñòàíîâèëîñü íàñòóïëåíiå Öåíòðàëüíûõ äåðæàâ
íà Èòàëiþ è Ôðàíöiþ, îòêóäà îíè ïåðåáðîñèëè áîëüøóþ ÷àñòü ñèë
íà ðóññêié Âîñòî÷íûé ôðîíò. Äëÿ ïîìîùè Áðóñèëîâó ôðàíöóçû
òîëüêî íà÷àëè íàñòóïëåíiå íà Çàïàäíèì ôðîíòå íà ó÷àñòêè ðåêè
Ñîììû “äîáëåñòíî ïðåäâèãàÿñü âïåðåä íà íåñêîëüêî ìåòðîâ”. Ïîñëå
ýòèõ áëåñòÿùèõú óñïåõîâ Áðóñèëîâñêàãî íàñòóïëåíiÿ ïîíåâîëå
ÿâëÿëàñü ìûñëü, ÷òî áûëî áû åñëè áû îäíîâðåìåííî ñú Áðóñèëîâûìú
ñîþçíèêè ïîâåëè íàñòóïëåíiå íà âñåõú ñâîèõú ôðîíòàõú: Ðóññêiå
íà âñåì Âîñòî÷íîìú îòú Áàëòiéñêàãî äî ×åðíàãî ìîðÿ, à òàêú æå
íà Êàâêàçñêîì ôðîíòå, ãäå íàøà äîáëåñòíàÿ Êàâêàçêàÿ Àðìiÿ çàíÿëà
âñþ Àðìåíiþ ïî÷òè íà 350 â(åðñòú) âú ãëóáèíó Òóðåöêîé
òåððèòîðiè. Ôðàíöóçû íà âñåìú Çàïàäíîìú è Ìàêåäîíñêîì ôðîíòàõ,
Èòàëiÿ âú Òèðîëå, Àíãëè÷àíå âú Ìåñîïîòàìiè, êàêiå áûëè áû
äîñòèãíóòû òîãäà áëåñòÿùiå ðåçóëüòàòû!
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Ïî íàñòîÿíiþ Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà âú äåíü 9ãî àïðåëÿ 1917
ãîäà äîëæíî áûëî áû íà÷àòüñÿ îäíîâðåìåííî íàñòóïëåíiå ñîþçíèêîâ
íà è âñåõ âûøåóïîìÿíóòûõ ôðîíòàõ. Áåçóñëîâíî, åñëè âú 1916 ã.
Áðóñèëîâ íàñòóïëåíiå ñîâåðøàë îäèí, òî 1917 ã. áûë áû áëåñòÿùèì
äëÿ Ðóññêîé Àðìiè, áûëè áû ïåðåéäåíû ëèíiè Çàïàäíàãî Áóãà,
Âèñëû ñòðàíà äîñòèãëà áû ïîáåäû. Ãëàâíîêîìàíäóþùèé Êàâêàçñêèì
ôðîíòîì Âåëèêié Êíÿçü Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ú ñîáèðàëñÿ íàñòóïàòü
÷åðåç âñþ Àíàòîëiþ âäîëü ×åðíîìîðñêàãî ïîáåðåæüÿ ñóõèìú ïóòåìú
íà Öàðüãðàäú, ÷òî áûëî áû âåñüìà âîçìîæíî, íå ñìîòðÿ íà 1200
âåðñòîâûé ïóòü, òàêú êàêú íà ×åðíîì Ìîðå ãîñïîäñòâîâàë íàøú
ôëîòú, à Êàâêàçñêàÿ Àðìiÿ âñåãäà îäåðæèâàëà áëåñòÿùiå óñïåõè
íàäú Òóðêàìè. È â ýòîò ìîìåíò, êîãäà Ðîññiÿ íàõîäèëàñÿ íà êàíóíå
äîñòèæåíiÿ ñâîèõ íàöiîíàëüíûõ çàäà÷, êîãäà ÷åðåçú 5 íåäåëü äîëæíî
íà÷àòüñÿ îáùåå íàñòóïëåíiå ñîþçíèêîâ, ïðåäñåäàòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîäçÿíêî, ñîâìåñòíî ñú îáùåñòâåííûìè
äåÿòåëÿìè: ×ó÷êîâûì, Ìàìîñàâûì, Êåðåíñêèì óñòðàèâàþòú 25
ôåâðàëÿ 1917 ã. “Âåëèêóþ è Áåçêðîâíóþ Ðåâîëþöiþ”, ïîãóáèâøóþ
Âåëèêóþ Ðîññiþ è îòäàâøóþ å¸ âî âëàñòü Êðàñíàãî Çâåðÿ!
Åñëè ãëóáîêî âî âñåì ðàçîáðàòüñÿ òî âñå ôàòàëüíûÿ íåâåäåíiÿ
Ðîññiè, íå áûëè ñëó÷àéíîñòüþ, à áûëè íàêàçàíiåìú Áîæiì çà ïî÷òè
ñòîëåòíiå ãðåõè íàøåé ìèëîé ãíèëîé èíòåëèãåíöiè, êîòîðàÿ âñåãäà
ñâîå ðîäíîå ðóññêîå, äîñòîéíîå ÷èñòî ãîðäîñòè îñìåèâàëà,
à âîñòîðãàëàñü òîëüêî ÷óæèì, èíîñòðàííûì. Êîòîðàÿ íå èìåëà
äàæå ïîíÿòiÿ, êàêú íàäî æåðòâîâàòü ñâîèìè èíòåðåñàìè íà áëàãî
Ðîäèíû!
Òåïåðü íàì, ìîëîäîìó ïîêîëåíiþ, íåñóùåìó íà ñâîèõ ìîëîäûõ
ïëå÷àõ âñþ òÿæåñòü íàêàçàíiÿ Ðîññiè, îñòàâàëîñü èëè ñú ÷åñòüþ
óìåðåòü, ÷òî áû íàøà ïàìÿòü áûëà áû ÷èñòà ïåðåäú áóäóùåé Ðîññiåé,
ïåðåäú íàøèìè äåòüìè è âíóêàìè, íå áûòü ãîãîëåâñêèì Àíäðååì,
à òîëüêî Îñòîíîì (?), äî êîíöà èñêàâøèìú ñâîþ Ãàøó.
22 ÿíâàðÿ Ñâåäíî (?) Ãâàðäåéñêié ïîëê ñî ñâîåé àðòèëåðiåé
ñìåíÿåòú Äðîçäîâñêié îôèöåðñêié ïåõîòíûé ïîëêú (16 ðîòíàãî
ñîñòàâà, êàæäàÿ ðîòà áûëà ÿäðîìú ñòàðàãî ãâàðäåéñêàãî ïîëêà).
Îïåðàöiîííîé ãðóïïîé ïðèíÿë êîìàíäîâàíiå Ãâàðäåéñêié ãåíåðàë
Òèëëî.
23 ÿíâàðÿ ìàõíîâöû îòòåñíÿþò ãâàðäåéñêóþ ïåõîòó è
çàíèìàþòú ä. Ïîëîãè è äåðåâíþ Âîñêðåñåíêó, âñëåäñòâiå ýòîãî
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ôðîíò îòòÿãèâàåòñÿ íà þãî-âîñòîê íà âåðñò 40 è èäåò ïî ëèíiè:
ñåëî Êèðèëîâêà, äàëåå ïî çàìåðçøåé ðå÷óøêå Êàëñêîé íà äåðåâíþ
Ãóñàðêó (ïðîòèâ Êîíñêèõ Ðàçäàð, çàíÿòûõ ïðîòèâíèêîì),
ñò. Ìåãåäîâú – Ãàéãóð. Ýòî áûëà íå îñîáåííî ÷óâñòâèòåëüíàÿ
íåóäà÷à, òàêú êàêú âëàäåÿ óçëîâûìè ñòàíöiÿìè Âåðõíå – Òàêìàêú
è Öàðåêîíñòàíòèíîâêà ìû ïî æåëåçíîé äîðîãå: ñò. Âîëíîâàõà,
Öàðåêîíñòàíòèíîâêà, Âåðõíå-Òàêìàêú – Ôåîäîðîâêà –
Ìåëèòîïîëü, ïîääåðæèâàëè ñîîáùåíiå ìåæäó Êðûìîì è Äîíñêîé
Îáëàñòüþ. Áûâøié 23 ÿíâàðÿ ñ ðàçúåçäîì, â ðàéîíå Ïîëîã, ïîðó÷èê
Äîáðæàíñêié, ìîé îäíîïîë÷àíèí ïî Ñòàðîé Èìïåðàòîðñêîé Àðìiè,
ðàçñêàçûâàëú î âèäåííîì èìú èíòåðåñíîì ñëó÷àå èçú áîåâûõ
äåéñòâié âîêðóãú ýòîé ñòàíöiè: Âî âðåìÿ íàñòóïëåíiÿ ìàõíîâñêàãî
öåïè íà Ïîëîãè âú íåñêîëüêèõ âåðñòú îòú ñòàíöiè ñòîÿë íà
æåëåçíîäîðîæíîìó ïóòè íàøü áðîíåâîé ïîåçä ñú äâóìÿ îðóäiÿìè
è îáñòðåëèâàë ïðîòèâíèêà, âäðóãú ñî ñòîðîíû Ïîëîãú èäåò íà
âñòðå÷ó áðîíåâîìó ïîåçäó ïóñòîé ïàðîâîçú, ïóùåííûé èçú ñòàíöiè
áîëüøåâèöêè íàñòðîåííûìè æåëåçíîäîðîæíûìè ðàáî÷èìè.
Áðîíåâîé ïîåçäú, ñòîÿâøié íà ìíåòå (?), íà÷èíàåò áðàòü ñèëüíûé
õîä, ÷òî áû óéòè îòú íàëåòàþùàãî íà íåãî ïàðîâîçà, íà
æåëåçíîäîðîæíîì ïîëîòíå, êîòîðîå áûëî î÷åíü âûñîêèìú, âñåãî
âú íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñàæåí îò áðîíåâàãî ïîåçäà êàðüåðîì ì÷àòñÿ
äâà êîçàêà, ò. ê. èç çà âûñîêîé íàñûïè îíè íå ìîãëè ñîñêî÷èòü
ñ ïîëîòíà. Òàêèì îáðàçîìú áðîíåâîé ïîåçäú íàãàíÿåò .... ì÷àùèõñÿ
ïî ïîëîòíó Êàçàêîâ è ñàì âú ñâîþ î÷åðåäü, íàñòèãàåòñÿ ïàðîâîçîì,
êàçàëîñü êðóøåíiå íåèçáåæèìûìú, òîãäà áðîíåâîé ïîåçä íà÷èíàåò
ñòðåëÿòü èç îðóäié â ïàðîâîç è ïîñëå òðåòÿãî âûñòðåëà ðàçáèâàåò
åãî ñíàðÿäîìú, ëîøàäè â ýòî âðåìÿ ïàäàþò íà ïîëîòíî îò ðàçðûâà
ñåðäöà – ñöåíà ïðÿìî èç ðîìàíà Æþëü Âåðíà.
Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 21 ôåâðàëÿ ñòîèìú âú äåðåâíè Ãóñàðêà.
Ïðîòèâíèê íàõîäèòñÿ îò íàñ â 5-6 âåðñòàõ â ä. Êîíñêiå Ðàçäîðû.
Ïî ñåðåäèíå ýòèõ äåðåâåíü ïðîòåêàåò ìàëþñåíüêàÿ ðå÷êà Êîíñêàÿ.
Äíåì ïî ýòîé ðå÷êå çàíèìàåì ïîçèöiþ ñîâìåñòíî ñú áàòàëiîíîì
ãâàðäåéñêèõ ñòðåëêîâ è áàòàëiîíîì ôîðìèðóåìîé 2é ãâàðäåéñêîé
äèâèçiè, íî÷üþ æå óõîäèì â äåðåâíþ, âûñòàâëÿÿ íà ðå÷êå Êîíñêîé
òîëüêî ñòîðîæåâûÿ çàñòàâû. Ó ìàõíîâöåâ íà÷àëà äåéñòâîâàòü î÷åíü
ìåòêî èõ àðòèëåðiÿ, ïîâèäèìîìó Ìàõíî ìîáèëèçîâàë ñòàðûõ
àðòèëåðèéñêèõ íàâîä÷èêîâ. 2ãî ôåâðàëÿ ïîñëå óñïåøíàãî áîÿ
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ìàõíîâöû âûáèâàþò íàñ èç Ãóñàðêè, îòñòóïàåì çà 12 â. íà ñòàíöiþ
Áóëüìàíêó, ïîñëåäóþùié äåíü âûñòóïèâ 6 ÷. óòðà èç Áèëüìàíêè
ê 3 ÷àñàì äíÿ çàíèìàåì îáðàòíî Ãóñàðêó, ïðè÷åì ÿ ñú êàçàêîì
Ìàùåíêî ñâîåâðåìåííî óñïåëè ïðåäóïðåäèòü åäóùóþ íà ïîäâîäàõ
ðîòó ë-ãâ. Ìîñêîâñêàãî ïîëêà î òîì, ÷òî âïåðåäè îò íèõ â íåñêîëüêî
äåñÿòêàõ ñàæåí ñèäèòü â çàñàäå ñèëüíàÿ ìàõíîâñêàÿ öåïü
ñ ïóëåìåòàìè. Ïðåäóïðåæäåííûÿ ìîñêîâöû èçáåæàëè çàñàäû
è ñâîåâðåìåííî ðàççñûïàëèñü â öåïü.
15 ôåâðàëÿ íà÷àëàñü íàñòîÿùàÿ âåñíà, è êðåñòüÿíå âûõîäÿò
â ïîëå ïàõàòü. Â ýòîò äåíü ïîëê, ïîñëå óïîðíàãî áîÿ áûë âûáèò
ìàõíîâöàìè èç ä. Ãóñàðêè, íî íà ñëåäóþùié äåíü 16 ôåâðàëÿ
ñîâìåñòíî ñ ãâàðäåéñêèì ñòðåëêîâûì áàòàëiîíîì è òîðîé
ôîðìèðóåìàãî ë–ãâ. Ìîñêîâñêàãî Ïîëêà, çàíÿë äåðåâíþ è ñòàë ïî
ñòàðûì êâàðòèðàì.
Çà ìåñÿö ñîâìåñòíûõ äåéñòâié 2ãî îôèöåðñêàãî êàâàëåðiéñêàãî
ïîëêà ãåíåðàëà Äðîçäîâñêàãî è ôîðìèðóåìûìè ãâàðäåéñêèìè
÷àñòüÿìè ñêàçàëàñü ðàçíèöàìè ìåæäó íèìè. Ïåõîòà ãâàðäiè,
ñîñòàâëåííàÿ èç ìîáèëèçîâàííûõ êðåñòüÿí, íå îòëè÷àëàñü
ñòîéêîñòüþ â áîÿõú î ïîäâåðãàëàñü ìàõíîâñêîé ïðîïàãàíäå. Áûë
ñëó÷àé, ÷òî ñòîÿùàÿ çàñòàâà ãâàðäåéñêèõ ñòðåëêîâ, çàáðàëà ñâîåãî
îôèöåðà è ïåðåøëà êú ìàõíîâöàì âú ä. Êîíñêiå Ðàçäîðû. Çàòî
õîçÿéñòâåííàÿ ÷àñòü ãâàðäåéñêèõ ÷àñòåé áûëà ïîñòàâëåíà îáðàçöîâo,
âñå ñîëäàòû áûëè õîðîøî îáìóíäèðîâàíû, ýêîïèðîâàíû,
ñâîåâðåìåííî ïîëó÷àëè æàëîâàíiå, êàæäûé äåíü ðîòíûÿ êóõíè
ãîòîâèëè ñûòûé îáåä, çà âñå ïðîäóêòû íàñåëåíiþ ñåé÷àñ æå ïëàòèëè
äåíüãàìè, ïîñëåäíåå îñîáåííî î÷åíü íðàâèëîñü êðåñòüÿíàì è îíè
ãîâîðèëè: “åñëè áû âñå “êàäåòû” (òàê â íà÷àëå 1919 ã. êðåñòüÿíå
íàçûâàëè äîáðîâîëüöåâ) òàê ïëàòèëè çà ïðîäóêòû, êàê ãâàðäåéöû,
òî ìû âñå áû áûëè çà “êàäåò”. Ãâàðäåéñêàÿ àðòèëåðiÿ áûëà õîðîøà
â áîåâîì îòíîøåíiè, õîçÿéñòâåííàÿ ÷àñòü òîæå ïîñòàâëåíà
îáðàçöîâî. 2îé îôèöåðñêié êàâàëåðiéñêié ïîëê â ýòîì îòîíîøåíiå
ïðåäñòàâëÿë êàê ðàç îáðàòíîå ÿâëåíiå. Îôèöåðû è äîáðîâîëüöû
îòëè÷àëèñü çàìå÷àòåëüíîé ñòîéêîñòüþ, â áîÿõú ëîæèâ ñïàòü îðóæiå
îêîëî ñåáÿ, íèêàêîå (?) íå ìîãëî èõú îøåëîìèòü è ñëîìàòü. Âñå
êàê îäèí ÷åëîâåê áûëè ïðîíèêíóòû ñîçíàíiåì, ÷òî ëè÷øèì
ñïîñîáîì îáîðîíû åñòü íàñòóïëåíiå íà ïðîòèâíèêà. Çàòî
õîçÿéñòâåííàÿ ÷àñòü áûëà ïîñòàâëåíà îòâðàòèòåëüíî. Æàëîâàíiå
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îôèöåðîâ äîñòèãàâøåå âñåãî íà âñåãî 300 ðóá. â ìåñÿöú (öåíà
8 ïóäîâ áåëîé ìóêè) âûäàâàëîñü ñ îïîçäàíiåì íà 2, à íåêîãäà
è áîëåå ìåñÿöåâ, ýñêàäðîííûõ êóõîíü ñîâåðøåííî íå ñóùåñòâîâàëî,
îáìóíäèðîâàíiÿ êîíå÷íî íå ïîëó÷èëè íè êàêîãî, âñÿ òÿæåñòü
ïðîäîâîëüñòâiÿ ëþäåé è ëîøàäåé ïîëêà, åñòåñòâåííî, ëîæèëàñü íà
êðåñòüÿí, êîòîðûì îôèöåðû î äîáðîâîëüöû, íå ïîëó÷àÿ æàëîâàíiÿ
è ïðîäóêòîâ, íå èìåëè âîçìîæíîñòè íè÷åãî ïëàòèòü. Òàêîå ÿâëåíiå,
åñòåñòâåííî, âûçûâàëî îçëîáëåíiå íàñåëåíiÿ è äîëãàãî ñòîÿíiÿ ïî
êâàðòèðàì êðåñòüÿíå áîÿëèñü, êàê ñàðàí÷û. Òîãäà ÿ óáåäèëñÿ, ÷òî
â ãðàæäàíñêóþ âîéíó, ïîìèìî âñÿêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîãðàìì,
÷òîáû èìåòü ñèìïàòiþ íàñåëåíiÿ ñâîåé ñòðàíû, âîéñêà äîëæíû çà
âñå ïðîäóêòû ñàìûì òùàòåëüíûì îáðàçîì ðàñïëà÷èâàòñÿ
íàëè÷íûìè ñ íàñåëåíiÿìè.
20 ôåâðàëÿ ïðèíèìàþ êîìàíäîâàíiå 2ì âçâîäîì ñîñòîÿùèì
èç êóáàíñêèõ êîçàê. Ñ ôðîíòà ïðèõîäÿò íåóòåøèòåëüíûÿ ñâåäåíiÿ:
áîëüøåâèêè, ïðîéäÿ âñþ “Óêðàèíó”, ïîäõîäÿò íà ïîìîùü ê Ìàõíî.
Ïåðåä íàìè çàìå÷åíû ïî ïîêàçàíiþ Áëåííûõ(?) ÷àñòè 5ãî
ñòðåëêîâàãî ïîëêà Êðàñíîé Àðìiè. Ýòî èçâåñòiå î÷åíü íåïðiÿòíîå,
òàê êàê ñ íàìè óæå íåò áåçïîáåäíûõ ïåøèõ äðîçäîâöåâ è, åñëè
ïîëó÷èì ïîäêðåïëåíiÿ, òî ïðè ïåðâîì ñèëüíîì íàñòóïëåíiè
ïðîòèâíèêà áóäåì íå â ñîñòîÿíiè óäåðæàòü íàøó òåïåðåøíþþ
ëèíiþ ôðîíòà, ïðîêðûâàþùèþ æåëåçíóþ äîðîãó: Âåðõíié Òàêìàê,
Âîëíîâêà è ïðèíóæäåíû áóäåì îòñòóïàòü ÷åðåç Ìåëèòîïîëü è Êðûì
ê Ïåðåêîïó, ×èíãàóñó è Ãåíè÷åñêó, óòðàòèâ ñîîáùåíiå ñóõèì ïóòåì
ñ Äîíñêîé îáëàñòüþ.
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ëûçëîâ
Autor pamiêtnika W³odzimierz £yz³ow, syn W³odzimierza i Julii z Wiewiórowskich w 1919 r. wst¹pi³ do Ochotniczej Armii gen. Drozdowskiego, wspieraj¹cej dzia³ania armii gen. Denikina w okolicach Morza Czarnego. Publikowany fragment
„Dziennika Drozdowca” jest czêœci¹ zeszytu, sygnowanego przez autora „1b”. Oprócz
niego zachowa³y siê dwa inne, niekompletne zeszyty rêkopisu, w sumie 55 stron.
Ponadto zachowa³o siê jeszcze kilkanaœcie stron luŸnych notatek £yz³owa, przewa¿nie wypiski z ró¿nych Ÿróde³, m.in. „Çàïèñêè áåëîãâàðäåéöà”, “Î÷åðêè ðóññêîé
ñìóòû”. Cenn¹ prac¹ W. £yz³owa jest tak¿e szkic o Puszczy Bia³owieskiej, publikowany w piœmie „Bielski Hostineæ” 2003, nr 23.
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Dodatek III

Ñÿìåéíàÿ àáðàäíàñöü â¸ñêi Ø÷ûòû
Àáðàäû i ïåñíi ïðû íàðàäæýííi ÷àëàâåêà
Æàí÷ûíà, ÿêàÿ ðûõòóåööà ðàäçiöü, ó ñÿì’i, ó ñâàÿêî¢, ñóñåäçÿ¢
i çíà¸ìûõ êàðûñòàåööà àñàáëiâàé ïàøàíàé. Ó õàöå çàáàðàíÿåööà
¸é âûêîíâàöü öÿæêiÿ ðàáîòû, öi ïåðàæûâàöü íåïðûåìíàñöi.
Ïàâîäëå çâû÷àÿ¢ ïåðàñöåðàãàåööà ÿå ïåðàä ìíîãiìi íåáÿñïå÷íûìi
ïàâîäçiíàìi, ÿêiÿ ¢ áóäó÷ûíi ìîãóöü ïàøêîäçiöü ¸é i áóäó÷àìó ÿå
äçiöÿöi. Íåëüãà ¸é, íàïðûêëàä, ãëÿäçåöü ïðàç äçiðêó àä êëþ÷à
¢ äçâÿðàõ öi ïðàç íåéêóþ ø÷ûëiíó, áî äçiöÿ áóäçå êàñîå. Ñóñåäçÿì
íåëüãà àäìîâiöü öÿæàðíàé, êàëi ÿíà ïðûõîäçiöü äà iõ ÷àãî-íåáóäçü
ïàçû÷ûöü, áî ¢ iõ õàöå çàâÿäóööà ìûøû.
Êàëi ¢ ñÿì’i ìàå íàðàäçiööà ïåðøàå äçiöÿ, ïàæàäàíà, êàá ãýòà
áû¢ ñûí, áî äëÿ áàöüêî¢ ãýòà ãîíàð, øòî íå áóäçå çâîäçiööà ñÿìåéíàå
ïðîçâiø÷à. Ïðû ãýòûì óâàñàáëÿåööà i òîå, øòî æûöö¸ ìóæ÷ûíû
¢ ìíîãiì ëÿã÷ýéøàå àä æàíî÷àãà æûööÿ i òàìó íàðàäæýííå õëîïöà
i äà ñ¸ííÿ ¢ñïðûìàåööà ç áîëüøûì çàäàâàëüíåííåì.
Íåêàòîðûÿ âîïûòíûÿ ñòàðýéøûÿ æàí÷ûíû ÷àñòà âàðîæàöü
öÿæàðíàé, öi íàðîäçiöü ÿíà ñûíà öi äà÷êó. Âàðàæáà àäáûâàåööà
ïà çíåøíiì âûãëÿäçå öÿæàðíàé, ïà ÿå çäàðî¢’i i ïà ñïåöûÿëüíûõ
ïðûêìåòàõ, íàïðûêëàä: êàëi öÿæàðíàé çàãàäâàåööà ñåñöi íà ïàäëîçå,
à ïîòûì ñàìàñòîéíà ¢ñòàöü, ÿíà ïðû ãýòûì ïàäïiðàåööà ðóêàìi.
Êàëi ñïà÷àòêó ÿíà ïàäàïðýööà ëåâàé ðóêîé, äûê íàðîäçiöü ñûíà,
à êàëi ïðàâàé – äà÷êó. Òàêiÿ çäàãàäêi ÷àñòà çáûâàþööà, à áûâàå
i òàê, øòî ÿíû ðàç÷àðî¢âàþöü áàöüêî¢.
Ïðàç íåéêi ÷àñ ïåðàä ðîäàìi áàöüêi äçiöÿöi àáìÿðêî¢âàþöü,
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êàãî ¢çÿöü çà êóìî¢. Ó êóìû äà¢íåé ïðàñiëàñÿ áàãàòûõ i ïàâàæàíûõ
ëþäçåé. Ìàãëi iìi áûöü ñâàÿêi áàöüêî¢ äçiöÿöi, äîáðûÿ ñóñåäçi öi
ïðîñòà çíà¸ìûÿ. Àäíàãî ç êóìà¢ ÷àñòà ïðàïàíóå ìàöi äçiöÿöi, äðóãîãà
áàöüêà. Ïàâîäëå àáðàäíàñöi êóìî¢ âûáiðàåööà ÷àñòà âÿñ¸ëûõ
i ïÿâó÷ûõ, êàá íà õðûñöiíàõ ÿíû âåñÿëiëi ãàñöåé i ãàñïàäàðî¢
i êàá iõ õðûø÷îíàå äçiöÿ ¢ ñâàiì æûööi ìåëà òàêñàìà ìíîãà
âåñÿëîñöi.
Êàëi ¢æî äçiöÿ ø÷àñëiâà ïðûõîäçiöü íà ñâåò, ãýòà ¢ ñÿì’i
âûêëiêàå âÿëiêóþ ðàäàñöü. Ðàíåé ðîäû íà â¸ñöû ïðûìàëi íå
àêóøýðêi öi äîêòàð, à áàáêi. Òàêiìi áàáêàìi áûëi ñòàðýéøûÿ
æàí÷ûíû, ÿêiÿ ¢ìåëi àáûõîäçiööà ç ïàðàäóõàé ïðû ðîäàõ, çàâÿçâàöü
äçiöÿöi ïóïàâiíó, ïàêóïàöü ÿãî i çààïåêàâàööà ïàðàäóõàé. Áàáêi
ìåëi âÿëiêó ïàøàíó ¢ ñâàiì àñÿðîääçi. Ïàñëÿ ðîäà¢ iõ àáäîðâàëàñÿ
òàêiìi õàòíiìi õàð÷àâûìi ïðàäóêòàìi ÿê öóêàð, ìóêà, ÿéêi öi ñàëà.
×àñòàâàëiñÿ òàêñàìà âiíîì öi ãàðýëêàé i äîáðàé çàêóñêàé.
Ó ïåðøû ñâÿòî÷íû äçåíü ïàñëÿ íàðàäæýííÿ äçiöÿöi àäáûâàëiñÿ
àäâåäêi. Ó àäâåäêi ïðûõîäçiëi i çàðàç ïðûõîäçÿöü âûêëþ÷íà æàí÷ûíû
– ìàëàäçiöû: ñâàÿ÷êi, ñóñåäêi i ñÿáðî¢êi áàöüêî¢ äçiöÿöi. Àäâåäíiöû
êàëiñü ïðûíîñiëi ç ñàáîþ ¢ àäâåäêi ìóêó, öóêàð, êà¢áàñû, ÿéêi
i ãàðýëêó. Öÿïåð íÿñåööà àäçåííå äëÿ äçiöÿöi, ïàäàðàê äëÿ ïàðàäóõi,
íåøòà òàêñàìà äëÿ âûïi¢êi i ÿêîåñü ñìà÷íàå ïÿ÷ýííå ç ìóêi.
Ñàáðàíûÿ àäâåäíiöû ñóïîëüíà ç ãàñïàäàðàìi äîìó âåñåëà
ïðàâîäçÿöü íåêàëüêi ãàäçií ãàñöiíû. Ãîñöi ñïÿâàþöü âÿñ¸ëûÿ ïåñíi,
ó ÿêiõ ñêëàäàþöü ñàìûÿ äîáðûÿ ïàæàäàííi íîâàíàðîäæàíàìó
äçiöÿöi i ÿãî áàöüêàì. Âå÷àðàì ïàäõìåëåíûÿ àäâåäíiöû ñà ñïåâàì
âÿðòàþööà äàäîìó.
Ïðàç äâà-òðû òûäíi ïàñëÿ àäâåäàê àäáûâàþööà õðûñöiíû. Äà
õðûñöií ãàñïàäàðû äîìó ðûõòóþööà àñàáëiâà ñòàðàííà. Ðûõòóþöü
ÿíû ìíîãà äîáðàé çàêóñêi i ãàðýëêi. Ðàíåé çà ¢ñiõ íà õðûñöiíû
çàïðàøàåööà êóìî¢, à ïîòûì iíøûõ ãàñöåé, à ìiæ iíøûì àäâåäíiö
ç iõ ìóæàìi. Íàéâàæíåéøóþ ðîëþ íà õðûñöiíàõ ñïà¢íÿþöü êóìû.
Ïåðàä ãàñöiíàé ÿíû âÿçóöü äà õðûñòó äçiöÿ. Ïåðàä ãýòûì êóìà
àäçÿâàå ¢ êóïëåíàå ¸þ ñïåöûÿëüíàå õðûñöiííàå àäçåííå. Ïðûáiðàå
çåëÿíiíàé i ñòóæêàìi ïàêðûâàëà, ÿêiì íàêðûâàåööà äçiöÿ. Äçiöÿ
¢ðà÷ûñòà âûíîñiööà ç õàòû äà õðûñòó. Ó ãýòûì ìàìýíöå áàöüêi
äçiöÿöi ñòàðàþööà âûêàíàöü õðûñöiííû çâû÷àé. Ïàä ãàëî¢êó äçiöÿöi
êëàäóöü êíiæêó àáî ñøûòàê – êàá äçiöÿ äîáðà âó÷ûëàñÿ. Íà ïàðîçå
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õàòû êëàäóöü øêëÿíêó àáî òàëåðêó, ÿêiÿ íàãàìi ðàçáiâàþöü
õðûø÷îíûÿ áàöüêi íà ø÷àñöå äçiöÿöi.
Ïàñëÿ ïàâàðîòó àä õðûø÷ýííÿ äçiöÿöi, áàöüêi çíàðîê ïûòàþöü
ó êóìî¢, ÿê iõ äçiöÿ íàçûâàåööà. Ãýòûÿ àäêàçâàþöü, øòî Öiõîí,
êàá iõ äçiöÿ áûëî ñïàêîéíàå. Ïàñëÿ ïðûõîäó ãàñöåé ó âûçíà÷àíû
÷àñ ïà÷ûíàåööà ãàñöiíà. Ïðûñóòíûÿ íà ¸é ãîñöi ñÿäàþöü çà ñòàëû,
à êóìû ñÿäçÿöü ó êóòêó ïàä àáðàçàìi. Êóì áëàãàñëàâiöü áàöüêî¢
ç iõ íîâàíàðîäæàíûì äçiö¸ì, ¢ñå ãîñöi ¢ñòàþöü i âûïiâàþöü ïåðøóþ
÷àðêó ãàðýëêi. Ïàäõìåëåíûÿ êðûõó ãîñöi ïà÷ûíàþöü ñïÿâàöü ðîçíûÿ
ïåñíi, ó ÿêiõ àäëþñòðî¢âàåööà ñàìû ïið, à òàêñàìà ¢ñõâàëÿåööà
ãàëî¢íûõ ÿãî ¢äçåëüíiêà¢: ãàñïàäàðà, ÿãî æîíêó i êóìî¢.
Ó ïåñíÿõ ïðûñâå÷àíûõ êóìàì ÷óåööà ïàæàäàííå ç iõ áîêó
¢ñÿêàãà ø÷àñöÿ íîâàíàðîäæàíàìó i àñâÿòëÿþööà ¢çàåìíûÿ àäíîñiíû
êóìû ç êóìàì. Êóì ïðîñiöü ó Áîãà äîëi-ø÷àñöÿ äçiöÿöi. Ïàäîáíûÿ
ïàæàäàííi âûêàçâàþööà ç áîêó êóìû:
Êóìà íà êóòi ñiMåëà
Õîðîøó ïiåñíþ ñïiMåëà
Ïýðøóþ – õðûñöiííóþ,
Äðóãóþ – âýñiMåëüíóþ.
Îé, äàé Áîæý, òîìó äiòÿòi
Õðûñöiíû ñêàêàòi
I âýñiMåëÿ äîæäàòi.

Òðàäûöûéíàé íà õðûñöiíàõ ó Ø÷ûòàõ ¸ñöü êàøà àáî êóöÿ.
Íåäçå ¢ ïàëàâiíå õðûñöií ãàñïàäàðû äîìó ðàçàì ç êóìàìi ðûõòóþöü
êàøó. Ó ïðûãîæû ïà¢ìiñàê íàñûïàþöü ÿêîéñüöi êàøû,
óïðûãîæâàþöü ÿå êàëÿðîâûìi öóêåðêàìi i ñòàâÿöü íà ñòàëå
íàñóïðàöü êóìà¢. Ãîñöi ïà÷ûíàþöü ñïÿâàöü ïåñíþ Ãîðîäýöü. Ïåñíÿ
ñïà÷àòêó ñïÿâàåööà áàöüêàì, êóìàì, à ïîòûì óñiì ãàñöÿì:
Îé, ÷ûé òî ãîðîä íý ãîðîäæàíû,
Íý ãîðîäæàíû, íý îáñàäæàíû,
Òî Âàíií ãîðîä, íý ãîðîäæàíû,
Íý ãîðîäæàíû, íý îáñàäæàíû.
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Âàíÿ ñïÿâàå ñâà¸é æîíöû:
ÏóMîéäýì Îëå÷êà çàãîðîäiìî,
Çàãîðîäiìî i îáñàäiìî,
Ïîá’åìî êîëå, âñ¸ äóáîâîå,
Ïî ñýðýäiíi âñ¸ çîëîòîå.

Êîæíû ãîñöü, ÿêîìó ñïÿâàëàñÿ ïåñíþ, ïà÷ûíàþ÷û àä ðîäíûõ
áàöüêî¢ i êóìî¢ äçiöÿöi, íà êàøó êëàäçå äàâîëüíóþ ñóìó ãðàøýé.
Ñàáðàíûÿ ãðîøû áàöüêi âûêëþ÷íà âûêàðûñòî¢âàþöü íà ïàòðýáû
äçiöÿöi.
Õðûñöiíû ïðàöÿãâàþööà äà ïîçíÿé íî÷û. Íà äðóãi äçåíü ïàñëÿ
ïî¢äíÿ ãàñïàäàðû çíî¢ ñêëiêàþöü ñâàiõ ãàñöåé íà òàê çâàíûÿ
ïàïðàâóíêi, ÿêiÿ ïðàöÿãâàþööà çíî¢ íåêàëüêi ãàäçií. Ïàñëÿ òàãî
ãîñöi ðàçâiòâàþööà ç ãàñïàäàðàìi, òûÿ äàþöü iì ãàñöiíöû.
Àä ïàÿ¢ëåííÿ ÷àëàâåêà íà ñâåò ìíîãà öiêàâàãà ãàâîðàöü äçiöÿ÷ûÿ
ïåñíi. ßíû ïàäçÿëÿþööà íà äâà òûïû: ïåñíi – êàëûõàíêi i ¢ëàñíûÿ
äçiöÿ÷ûÿ ïåñíi.
Ó ïåñíÿõ-êàëûõàíêàõ àä÷óâàåööà ÿêáû àäëþñòðàâàííå æàíî÷àé
ìàò÷ûíàé äóøû. Êàá ñóöåøûöü íåìàé ëàñêàé äçiöÿ, ìàöi ñïà÷àòêó
àïiñâàå àäóøà¢ë¸ííûÿ ïðàäìåòû, à ïîòûì ïåðàõîäçiöü äà
íåàäóøà¢ë¸íûõ. Ïåñíi ïðà êàòà àïiñâàþöü ÿãî êëîïàòû – òóðáîòû
äëÿ äçÿöåé.
À íà êîòà – âîðêàòà
Íà ìàëþòêó – ñîí – äðûìîòà
À áðûñü êàæý, íý âîð÷û,
À äiòÿòêî ñïi – ìîâ÷û.
Ïîøîâ êîòiê ó ëiåñîê
Ïðûíýñòi ìàëþòöi îðûMåøîê.

ßê ïàöÿøàëüíûÿ ïåñíi ¢ Ø÷ûòàõ õàðàêòýðíûÿ òàêiÿ:
Òîñi, òîñi ëàïêi
ÏîiMåäýì äî áàáêi
Áàáêà äàñöü ïiðîæêà
I íàñàäiò íà ðîæêà.
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Îé, òû êîòý, êîòý
Íàø õëîïýöü ñïàòi õî÷ý.
ßê òû êîòý ïóMîéäýø âîí
Òî äî õëîïöÿ ïðûéäý ñîí.
Õîäiò çàåöü ïî êàïóñòi
Íîñiò ëÿëüêó â áiMåëóé õóñòi.
Ïîñòóé çàéêó, îääàé ëÿëüêó,
Íý ïîñòîþ, ìàåø ñâîþ.
Ëþëi, ëþëi, ëþëåíüêi
ÏðûëåòiMåëi ãóëåíüêi [ãîëóáû]
Ñòàëi âîíû ñîêîòàòi
Íýìà ÷îãî Îëi äàòi
Ñòàëi âîíû ãîâîðûòi
×ûì äiòiíêó íàêîðìiòi.
Ëþëi, ëþëi, ëþëi
ÏðûëåòiMåëi êóðû
Ñòàëi êóðû ñîêîòàòi
Íýìà ÷îãî Êàñi äàòi
×û ãîðîøêó òðîøêó,
×û ÿ÷ìýíüêó æìýíüêó,
×û ïóõîâó ïýðûíêó,
×û ø÷àñëiâó ãîäiíêó.

Äçiöÿ÷ûÿ ïåñíi äçåëÿööà íà äçâå ãðóïû: ïåñíi, ÿêiÿ ñóöÿøàþöü
äçÿöåé, êàëi ÿíû íå ñïÿöü i ïåñíi, ÿêiìi ïàöÿøàþöü ñÿáå ¢æî
ñàìûÿ äçåöi, âûéøà¢øûÿ ç äçiöÿ÷àãà ¢çðîñòó. Ïåñíi ïåðøàé ãðóïû
ïàäîáíûÿ äà ïåñåíü-êàëûõàíàê. Ïåñíi äðóãîé ãðóïû ðîçíÿööà àä
ïàïÿðýäíiõ ñâàiì çìåñòàì. Òàêiÿ ïåñíi ÷àñòà ïðàäñòà¢ëÿþöü ñâîé
çâàðîò äà ñîíöà, äà äàæäæó:
Äîæäæûê, äîæäæûê íý ïàäàé,
Ìû ïîiMåäýì íà Iîðäàí
Áîãó ïîìîëiööÿ, Õðûñòó ïîêëîíiööÿ
Åñöü ó Áîãà ñiðîòà, îä÷ûíÿå âîðîòà.
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Âÿñåëüíûÿ àáðàäû i ïåñíi
Íà Áåëàñòî÷÷ûíå, ó çàëåæíàñöi àä ðà¸íó, âÿñåëüíàÿ òýðìiíàëîãiÿ
áûâàå ðîçíàé. Íàïðûêëàä ó ìà¸é â¸ñöû Ø÷ûòû ïåðøûì ìîìàíòàì
âÿñåëëÿ ¸ñöü ñâàòàííå. Ðàíåé àäáûâàëàñÿ ÿíî òàäû, êàëi áàöüêi
õëîïöà âûðàøàöü, øòî iõ ñûíó ïàðà æàíiööà i òàäû ÿíû àá ãýòûì
ïàâåäàìëÿþöü ñâàéìó ñûíó. Êàëi ñûí áû¢ çãîäíû æàíiööà
ç ïðàïàíàâàíàé ÿìó äçÿ¢÷ûíàé, òàäû áàöüêi øóêàëi ñâàòà, ÿêîãà
ïàñûëàëi ¢ äîïûòû ¢ äîì äçÿ¢÷ûíû. Êàëi ñûí íå çãàäæà¢ñÿ ç âûáàðàì
áóäó÷àé æîíêi áàöüêàìi, òàäû ÿìó ïðûïàäàëà ðîëÿ ãýòàãà âûáàðó.
Çäàðàëàñÿ i òàê, øòî áàöüêi ñòàíî¢÷à çàáàðàíÿëi ñûíó æàíiööà
ç äçÿ¢÷ûíàé, ÿêàÿ áûëà áåäíàé àáî íåïðûãîæàé. ßíû áûëi
i ïðû÷ûíàé, øòî ñûí çàñòàâà¢ñÿ ñòàðûì êàâàëåðàì.
Êàëi íàñòóïi¢ âûáàð äçÿ¢÷ûíû, ïàæàäàëàñÿ ñâàòàííå. Äàðó÷àëàñÿ
ÿíî ñòàðýéøàìó ìóæ÷ûíå, æàíàòàìó. Òàêi ñâàò ìóñå¢ áûöü
ðàçìî¢íû i õiòðû. Ïðûéøî¢øû ¢ äîì äçÿ¢÷ûíû, ¸í ðàçìà¢ëÿ¢
ñïà÷àòêó ç áàöüêàìi, à ïîòûì ç ¸þ. Êàëi ¢ñ¸ äàõîäçiëà äà çãîäû,
ñâàòà ÷àñòàâàëàñÿ ¢ äîìå äçÿ¢÷ûíû i òàäû ïðàïàíàâàëàñÿ àäáûöü
çãîâîð – ëàäû.
Íà ëàäû åõà¢ æàíiõ ñà ñâàiìi áàöüêàìi i ñâàòàì. Òàì
àáìÿðêî¢âàëàñÿ êàí÷àòêîâàå ñïàäàáàííå ìàëàäîé ïàðû i äàìà¢ëÿëàñÿ
àäíîñíà ïàñàãó äçÿ¢÷ûíû. Ñïðàâà âûçíà÷ýííÿ âÿëiêàãà ïàñàãó ÷àñòà
áûëà ïðû÷ûíàé, øòî âÿñåëëå íå äàõîäçiëà äà ñêóòêó. Ïàñàã
ïðàïàíàâàíû õëîïöàì i ÿãî áàöüêàìi áû¢ âàæíàé ñïðàâàé
ó íàëàäæâàííi âÿñåëëÿ i òàìó ëàäû àäáûâàëiñÿ ¢ âûêëþ÷íàé
òàÿìíiöû. Êàëi ëàäû äàõîäçiëi äà ñêóòêó, òàäû àôiöûéíà àáâÿø÷àëàñÿ
âÿñåëëå. Ó öàðêâå ÷ûòàåööà çàïàâåäçü ïðà æàäàííå ¢ñòóïëåííÿ
¢ øëþá äàäçåíàé ïàðû.
Ó ñóáîòó ïåðàä âÿñåëëåì ìàëàäû ñà ñâàiì ñòàðøûì ñâàòàì
åäóöü äà ìàëàäîé ïà âÿí÷àëüíóþ ñàðî÷êó. Òàì iì ïàäðûõòî¢âàþöü
ïà÷àñòóíàê. Ïàñëÿ ïà÷àñòóíêó ñòàðøû ñâàò ìàëàäîãà ïðîñiöü
ó ñòàðøàé äðóæêi ìàëàäîé êóïiöü ñàðî÷êó. ßíû òàðãóþööà çà âûêóï,
à êàëi äîéäóöü äà çãîäû, çíî¢ âûïiâàþöü i ãàñöþþöü. Ïàñëÿ òàãî
ìàëàäû ñà ñâàòàì âå÷àðàì âÿðòàþööà äàäîìó.
Ðàíà ¢ íÿäçåëþ ïà÷ûíàåööà âÿñåëëå. Ó äàìàõ ìàëàäîé i ìàëàäîãà
ðûõòóåööà âÿñåëüíóþ ãàñöiíó. Çáiðàþööà âÿñåëüíûÿ ãîñöi. Ñòàðøàÿ
äðóæêà ç iíøûìi äçÿ¢÷àòàìi – äðóæêàìi ïðûáiðàþöü ìàëàäóþ.
Àñàáëiâà ¢ðà÷ûñòà íàêëàäàþöü ¸é âÿíîê – âýë¸í.
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Ãýòûÿ æ äçÿ¢÷àòû áåëûìi âÿíî÷êàìi ñà ñòóæêi ¢ïðûãîæàíûìi
çåëÿíiíàé ïðûáiðàþöü âÿñåëüíûõ ñâàòî¢ – õëîïöà¢, ïðûøûâàþ÷û
âÿíî÷êi íà ëåâàé êëÿïå ïiíæàêà. Äà¢íåé ñòàðøàìó ñâàòó
ïðûøûâàëàñÿ áåëóþ øûðîêóþ ñòóæêó, ÿêóþ ïåðàâåøâàëàñÿ ïðàç
ëåâàå ïëÿ÷î. Ó ãýòû ÷àñ âÿñåëüíàé ïàäðûõòî¢êi âåñåëà iãðàþöü
ìóçûêi. Âàêîë õàòû ïàä âîêíàìi i ¢ ñåíÿõ çáiðàþööà âýñåëüíiêi
¢ ëiêó çàìóæíiõ æàí÷ûí, äçÿ¢÷àò i äçÿöåé. Æàí÷ûíû i äçÿ¢÷àòû
ñïÿâàþöü ìàëàäîé ïåñíi, ñòàðàþööà iìi âûêëiêàöü ¢ ¸é ñë¸çû:
ßê ó ïîëi æûòî çàçýë¸íiMåëî,
Òî ó Ëiäû ñýðöå çàêàìýíiMåëî.
ÄiMåâêi ñïiâàþò, âîíà íý ïëà÷ý,
Ìóçûêi ãðàþò, âîíà íý ñêà÷ý.
Äàéòý öiáóëi íàòýðòi î÷û,
Íýõàé ïîïëà÷ý õî÷ äî ïóâíî÷û.

Ïàñëÿ ïî¢äíÿ ìàëàäàÿ öi ìàëàäû ç ãàñöüìi, êîæíû ¢ ñâàiì
äîìå, ñàäçÿööà çà ïàäðûõòàâàíûÿ ñòàëû. Ìàëàäûõ ñàäçÿöü íà ëàâå
ïàä àáðàçàìi, ïàäñöiëàþöü íà ëàâå êàæóõ ó çíàê ïàæàäàííÿ ¸é
çàìîæíàñöi ¢ æûööi. Âÿñåëüíû ìàðøàëàê, ÿêi ðàíåé ñâàòà¢ ìàëàäûõ,
ïðàïàíóå iõ áàöüêàì áëàãàñëà¢ëåííå.
Òàòóëþ, ìàòóëþ!
ÁëàãîñëàâiMåòý íàøûõ ìîëîäûõ,
Ïîïðîñiåòý çà ñòóMîë ñiMåñòi i îáiMåä ç’åñòi
I äî Áîæîãî äîìó çàiMåõàòi.

Íàé÷àñöåé áëàãàñëàâiöü ñâà¸ äçiöÿ áàöüêà:
Íýõàé òýáý äiMåòÿòêî ÁóMîã áëàãîñëîâiò
I âñiMå ñâÿòûÿ, äîáðûÿ ëþäý.

Ïà÷ûíàåööà ãàñöiíà, ÿêàÿ ïðàöÿãâàåööà íå áîëüø ÿê àäíó
ãàäçiíó. Iãðàþöü ìóçûêi, à âÿñåëüíiêi ïà÷ûíàþöü ñïÿâàöü:
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Ñïîìàãàé áàòýíüêó,
Ñïîìàãàé ìàòýíüêî
Âîëàìi, êîðîâàìi
ÁiMåëûìi äîëÿðàìi [òàëÿðàìi]
×ûðâîíûìi ÷ûðâóMîíöÿìi.

Iõ ñïå¢ içíî¢ ñïûíÿå âÿñåëüíû áàöüêà, çâÿðòàþ÷ûñÿ äà äà÷êi –
ìàëàäóõi:
Íýõàé òýáý äîíüêó ÁóMîã ñïîìîæý
I âñiMå ñâÿòûÿ, ëþäý äîáðûÿ.

Òàäû âÿñåëüíiêi çíî¢ ïà÷ûíàþöü ñâàþ ïåñíþ:
Êîëåñîì ñîíý÷êî ¢ ãîðó iMåäý,
Ìîëîäà Îëÿ äî øëþáó iMåäý.
Îé, iMåäý iMåäý âæý é îäiæäæàå
Ïðîñiò áàòýíüêà íà ñïîìàãàíå.

Íà ïàñòà¢ëåíóþ ïåðàä ìàëàäîé íàêðûòàé ñóðâýòêàé òàëåðêó
ñïà÷àòêó áàöüêi, à ïîòûì óñå ãîñöi êëàäóöü íà ñïîìàãàíå, à ç-çà
äçâÿðýé íÿñåööà òàäû òàêàÿ ïåñíÿ:
Îé, çàðæàëi âîðîíû êîíi íà äâîðûMå
Îé, çàáðàø÷àëi ÷ûðâóMîí÷ûêi íà ñòîëiMå.
Çàïëàêàëà ìîëîäàÿ Îëÿ â êîìîðû
Ïðûêëîíiâøû ãîëîâêó ê ñòîëîâi.

***
Çàñòóêàëi âîðîíû êîíi íà äâîðûMå,
ÇàçâiíiMåëi çîëîòûå êóáêi íà ñòîëiMå.
ßê ó÷óëà ìîëîäà Îëÿ ¢ êîìîðû,
Îé, óïàëà ñâîþMîé ìàòóëi ¢ íîãi.
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Îé, íý îääàé ìýíý ìàòóëþ ø÷ý ç ðî÷îê
Íýõàé ÿ çíîøó ñâóMîé ðóòüÿíû âiíî÷îê.
Îé, íîñiëà, ìîå äiòÿòêî, íîñiëà,
Øòî ñóáîòîíüêó ïàðó âiíî÷êóâ óâiëà.
ßê æý æ òýáý, ìîå äiòÿòêî, íý äàòi.
ÏðûiMåõàëi òàêiÿ ãîñòi, øòî óçÿòi.

Ìàëàäàÿ íiçêà ïàêëàíÿåööà ¢ñiì ñïàìàãàëüíiêàì. Ó ïåñíi íå
âûïàäêîâà ¢ñïàìiíàåööà ÷ûðâóîí÷ûêi íà ñòîëiå. Ãýòà âîäãóê
ñòàðàäà¢íÿãà çâû÷àþ âûêóïó ìàëàäûì äçÿ¢÷ûíû ç ÿå ðîäó.
Ïàñëÿ ñïîìàãàíÿ ãîñöi âûõîäçÿöü ç-çà ñòàëî¢. Õðûø÷îíàÿ ìàöi
¢ðó÷àå ìàëàäîé âÿí÷àëüíóþ, ïðûãîæà ïðûáðàíóþ iêîíó. Òàêóþ
iêîíó ðàíåé ïðûáiðàëàñÿ âûøûòûì äðóæêàìi ðó÷íiêîì àáî
ïðûãîæûìi êàëÿðîâûìi êâåòêàìi ç ïàïåðû i çÿë¸íûìi ãàëiíêàìi
õàòíÿé êâåòêi –ïàïàðàöi. Íà iêîíó êëàäçåööà i çàðàç âÿí÷àëüíûÿ
ñâå÷êi ìàëàäîé i ìàëàäîãà. Iõ òàêñàìà ¢ïðûãîæâàåööà çåëÿíiíàé
i áåëûìi êàêàðäàìi.
Íà ïàíàäâîðêó ìàëàäóþ ïðàâîäçÿöü ÿå áàöüêi. ßíû òðû ðàçû
àáûõîäçÿöü ÿå, àáñûïàþ÷û çåðíÿìi çáîææà i êðîïÿ÷û ñâÿíöîíàé
âàäîþ. Ìàëàäàÿ êëàíÿåööà iì íiçêà, à ïàöàëàâà¢øûñÿ ñàäçiööà íà
âîçå. Ç ðóê ñòàðøàé äðóæêi áÿðý öóêåðêi i êiäàå iõ âÿñåëüíiêàì.
Ðàíåé êiäàëàñÿ i ìó÷íîå ïÿ÷ýííå i öÿïåð ãýòà ÿø÷ý íàçûâàåööà
ãóñêîé. Âÿñåëüíiêi çáiðàþöü ãóñêi, à ìàëàäàÿ êëàíÿåööà iì íiçêà
òðû ðàçû i ñòîÿ÷û íà âîçå äàÿçæäæàå äà âóëiöû. Òàêiì ÷ûíàì ÿíà
æàäàå, êàá ÿå ñÿáðî¢êi òàêñàìà õóòêà âûéøëi çàìóæ. Ó ìîìàíò
àä’åçäó ìîæàì ïà÷óöü ïåñíþ, ÿêàÿ ¢ ìàëàäîé âûêëiêàå ñë¸çû:
Âûøëà Îëå÷êà çà âîðîòý÷êà
Ðîññûïàëà áóëüáû,
Âæý ìiíàþööÿ, âæý ìiíóëiñÿ
Äiâîöüêiÿ ãóëüáû.
Âûøëà Îëå÷êà çà âîðîòý÷êà,
Ðîññûïàëà êàðòû,
Âæý é ìiíàþööÿ, âæý ìiíóëiñÿ
Äiâîöüêiÿ æàðòû.
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200. Wyjazd narzeczonej do œlubu, obraz Piotra Pawluczuka, olej, p³ótno

Ìàëàäàÿ i ìàëàäû äà øëþáó åäóöü àñîáíà. Ó öàðêâå ñïà÷àòêó
àäáûâàþööà çàïiñû ìàëàäûõ, à ïîòûì âÿí÷àííå. Âàæíóþ ðîëþ
¢ ÷àñ âÿí÷àííÿ ìàëàäûõ àäûãðûâàþöü òàêiÿ àñîáû, ÿê: ñòàðøàÿ
äðóæêà, ñòàðøàÿ ñâàíüêà çáîêó ìàëàäîãà, ÿêîþ áûâàå çàìóæíàÿ
æàí÷ûíà ñÿðýäíiõ ãàäî¢ i ñòàðøûÿ ñâàòû. Àïîøíiÿ ó ÷àñ âÿí÷àííÿ
òðûìàþöü âÿíöû íàä ãàëîâàìi ìàëàäûõ. Íåëüãà iõ ìÿíÿöü ó äðóãóþ
ðóêó, áî ëi÷ûööà, øòî æûöö¸ ìàëàäûõ ìîæà çìÿíÿööà íà ãîðøàå.
Ó ìîìàíò, êàëi ìàëàäûõ àáâîäçiööà êðóãîì àíàëîÿ, ìàëàäàÿ
ñòàðàåööà öÿãíóöü çà ñàáîé ïàëàöåíöà, ïàäàñëàíàå ìàëàäûì ïàä
íîãi, êàá ãýòûì ñàìûì ÿíà ïàöÿãíóëà çà ñàáîé õóò÷ýé çàìóæ
ñÿáðîâàê. Êàëi ¢ ÷àñ âÿí÷àííÿ çãàñíå ñâå÷êà àäíàìó ç ìàëàäàæîíà¢,
ëi÷ûööà, øòî òàÿ àñîáà õóòêà ïàìðý.
Ç âÿí÷àííÿ ìàëàäûÿ âÿðòàþööà ¢ äîì ìàëàäîé óæî ðàçàì. Ïà
äàðîçå âåñåëà iãðàþöü ìóçûêi. Íà ïàðîçå âÿñåëüíàé õàòû iõ âiòàþöü
áàöüêi ç õëåáàì i ñîëëþ. Âiíøóþöü iõ ç çàêîííûì áðàêàì, âûïiâàþöü
ïà ðóìöû ãàðýëêi i çàïðàøàþöü óñiõ ó õàòó. Ãîñöi i ìàëàäûÿ ñÿäàþöü
çà ïàäðûõòàâàíûÿ âÿñåëüíûÿ ñòàëû i ïà÷ûíàåööà âÿñåëüíû ïið.
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Ìîìàíò ïðûåçäó ìàëàäîé ïàðû ñà øëþáó àäçíà÷àåööà ïàõâàëüíàé
ïåñíÿé:
Âûøëà ç-çà ëiMåñó õìàðà
ÑiMåëà çà ñòîëîì ïàðà
Îáîå ðóâíþñåíüêi
Îáîå ãîæóñåíüêi
ßê ðóæîâû êâiMåòû
Å íà øòî ïîãëåäiMåòi.

Ó ïåñíÿõ ïðûñâå÷àíûõ ìàëàäîé âûêàçâàåööà ÿå ñìóòàê ïà
áàöüêàõ i ïà ðîäíàé õàöå. ßíà ñóìóå òàìó, áî íå âåäàå, ÿêi áóäçå ÿå
ë¸ñ çàìóæàì:
Âûøëà Îëå÷êà çà âîðîòý÷êà,
ÏóMîä êàëiíîþ ñòàëà.
Ðóêi çãîðíóëà, òÿæêî ¢çäûõíóëà
ÃóMîðêî çàïëàêàëà.
Ïðûøîâ äî åéi áàòýíüêà iå
×îãî äiMåòÿ ïëà÷ýø.
ß òîáiMå äàþ, øòî ó õàòi ìàþ
Äîëi íý óãàäàþ.

Ñÿðîä ïåñåíü ìíîãà ¸ñöü òàêiõ, ÿêiÿ âûðàæàþöü íàñìåøêi
íàä ðîçíûìi âÿñåëüíûìi àñîáàìi. Íàä ìàëàäîé æàðòóþöü òàê:
Åçäiâ ìîëîä÷ûê ñiMåì ãîä ç ñâàòàìi
Âûáðàâ äiåâ÷ûíó ç äîâãiìi ïýòàìi,
I íà ïiMå÷ íå âëiMåçý i ïîä ïiMå÷ íý âëåçý
Òðýáà ðàäû äàòi i ïýòû óòÿòi.

Íàñìåøêêi íàä ñòàðøûì ñâàòàì òàêiÿ:
À â ñòàðøîãî ñâàòà ëîæêà ÿê ëîïàòà
À â ¸ãî äðóæêi – ðó÷êi ÿê ïîäóøêi.

387

Ñòàðøû ñâàò, ñòàðøû ñâàò
Íý âìiMåå îðàòi
ÂóMîí ïîâií¸í ñòàðøó äðóæêó
Íà ðóêàõ òðûìàòi.
Ñòàðøû ñâàò, ñòàðøû ñâàò
Íý âìiMåå êîñiòi.
ÂóMîí ïîâií¸í ñòàðøó äðóæêó
Íà ðóêàõ íîñiòi.

Ñâàòêà – ñòàðýéøàÿ æàí÷ûíà, ÿêàÿ ñàäçåéíi÷àëà âûõàäó çàìóæ
ìàëàäîé – ó ñâà¸é ïåñíi òàêñàìà çàÿ¢ëÿå àá ñâàiõ çàñëóãàõ:
Îé, ìàòóëþ, ÷ûì ÿ âàì íý ñâàòêà
Íý çëàïàëà ïòàøàêà,
Ç ðóMî÷êàìi, íóMîæêàìi,
Ç ñiíiìi î÷êàìi.

Âÿñåëëå çáiðàåööà ¢ ïàäàðîææà äà õàòû ìàëàäîãà i íà ðàçâiòàííå
âÿñåëüíiêi ëiøíi ðàç íàïàìiíàþöü ìàöi ìàëàäîé àá ÿå âÿëiêàé
ñòðàöå:
Îãëåäiëàñÿ ìàòi,
Øòî äî÷êi íýìà â õàòi.
Ãîð÷êi ïóMîä ëàâîþ
Çàðîñòóò òðàâîþ.

Àáðàä çìÿíÿå ìåñöà äçåÿííÿ. Ìàëàäàÿ ïðûÿçäæàå ¢ õàòó, äçå
ç ÷àñàì ìàå ñòàöü ãàñïàäûíÿé. Àëå, öiêàâà çà¢âàæûöü, øòî ÿå
÷àñàì âiòàþöü íå âåëüìi ïðûõiëüíà íà íîâûì ìåñöû:
Âûíîñü, ìàòi, äiåæêó
ÏðûâþMîç ñûí íýâiåñòêó
Íý ó åi ñêðûíÿ,
Íý ç åi ãîñïîäûíÿ.

Íÿâåñåëà àä÷óâàå ñÿáå ìàëàäàÿ íà íîâûì ìåñöû, ó íîâàé ñÿì’i.
I òàìó ìàòû¢ àäçiíîöòâà i áåçäàïàìîæíàñöi ãó÷ûöü ó ïåñíi:
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201. Na weselu w parafii szczytowskiej, 1958

Îé ïðûâýçëi Îëå÷êó
Ñòàëà ¢ êóòî÷êó.
- Ïðûéìi ìýíý ìàòîíüêî
ßê ðóMîäíó äî÷êó.

I íå ïàöÿøàþöü ÿå âÿñåëüíiêi ìàëàäîãà. Ó iõ ïåñíÿõ ñòàâiëàñÿ
àáàâÿçêi i öÿæàð ðàáîòû, ÿêi ñïàäçå íà íÿâåñòêó. Ïðà¢äà, ãýòûÿ
ïåñíi ÷àñòà ïðûáðàíû ¢ ãëûáîêi ãóìàð:
Íý æóðûñÿ Îëþ
Òóò òi äîáðý áóäý.
Ç-ïóMîä ïý÷û âîäà òý÷ý,
Ñâýêðóõà õëiMåáà íàïý÷ý.

Ïðûõîäçiöü ÷àðãà i íà ïðûäàíå. Ñòàðýéøûÿ ãàäàìi âÿñåëüíiêi
ìàëàäîé òîëüêi öÿïåð ïðûÿçäæàþöü ó äîì ìàëàäîãà ç ïàñàãàì.
Ó iõ ïåñíÿõ àá âûêóïå ïðûäàíàãà ÷óåööà çíî¢ òõíåííå äà¢íî
ìiíó¢øàé ðý÷àiñíàñöi – àáàâÿçàê çàïëàöiöü çà ìàëàäóþ.
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Âÿñåëüíû àáðàä áëiçiööà äà êàíöà. Âÿñåëëå ¢ äîìå ìàëàäîãà
çâû÷àéíà çàêàí÷âàåööà íà äðóãi äçåíü, ó ïàíÿäçåëàê âå÷àðàì. Ðàíåé
ó Ø÷ûòàõ íà äðóãi äçåíü âÿñåëëÿ àäáûâàëàñÿ ïýðýïiâàíå. Ó ÷àñ ãàñöiíû ¢ äîìå ìàëàäîãà âÿñåëüíû ìàðøàëàê ïàäïàÿñâà¢ñÿ âûøûâàíûì
ðó÷íiêîì, ÿêi äàðûëà ÿìó ñòàðøàÿ äðóæêà, áðà¢ ó ðóêi êóõîííû
âàëîê i ñòóêàþ÷û ¢ ïîëàï òðû ðàçû àáâÿø÷à¢ ñêëàäàííå ìàëàäûì
ïàäàðóíêà¢. Êîæíû ç ãàñöåé ç ÷àðêàé ïàäûõîäçi¢ äà ìàëàäûõ,
ç ÿêiìi âûïiâà¢ i ¢ðó÷à¢ ïàäàðóíàê àáî êëà¢ ãðîøû, à ïîòûì ìàëàäûÿ
ïàöàëóíêàì äçÿêàâàëi êîæíàìó ãîñöþ çà ãàñöiíåö. Öÿïåð ïàäàðóíêi
äàðàöü ãîñöi ìàëàäûì ïàñëÿ ïðûõîäó ¢ iõ õàòó.
ßê àïîøíi ýòàï âÿñåëüíàãà àáðàäó, ÿêi ¢ Ø÷ûòàõ çàõàâà¢ñÿ
i äà ñ¸ííÿ, ¸ñöü âÿñåëüíàÿ ãàñöiíà ¢ äîìå ìàëàäîé i ìàëàäîãà.
Ïåðøàÿ ç iõ àäáûâàåööà ¢ äîìå áàöüêî¢ ìàëàäîé ¢ íàéáëiæýéøû
ïàñëÿ âÿñåëëÿ ÷àöâåð. Íà ãàñöiíó àáiðàåööà òîëüêi íàéáëiæýéøàÿ
ñÿì’ÿ ìàëàäîé i ìàëàäîãà. Òóò àáîå ñåì’i ìàþöü ìàã÷ûìàñöü çáëiçiööà
äà ñÿáå ÿê êðî¢íûÿ, áî íà âÿñåëëi ãýòà áûâàå íåìàã÷ûìûì. Ãàñöiíà
¢ äîìå ìàëàäîãà àäáûâàåööà ¢ íàéáëiæýéøóþ ñóáîòó ïàñëÿ âÿñåëëÿ
i ìàå òàêi ñàì õàðàêòàð ÿê ïàïÿðýäíÿÿ.
Âåðà Ðûø÷óê
Tekst stanowi fragment pracy magisterskiej Wiery Ryszczuk „Folklor i obrzêdowoœæ wsi Szczyty”, która powsta³a w 1978 r. pod kierunkiem prof. Aleksandra Barszczewskiego na Katedrze Filologii Bia³oruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje i teksty pieœni zosta³y zapisane przede wszystkim od N. Kiryluk, U. Rybak
oraz T. Kiryluk.
W latach siedemdziesi¹tych pieœni chrzcinne w Szczytach zapisywa³ Miko³aj
Hajduk; ukaza³y siê one drukiem wraz z zapisem nutowym Ludmi³y Pañko, zob.
„Niva” 1975, nr 3, nr 4, nr 5; 1976 z 20 czerwca.
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Dodatek IV

Êàëÿíäàðíàÿ àáðàäíàñöü â¸ñêi Ãàëàäû
Âåñíàâûÿ àáðàäû i ïåñíi
Âåñíàâû àáðàä ó Ãàëàäàõ ïà÷ûíà¢ñÿ ç ÁëàãîâiMåø÷ýíÿ – Íà
Áëàãîâiø÷ûíå áóñ¸ë ïðûëåòiò i ïýðøû iéöå çíýñý, òî âýëiêå ñâÿòî.
Ïåðàä ãýòûì äí¸ì ïÿêëi áóñëîâó ëàïó. Ãýòà áû¢ âÿëiêi ïiðîã
óïðûãîæàíû íà âåðñå öåñòàì ó ôîðìå áóñëîâàé ëàïû. Ó ãýòû äçåíü
íåëüãà áûëî íi÷îãà ðàáiöü – ó ñiMåòû äýíü íàâýòü ïòàøêà ñîáiMå
ãíiçäà íý ðîáiëà.
Âåñíàâàÿ àáðàäíàñöü ïà ÷àñå ñóïàäàå ç Âÿëiêàäí¸ì. ßãî
ïàïÿðýäæâà¢ Âÿëiêi ïîñò. Ñàìûìi âàæíûìi òûäíÿìi áû¢ ïåðøû
i àïîøíi òûäçåíü ïîñòó. Íà ïåðøûì òûäíi çàáàðàíÿëàñÿ åñöi íàâàò
ðûáó. Íåëüãà áûëî âåñÿëiööà öi òàíöàâàöü. Ìîæíà áûëî ñïÿâàöü
òîëüêi ïåñíi ðýëiãiéíûÿ.
Ó íÿäçåëþ ïåðàä Âÿëiêàäí¸ì ñâÿòêàâàëi Âýðáíiöþ. Íàçâà ïàõîäçiöü àä ñëîâà âýðáà, ç ÿêîé ïðûáðàíîé êâiMåòêàìi, ðîáiööÿ âiíî÷îê
i ñâýòiööÿ. Ëþäçi íåñëi ÿãî äà öàðêâû, äçå ñâÿø÷ýííiê ïàä êàíåö
ñëóæáû ñâÿöi¢ âÿðáó. Âÿðíó¢øûñÿ äàìî¢ òðýáà áûëî áiöü ñâÿíöîíàé
âýðáî÷êîþ ¢ñiõ ÷ëåíà¢ ñÿì’i, ïðûãàâîðâàþ÷û:
Âýðáà á’å
Íý ÿ á’þ
Çà òûæäýíü Âýëiêäýíü
Íý âñiêàéñÿ, íý âñiðàéñÿ
Áóäü çäîðîâû ÿê çýìëÿ
Áóäü áiãóø÷û ÿê âîäà.
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Äçåöi i ìîëàäçü áiëiñÿ âÿðáîâûìi ëîçàìi öýëû äçåíü. Âÿäîìà,
ãýòûÿ ëîçû áûëi íå ñâÿø÷îíûÿ. Õâîø÷óööÿ i êðû÷àò:
Âýðáà õëîñ á¸ò äî ñë¸ç
Âýðáà áåëà á¸ò çà äåëî
Âýðáà êðàñíà á¸ò íàïðàñíî.

Ñâÿíöîíûÿ âýðáî÷êi êëàëi çà ñâÿòûìi àáðàçàìi. Áðàëi iõ, êàëi
ïåðøû ðàç âûãàíÿëi ¢ ïîëå æûâ¸ëó, êàá çàáÿñïå÷ûöü ÿå ïåðàä
õâàðîáàìi.
Ó àïîøíi òûäçåíü ïåðàä Âÿëiêàäí¸ì áûëî ìíîãà çàíÿòêà¢.
Òðýáà æ i õàòó ïîìàçàòi i óáðàòi i ñïý÷û, à ø÷ý i äî ñïîâåäi ïóéòi.
Àáàâÿçêîâà ïåðàä Âÿëiêàäí¸ì òðýáà áûëî iñöi äà ñïîâåäçi. Ìíîãà
ëþäçåé õàäçiëà äà öàðêâû ¢ Âýëiêîäíû ÷ýòâýð íà 12 Åâàíãåëiþâ.
Ñëóæáà ïà÷ûíàëàñÿ êàëÿ øîñòàé ãàäçiíû âå÷àðà i öÿãíóëàñÿ äà
ïî¢íà÷û. Ïðàç óñþ ñëóæáó òðýáà áûëî òðûìàöü çàïàëåíûÿ ñâå÷êi.
Ïàñëÿ ñëóæáû ñâå÷àê íå ãàñiëi. Ñòàðàëiñÿ çàïàëåíóþ ñâå÷êó äàíåñöi
äàäîìó i àáûéñöi íàâîêàë õàòû. Ó òàêi ñïîñàá ñöåðàãëi õàòó ïåðàä
óñiì ëiõiì, ïàæàðàì öi ïàêðàæàé.
Ñòàðûå æûëüíiêîâàëi, ÿê ïîâý÷ýðàþò ó ÷ýòâýð ïðûøîâøû
ç öýðêâû, òî ïîñíýäàþò ó íýäiMåëþ ðàíî.
Ó âýëiêîäíó ïÿòíiöó iøëi äà öàðêâû ðàíåé, çàðàç ïà àáåäçå.
Iøëi íà âûíîñ ïëàø÷ýíiöi. Ñêëàäàëi àõâÿðó ïåðàä ñiìâàëi÷íûì
ãðîáàì Õðûñòà. Êëàëi ïàëàòíî, ñòóæêi, ãðîøû; ó ÷àñ ïðàöýñii õâîðûÿ
ïåðàõîäçiëi ïàä ïëàø÷ýíiö¸þ, êàá ïàçäàðàâåöü. Ó ïÿòíiöó òðýáà
áûëî ñïÿ÷û ìàçóðêi i áàáêi, òàìó øòî ¢ ñóáîòó ñâÿø÷ýííiê ñâÿöi¢
óñ¸ ãýòà i ¢æî òàäû ïÿ÷û áûëî ñîðàìíà. Ó ñóáîòó ¢ â¸ñêó ïðûÿçäæà¢
äóõî¢íû i ñâÿöi¢ ïàñêó. Ïàñêà ãýòà ïiðîã, íà âåðõó ç íàïiñàì Õ. Â.
(Õðûñòîñ Âîñêðåñå).
Ñâÿöiëi ¢ êàïàíüêàõ, äçå ðàçàì ç ïàñêàé êëàëi ìàçóðêi, áàáû,
ñûð, ÿéêi, ìÿñà, êà¢áàñó, ñîëü i öiMåëåíüêîå ïîðîñÿ. Çáiðàëiñÿ íà
ìîñòêàõ àáî ó õàòi, íàêëàäóò öiMåëó êîïàíüêó, øòî ó äâîõ âîëîêóò,
áî ø÷ý æ i öiåëåíüêå ïîðîñÿ ìóñîâî, àáî i äâîå. Íà÷ûíÿò òàêîå
ïîðîñÿ êðóïàìi i ñòîiò âîíý. Íà òýìó, êîëüêi ñâÿöiëi, àäíà
ç iíôàðìàòàðàê ãàâàðûëà: íý ïîëàãàåööÿ ñâýòiòi âýëüìi ìíóMîãî,
òóMîëüêi êóMîëüêî çà òðû äíÿ çéåñöÿ.
Ó Ãàëàäàõ äà 1913 ãîäà áûëà ëàçíÿ. ßêðàç ó ñóáîòó ïåðàä
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Âÿëiêàäí¸ì óñå iøëi òóäû ìûööà. Êàæäû iøîâ ç âiMåíiêîì,
ðîñïàëþâàëi ïiMå÷ ç êàìýíþâ, ãðûMåëi âîäó i ìûëiñÿ.
Ç ñóáîòû âå÷àðàì iøëi äà öàðêâû íà ÂñþíóMî÷íþ. Ãýòàÿ íàçâà
àäòóëü, øòî òðûâàëà ¢ñþ íî÷. Âÿðòàþ÷ûñÿ äàìî¢ óñiõ ñïàòêàíûõ
âiòàåööà ñëàâàìi “Õðûñòîñ Âîñêðýñ”. Óñ¸ ñâÿòà íåëüãà áûëî ¢æûâàöü
ÿêîãà êîëå÷û iíøàãà ïðûâiòàííÿ.
Ðàíà ¢ íÿäçåëþ ¢ñå ñÿäàëi çà ñòîë i ñíåäàëi. Íà ñòàëå áûëî ¢ñ¸
ñâÿòî÷íàå. Íàéïýðó÷ òðýáà çéåñöi ïðîñêóðêó i ñâýø÷îíý iöå.
ßéêi, ÿêiÿ åëi íà ïåðøû äçåíü, áûëi ñâÿø÷àíû àáëóïëåíûìi.
Òàìó øòî: íý ìîæíà íà ïýðøû äýíü Âýëiêîäíÿ áiòi ÿéöÿ, áî áóäýø
çáiâàòi ïàëüöi. Êàëiñü, êàëi ëþäçi õàäçiëi áîñûìi, ãýòà ÷àñòà çäàðàëàñÿ.
Áûâàëî, ïîçáiâàåø ïàëüöi îá áðóê àæ êðîâ iäý, à ìàòi êàæý: î òî
òîáå çà òîå, øòî íà ïýðøû äýíü iöå áiëà, òî ÁóMîã òýáý òàê ïîêàðàâ.
Âÿëiêäçåíü ñâÿòêàâàëi òðû äíi i óñiå òðû äíiå òðýáà óçÿòi
ñâýø÷îíîãî çéåñöi.
Ïåðàä Âÿëiêàäí¸ì ìàëÿâàëi ÿéêi. Íàé÷àñöåé êiäàëi iõ ¢ âàäó,
äçå âàðûëàñÿ öûáóëÿ, òàê çâàíû öiáóëüíiê. Ãýòà áûëî âîëî÷ýáíý.
Ñàìûÿ äçåöi íà äðóãi äçåíü Âÿëiêàäíÿ áåãàëi äà ñâàiõ õðûø÷îíûõ
áàöüêî¢ ïà âîëî÷ýáíý.
Ó Ãàëàäàõ íå áûëî çâû÷àþ, êàá ïà õàòàõ õàäçiëi âàëà÷îáíiêi,
ÿêiÿ, ÿê êàëÿäî¢ø÷ûêi, ñïÿâàëi ïåñíi. Äçåöi ñâÿòàì ãðàëi ¢ âûáiòêi
i ¢ ãîëóáêà. Iãðà ¢ âûáiòêi çàêëþ÷àëàñÿ ¢ òûì, øòî ñòàâàëà äâîå
äçÿöåé, òðûìàëà ¢ ðóêàõ ÿéêà i äàãàâîðâàëàñÿ ìiæ ñàáîþ, ÷ûì
áóäóöü ñòóêàöü – ïýðýäîì ÷û çàäîì. Ïýðýä ãýòà àñòðýéøàå ìåñöà,
à çàä êðóãëåéøàå. Ñòóêàëi ÿéêàìi, ÷ûå ïàá’åööà, àääàå òàìó, õòî
ïàái¢.
Ó ãîëóáêà ãðàëi òàê: áðàëi øîïýëüêó, îïiðàëi åi î ïîðîã, àáî îá
øòîñü íà äâîðûMå i ïî òóMîé øîïýëüöi ïóñêàëi ÿéöÿ. Ïýðøý iöå
êàæäû ïóñêàâ íà ïàøó, à ïîòóMîì óæý äðóãiì ñòàðàëiñÿ, êîá äîòêíóòi
òûõ iMåöü øòî íà ïàøû, ÷ûå iöå äîòêíý òîé ¸ãî i çàáiðàå.
Ìîëàäçü íà äðóãi äçåíü Âÿëiêàäíÿ íàëàäæâàëà òàíöû.
Àä Âÿëiêàäíÿ äà Òðîéöû ñïÿâàëi ïåñíi, ÿêiÿ íàçûâàëiñÿ îãóëüêi.
Äà ÏðîâîäóMîâ ñïÿâàëi êîæíû äçåíü, à ïîòûì òîëüêi ¢ íÿäçåëþ.
Ãýòà ìîëàäçü âûõîäçiëà íà ëàâà÷êó, ïåðàâàæíà íà òóþ, ÿêàÿ áûëà
ïàä ñòðàõîé i ñïÿâàëà. Ìàòû¢ ïåñåíü áû¢ ðîçíû: i ïðà ïàðó ãîäà –
âÿñíó i ïðà æûöö¸.
Ïðûéøëà âÿñíà, ÿêàÿ ðàçâiëà äðýâû, íàïî¢íiëà ðýêi âàäîþ,
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ïðûíÿñëà öÿïëî.
Ñòîiò âýðáà çýë¸íà
Õòî æ òîáiMå âýðáî êóäðû ïîâiâ.
Ïîâiëà ìýíý òýïëà âýñíà
Òýïëà âýñíà, áûñòðà âîäà.
Äiâ÷ûíîíüêî ìîëîäàÿ
×îì òû ñìóòíà íý âýñ¸ëà
Êàæóò ëþäý øòî ìóæ íý ï’å
À øòî âý÷óð ç êàð÷ìîíüêi éäý.
Ïðîïiâ êîíÿ âîðîíîãî
Iäý äî äîìó ïî äðóãîãî.
Ìiëà ìîÿ âûêóï êîíÿ
Òîãäû ÿ áóäó ëþáiòi òåáÿ.
Íý ðàç íý äâà âûêóïëÿëà
×ýðýç îêåíêî óòiêàëà.

Ïðàöà ñåëÿíiíà áûëà àáìåæàâàíà êàëåíäàðíûìi ñâÿòàìi. I òàê,
áóëüáó òðýáà áûëî ïàñàäçiöü ïåðàä Ìiêàëàåì (22 ìàÿ), àãóðêi
ïàñåÿöü äà Àíóôðûÿ (25 ÷ýðâåíÿ), àãàðîäû ïàïàëîöü äà ßíà
(7 ëiïåíÿ), çàæàöü ïåðàä Ïÿòðîì (12 ëiïåíÿ). Ëþäçi âÿñíîé ñàäçiëi
àãàðîäíiíó, à òàêñàìà êâåòêi:
Êàëiñüöi àñòðû ÿ é ñàäiëà
Òû ïîìîãàâ ìíiå ïîëiâàòü
ß ïðî êîõàíå òîé íý çíàëà
Ìû òiõî ç ñýñòðîþ æûëi...

Âà ¢ñiõ ïåñíÿõ ïðàöà ïåðàïëÿòàåööà ç êàõàííåì:
Òàì ïóä ãà¸ì,
Ãà¸ì çýë¸íýíüêiì
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Òàì îðàëà äiâ÷ûíîíüêà
Âîëiêîì ÷îðíýíüêiì.
Îðàëà, îðàëà,
Íý ¢ìiMåëà ãóêàòi
Òîé íàíÿëà êîçà÷ýíüêà
Íà ñêðûïîíöi ãðàòi...

Êàõàííå ¢ ïåñíÿõ ðîçíàå. Òàê ÿê ñýðöà äçÿ¢÷ûíû ìÿãêàå, ÿíî
âûñïå¢âàëà ¢ñ¸. ×àñòà ïåðàøêîäàé ó êàõàííi áûëà ìàöi. Áûâàëà,
øòî õëîïåö, íàöåøû¢øûñÿ äçÿ¢÷ûíàé, àäûõîäçi¢ àä ÿå, à ÿíà ãýòà
ïåðàæûâàëà:
Îé ¢ ïîëi êàëiíîíüêà çàöâiëà
Îé óæý ìíiMå äiâ÷ûíîíüêà íý ìiëà
Öiëîâàâ ÿ, ìiëîâàâ ÿ, äî ñýðäýíüêà ïðûòiñêàâ ÿ
Áî ÿ äóìàâ ìîÿ áóäý.
Îé, äiâ÷ûíî ñòû òû ñóõîòîíüêî ìîÿ
Ëþäý êàæóò, øòî óæý òû íý ìîÿ
Ëþäý êàæóò, ÿ ñàì áà÷ó
×ýðýç òýáý ëiMåòà òðà÷ó, çà òîáîþ ìîëîäóþ.
Îé, âýðíiñÿ êîçà÷ýíüêó, âýðíiñÿ
Åñòü ó ìýíý ìiMåä ãîðûåëêà íàïiñÿ
I êîìîðà íîâåíüêàÿ, i ïîñòiMåëüêà áiMåëåíüêàÿ
À ÿê ñõî÷ýø òîé ïðîñïiøñÿ.
Åñòü ó ìýíý êðûíi÷ýíüêà áýçî äíà
Â òóMîé êðûíiöû õîëîäíà âîäi÷ýíüêà
Îé ñõî÷ó, òîé íàãíóñÿ, â òðàâiMå ïðîñïëþñÿ
À äî òýáý íý âýðíóñÿ.
Îé êîçà÷ý íý îéöóâñêi òû ñûíó
Òû áîæûâñÿ øòî âiMåê íý ïîêiíó
À òýïýð òû ïîêiäàåø
Ñýðöþ æàëþ çàäàâàåø i ñâî¸ìó i ìî¸ìó.
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ßíà, íå ìàþ÷û äçå ïàäçåööà, çäàðàëàñÿ, øòî êàí÷àëà æûöö¸
ñàìàãóáñòâàì:
Äiâiñÿ Âàíÿ ¢æý ÿ ïîáiMåãëà
Òóäû äý ïëàâàþò ÷îâíû
Çàéøëà äî áðîäó ñêî÷ûëà â âîäó
Íàøëà ïðûòóMîëî÷îê ñîáiMå.

Áûëi i ïåñíi ïðà äçÿ¢÷àò, ÿêiÿ ë¸ãêàäóìíà ïàâîäçiëi ñÿáå:
Íà äðóãóþ âýñíó êàëiíà öâiëà
Îñòàëàñü Ìàðóñÿ òî ø÷ýé íý ñàìà
Îñòàëàñü Ìàðóñi äiòiíà ìàëà...

Êàëiñü ó â¸ñöû ìíîãà ëþäçåé ïàìiðàëà ìàëàäûìi. Àá ëÿ÷ýííi
íiõòî íå äóìà¢. Êàëi ïàìiðàëà ìóæó æîíêà ¸í áðà¢ äðóãóþ,
à çäàðàëàñÿ, øòî êàëi òàÿ ïàìiðàëà i òðýöþþ, òàêñàìà áûëî
ç æàí÷ûíàé, êàëi ïàìiðà¢ ÿå ìóæ. Òàê, øòî äçåöi àñòàâàëiñÿ ñiðàòàìi:
Ñàìà ÿ ñàìà ÿê âiøýíüêà ¢ ïîëi
Íýìà i íý áóäý ïîæàëîâàòi êîìó.
Áàòýíüêà íý ìàþ, ñýñòðóMîíêà ìàëàÿ
Áðàòiê íà âîåíöi, ìàòþíêà ñòàðàÿ.
Îé, ïðûïëûíü æý ïðûïëûíü ìóMîé áðàòiêó ç âîäîþ
Âîçüìi ìýíý âîçüìi ñiðîòiíó ç ñîáîþ.
Îé íàøòî æ ÿ ìàþ òýáý ñiðîòiíó áðàòi
Îáiöÿâñÿ Ïàí ÁóMîã ø÷àñöå i äîëþ äàòi....

Àé÷ûì i ìà÷àõà çàéìàëiñÿ òîëüêi ñâàiìi äçÿöüìi, ÷óæûÿ õàöåëi
ÿê íàéõóò÷ýé âûïõíóöü ç äîìó. ßíû íå àïåêàâàëiñÿ ñiðàòàìi, íå
¢ïëûâàëi íà iõ âûõàâàííå:
×óæû áàòüêî, ÷óæû áàòüêî, ø÷ýé ìàòi ÷óæàÿ
À õòî æ ìýíý ïîøêîäóå, õîòü ÿ ìîëîäàÿ
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Ïîñÿäàþò âý÷ýðàìi ç äiMåòêàìi ãîâîðàò
À äî ìýíý ìîëîäýi ñëîâà íý ïðîìîâÿò.

Ó ìíîãiõ ïåñíÿõ âûñòóïà¢ ìàòû¢ æûööÿ çàìóæàì, ÷àñòà
¢ ãóìàðûñòû÷íûì êàíòýêñöå:
À ó ìýíý õàòà ÷îðíà
ÆóMîíêà áðûäêà íý ïîæóMîðíà
×û òî ñïiò, ÷û ëiMåæûò
Âñý íý õî÷ý ðîáiòü
À ÿ ñâií¸ì êîëàòàþ
Íý äîñïëþ, íý äîiäàþ.
Ø÷ý é áîþñü åi ñìýðòi
Øòîá íà õàòi íý âìýðòi.

Âÿñíîé ïðûëÿòàëà çÿçþëÿ, ÿêàÿ ç’ÿ¢ëÿåööà ïåðñàíàæàì
âåñíàâûõ ïåñíÿ¢ - îãóëüêóâ:
Çàçóëåíüêà ÷óå
Ñîëîâiåé òîå ÷óå
ÁóMîã çíàå, ÁóMîã âiåäàå
Äý ìóMîé ìiëû íî÷óå.
Â ñýëiå ïðû äîðîçi
Ïîçäîðîâ ¸ãî Áîæý
Â ñýëiMå ó âäîâîíüêi
Ïîêàðàé ¸ãî Áîæý.
Íý êàðàé ¸ãî Áîæý
Íý êóMîíüìi, íý âîëàìi
Ïîêàðàé ¸ãî Áîæý
ÄðóMîáíûìi ñë¸çîíüêàìi.

Òûäçåíü ïàñëÿ Âÿëiêàäíÿ – ïðîâîäíàÿ íýäiåëÿ. Ëþäçi iäóöü äà
öàðêâû ïàìiíàöü ïàì¸ðøûõ. Ñâÿø÷ýííiê õîäçiöü ïà ìîãiëêàõ
i ìîëiööà íàä ìàãiëàìi. Ó ãýòóþ íÿäçåëþ, õàöÿ i ìiíó¢ ïîñò, ÿø÷ý
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íå âÿí÷àþööà. ßê êàçàëi – ïðîâîäíàÿ íýäiMåëÿ å äëÿ íýáóø÷ûêóMîâ,
à òàêñàìà – ó âýëiêîäíû ïðîâîäû êiäàëi ÿéöÿ ÷ýðýç áóäûíîê, óçäîâø
áóäûíêó, êîá âiMåò¸ð íý äýð ñòðûMåõi.
Ó âåñíàâûì öûêëó âàæíàå ìåñöà çàéìàþöü ñâÿòû: ñâ. Þðûÿ,
Ñâ. Òðîéöà i ñâ. ßíà. Ïåðàä Þðûåì ïÿêëi ïiðîã, à íà ñâÿòà iøëi
ç ãýòûì ïiðàãîì i ÿéêàìi íà æûòà. Êà÷àëi ãýòûì ïà æûöå, à òàêñàìà
êà÷àëiñÿ ñàìi. Êà÷àëiñÿ ïî æûòi, êîá íý âûëÿãëî.
Òðîéöó ñâÿòêàâàëi íà ñ¸ìûì òûäíi ïàñëÿ Âÿëiêàäíÿ. Òàäû
÷ûñöiëi i ïðûáiðàëi õàòû. Êîæíàÿ ç iõ áûëà àáòûêàíà áàáêàìi.
Óòûêàëi áàáêó i ¢ ñòðàõó, à òàêñàìà óêîïàþò ó ïîðîçi äâiMå áýðóMîçêi,
â õàòi ïðûáiðàþò i òðû äíiMå ñâÿòêóþò.
Ç âÿñíîé áûëi çâÿçàíû ìíîãiÿ ïàëÿâûÿ ðàáîòû. À ïðû òûì íå
àáõîäçiëiñÿ áåç çàáàáîíà¢. Óñ¸ äçåëÿ òàãî, êàá ìåöü äîáðû óðàäæàé,
à ïàøêîäçiöü iíøûì:
- íý ìîæíà ÿê çàñiâàåø ïîæû÷àòi, áî áóäý ó øêîäó iòi
- ïýðýä íiÿêiì ðîêîâûì ñâÿòîì íý ìîæíà ïîæû÷àòi, áî áóäý
óïàäîê
- ÿê ñàäÿò êàðòîôëi i äðóãi ïðûéåäóò ñàäiòi òî íý ñàäÿò, áî
ïðûñàäÿò. Òàäû ãàâîðàöü: ÿêîãî ÷îðòà âiMåòý iøëi ñàäiòi, ÿê ìû íà
ïîëi.
Àñàáëiâà ìíîãà çàáàáîíà¢ áûëî ïåðàä ñâ. ßíàì. Ïåðàä ñâÿòàì
íå ìîæíà áûëî íi÷îãà ïàçû÷àöü:
- ïðûøîâ ñóMîøêi ïîæû÷àòi, òî æóMîíêà âûãíàëà, áî çàâòðà
ßíà
- íà ßíà ÿê çîáà÷àò áàáó íà ïàñâiñêó i ó åi ìíóMîãî ìîëîêà òî
âîíà âiMåäüìà, óñòàëà ðàíî i çàáðàëà ìîëîêî.
Ó íî÷ ïåðàä ßíàì õàäçiëi ïà êâåòêó ïàïàðàöi. Öi ñàïðà¢äû
áûëà ÿíà, íiõòî ç iíôàðìàòàðà¢ íå âåäàå.
Âåñíàâû öûêë çàâÿðøà¢ñÿ ïåñíÿìi ïðûñâå÷àíûìi ñåíàêîñó.
Öýíòðàëüíàÿ ÿãî ïîñòàöü – ìóæ÷ûíà-êàñåö:
ÁiMåë ìîëîäû ñiåíî êîñiò
ÁiMåë âäîâiöÿ éåñòi íîñiò.
Íýñëà, íýñëà, íý äîíýñëà
Êðàé Äóíàþ ïîñòàâiëà.
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Êðàé Äóíàþ ïîñòàâiëà
I ç Äóíà¸ì ãîâîðûëà.
ÌóMîé ñûíî÷êó ìiëþñåíüêi.
ÌóMîé Äóíàþ áûñòðóñåíüêi,
×û ìíiMå òýáý óòîïiòi
×û ìíiMå òýáý ãîäîâàòi.
Óòîïiâøû îä Áîãà ãðûMåõ
Ãîäîâàâøû îä ëþäi ñìiMåõ.
I ìû áóäýì ãîäîâàòi
I ïîòiøýíüêi äîæûäàòi.

Òýìàòûêó ïåñåíü ñêëàäàëi ïåðàâàæíà ñÿìåéíàå æûöö¸
i êàõàííå:
À òàì Âàñiëü ñåíî êîñiâ
Òîíêi ãîëîñ ïýðýíîñiâ.
Êiíóâ êîñó îá òðàâîíüêó
À ñàì ïîøîâ äî äîìîíüêó...
ÏîçâóMîëü ìàòi âîäó âçÿòi
Áóäó ïiòi ø÷ýé ãóëÿòi.

Ñÿðîä ñåíàêîñíûõ ïåñåíü àìàëü íå çáåðàãëiñÿ çåìëÿðîá÷ûÿ
çàêëiíàííi. Ïý¢íàÿ çàêëiíàëüíàÿ iíòàíàöûÿ ïðûñóòíi÷àå ¢ ïåñíi:
Øóìiò ãóäý, äîø÷ áóäý
ÊîñöiMå êîñÿò, Áîãà ïðîñÿò.
Äàé íàì Áîæý ïîãîäîíüêó
Íà íàøó ðîáîòîíüêó.
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Êîá íàì ñiMåíî ïîñóøûòi
Â êîïiöiMå ïîëîæûòi.
À â õàòi äîáðý æûòi
ÌiMåä, ãîðûMåëêó ïiòi.

Æíi¢íûÿ àáðàäû i ïåñíi
Íà ïà÷àòêó æíiâà ïðàâîäçi¢ñÿ àãëÿä æûòà, öi êîëàñ óæî äàñïå¢.
Êîëîñû çãîðíóòi äî ñýáý, ÿê òðýööÿ i áiëiMåþò – êîëîñû äîñïiMåëý.
Àäçií ç iíôàðìàòàðà¢ òàê óñïàìiíàå àãëÿä æûòà: âîçüìó øàïêîþ
ïî êîëàñàõ óäûðó i ÿê ó øàïöi çÿðíÿòà å, òî çíà÷ûò óæý äîñïiåëî.
Ó Ãàëàäàõ áû¢ êàëiñü, à òàêñàìà ¸ñöü öÿïåð òàêi ÷àëàâåê, ÿêi
çà¢ñ¸äû ÿê ïåðøû ïà÷ûíà¢ æàöü. Êàëiñü áû¢ ãýòà Âàâðûåí. ÂàâðûMåí
ïîáiMåã óæý æàòi, òî âæý i æíiâî ïî÷ûíàåööÿ – òàê ãàâàðûëi ëþäçi.
Çàæûíàöü ìîæíà áûëî âà ¢ñå äíi òûäíÿ àïðà÷à ïàíÿäçåëêà
i íÿäçåëi. Íàé÷àñöåé çàæûíàëi ¢ ñóáîòó, òàê ÿê ñóáîòó ëi÷ûëi ë¸ãêiì
äí¸ì. Æàëi ñÿðïàìi. Íà ïåðøû ðàç æàëi íÿìíîãà, òàê òîëüêi, êàá
ïà÷àöü. ßê çàæàâ æûòî, òðýáà çðîáiòi êðûæ...
Æíiâî ïðàöÿãâàëîñÿ äî¢ãà, çàëåæíà àä ïàãîäû – äâà òûäíi
i áîëüø.
Ïåðøàÿ äà ïðàöû ñòàâàëà æíÿÿ ñàìàÿ ñïðûòíàÿ i ïðàöàâiòàÿ,
êàá çà ¸þ öÿãíóëiñÿ ¢ñå àïîøíiÿ. ßíà íàçûâàëàñÿ ïîñòàòíiöÿ.
Ãàñïàäàð íàé÷àñöåé ñòàÿ¢ íà êàíöû i àïðà÷à òàãî, øòî æà¢, òàêñàìà
âÿçà¢ ñíàïû. Âÿçà¢ ¸í æýðýáiêîì. ßê áûëî æýíöþîâ 10-15 òî áûâ
ìóø÷ûíà äî âýçàíÿ. Ñÿðïî¢ íåëüãà áûëî íåñöi äà äîìó, êàá íå
áûëî äàæäæó, à òàêñàìà íåëüãà áûëî áðàöü ñÿðïà ç ðóê, áî
ïîðûåæýø ïàëüöi.
Òðýáà ÿãî êëàñöi íà
çÿìëþ i áðàöü ç çÿìëi.
Ñíàïû æûòà ñòàâiëi
¢ ëÿøêi. Êîæíû ãàñïàäàð ìå¢ âóçêi êàâàëàê
çÿìëi, òàê øòî ëÿøêi
ñòàÿëi ¢ àäíûì ðàäêó,
àäçií çà äðóãiì. Æûòà
¢ ëÿøêàõ ñòàÿëà äâà òû202. Sianokosy w Ho³odach, 1957
äíi.
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Ãó÷íûÿ äàæûíêi ñïðà¢ëÿëi
òîëüêi áàãàòûÿ ãàñïàäàðû, äà ÿêiõ
ïðûõîäçiëi ïðàöàâàöü iíøûÿ.
Àïðà÷à òàãî, êàæäû ãîñïîäàð
ìóñiâ iòi æàòi äî áàòþøêi.
Ãàñïàäàð ó äçåíü äàæûíàê
áðà¢ ó ïîëå ëåïøóþ ÿäó, ãàðýëêó
i ÷àñòàâà¢ òûì íà ïîëi. Ïàñëÿ
æûòíÿãà æíiâà íàñòóïàëà ÿðûííàå æíiâî. Æàëi òàêñàìà ÿê i æûòà. Ðîçíiöà áûëà òîëüêi ¢ òûì,
ÿê ñòàâiëi ñíàïêi: Îâýñ ñòàâiëi ó
ïýòàêi – øòûðû, à ïÿòû íà âåðõ;
ïøýíiöþ òàê ÿê æûòî, à ÿ÷ìiMåíü 203. Do¿ynki w Ho³odach, 1958
òàê ÿê îâýñ. ßðûíó òðýáà áûëî çæàöü äà ñâ. Ãàííû, òàìó øòî
Ãàííà – îñiMåííÿ ïàííà.
Æíi¢íûÿ ïåñíi íàëåæàëi äà ñàìûõ äà¢íiõ ó âóñíàé òâîð÷àñöi
íàøàãà íàðîäà. Ñâîé ïà÷àòàê óçÿëi ¢ äàë¸êàé ìiíó¢øûíå, êàëi
íàøûÿ ïðîäêi ñòàëi çàéìàööà çàìëÿðîáñòâàì, à çáîææà ñêëàëà
ïàäñòàâó iõ iñíàâàííÿ.
Ñêëàäàëüíiêàìi æíi¢íûõ ïåñåíü áûëi ïåðàä óñiì æàí÷ûíû.
Ãýòà ÿíû àä ðàñû äà ðàñû, äçåíü ó äçåíü ãíóëiñÿ íà ïîëi ç ñÿðïîì
ó ðóêàõ. Ó ïåñíÿõ âûêàçâàëi òîå, øòî ëÿæàëà ó iõ íà äóøû:
Îé, ÷ûÿ òî âîëîêà
Äîâãà i øûðîêà.
Íà þMîé æýí÷ûêi æàëi
I ïiñýíüêó ñïiâàëi.
Ñýðïiêi çîëîòûå.
Æýí÷ûêi ìîëîäûå
Íàøà ïàíi äîìóå
Íàì âý÷ýðó ãîòóå.
Íàì âý÷ýðà íý ìiëà
Ïîñòàòíiöÿ âòîìiëà.
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Äçÿ¢÷àòû ìàðûëi àá õóòêiì çàìóæàñòâå, àá ðîñëûì i ÷îðíàáðûâûì êàçàêó, ÿêi âîñü – âîñü ç’ÿâiööà íà ïûëüíûì ãàñöiíöû, ñàñêî÷ûöü ç êîíiêà âàðàíåíüêàãà, ïàêëîíiööà íiçåíüêà, âîçüìå çà
áiMåëó ðó÷êó i ïàâÿäçå ïàä âÿíåö:
Ïðûéåçäæàå êîçàê ç íî÷û
Ïðû÷ýïëÿå êîíiêà äî ïëåòíiå...

×àñòà õëîïöû ñïÿâàëi ïåñíi ¢ àäðàñ äçÿ¢÷àò ç êàìi÷íûì ýëåìåíòàì:
Ïîøëà Ãàíäçÿ æûòî æàòi
Çàáûëàñÿ ñýðïà âçÿòi
Ñýðïà âçÿëà õëiMåá çàáûëà
Àáû Ãàíäçÿ â äîìà áûëà.

Çàêiäàëi iì ëÿíiñòâà i ¢õiëüíàñöü àä ïðàöû:
Äiâ÷ûíîíüêî òû ìîÿ
×îì òû òàêà áiMåëà
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×û òû â ïîëi íý áûëà
Øòî é íý çàãîðûMåëà.
À ÿ â ïîëi áûëà
Ïøýíi÷ýíüêó æàëà
À ÿê ñîíöå ïðûïýêëî
Â áîðîçíiMå ëåæàëà.

Òàêiìi æ ïåñíÿìi àäñïåâûâàëi äçÿ¢÷àòû. ßíû ïðàäñòà¢ëÿëi
õëîïöà¢, ÿê ïðû÷ûíó äðýííàé ïðàöû:
Òàì äiâ÷îíêà æûòî æí¸ò
Òà äiâ÷îíêà âîé äà æûòî æí¸ò
À ñîëäàòiê ñíîïû â’¸ò
Êiäàé äiåâ÷à æûòî æàòü
ÏóMîéäýì â õîëîäîê ëåæàòü.

Ìàëàäçiöû ñïÿâàëi ïðà äîëþ æàí÷ûíû ó ìóæàâàé ñÿì’i, äçå
áëàãi ìóæ – ï’ÿíiöà:
Ïîñûëàëà ìýíý ìàòi
Çýë¸íîãî æûòà æàòi
Îé ÷û æàòi, ÷û íý æàòi
×û éòi ï’ÿíiöi øóêàòi
Îé, ïðûõîäæó ÿ äî äîìó
Ëåæûò ìiëû íà ïîñòýëi
Âñòàâàé ìiëû ãîäi ñïàòi
Éäýì îáîå æûòî æàòi.
Óñòàâ ìiëû iç ïîñòýëi
Âäàðûâ ìýíý ïî ëiöó
Ðîñïóñòiâ âóMîí êðîâ ãîðà÷ó
Ïî âûøûòîìó ðóêàâöþ.
×û æàëü òîáiMå ìîÿ ìiëà
Âûøûòîãî ðóêàâöÿ
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×û æàëü òîáiå ìîÿ ìiëà
Ñâîãî áiMåëîãî ëiöà.
Îé, íý æàëü ìóMîé ìiëåíüêi
Âûøûòîãî ðóêàâöÿ
Îíî æàëü ìóMîé ìiëåíüêi
Ìîãî áiMåëîãî ëiöà.
Ñóõi äóáû ðîçâiëiñÿ
ËiMåòà ìîiMå ìiíóëiñÿ
×îëîâiMå÷û êóëàêi
Äàþòñÿ âî çíàêi.

Ñÿðîä æíi¢íûõ ïåñåíü áûëi i ïðà ãîðêóþ äîëþ ¢äàâû i ñiðàòû:
×îãî ïëà÷ýø ñiðîòiíî? ×îãî òîáiMå òðýáà?
Äàâ ÿ òîáiMå ðóêi, íîãi, ø÷ý é ñâiMåòëûå î÷û
Ðîái, ðîái ñiðîòiíî äî òýìíýi íî÷û.

Áûëi ïåñíi àá çäçåêàõ i êïiíàõ æîíêi ç ìóæà:
Áiëà æóMîíêà ìóæûêà
Çà ÷óïðûíó âçÿâøû...
Îé, ÿêîå òýïýð
Òîé íà ñâiMåòi ïðàâî
Íàá’å æóMîíêà ìóæûêà
Òîé ïiøû ïðîïàëî.

Ó iíøàé ïåñíi ó ãóìàðûñòû÷íû ñïîñàá âûñìåéâàëi íÿäáàëüñòâà
i íÿçäàòíàñöü äà ðàáîòû.
ÏîñiMåÿâ æûòî i ïøýíiöþ
Çàáîðîíîâàâ ÿ êóðûö¸þ
Æûòêî íý âçûøëî
Ïøýíiöÿ âñîõëà
ß ìîëîäàÿ ìàëî íý çäîõëà.
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Äàâîëi ÷àñòà âûñòóïà¢ ìàòû¢ ãàñïàäàðà i ãàñïàäûíi. Ãàñïàäûíÿ
ïàêàçâàëàñÿ íàé÷àñöåé ó ãóìàðûñòû÷íûì àñïåêöå. Ó àäíîé ç ïåñåíü
÷óåööà êïiíà ñà ñêóïîé ãàñïàäûíi.
Íàøà ïàíi äîáðà
Çâàðûëà íàì âîðîá’ÿ
Íà ïðûïi÷êó âàðûëà
Íà êóñî÷êi äiëiëà.

Êàëi íàáëiæà¢ñÿ êàíåö öÿæêàé ïðàöû, êàëi çáîææà çâÿçàíà,
ïàñòà¢ëåíà ¢ ëÿøêi, ïðûáðàíà ïýðýïýëiöÿ, ñïÿâàëi äàæûíà÷íûÿ
ïåñíi:
Ïîøëi äiåâîíüêi
Â ëiMåñ êàëiíó ëîìàòi
À ìîëîäiöi
Ïýðýïýëi÷êó ëàïàòi.

Àä Ãàííû ïà÷ûíàëi ïóñöåöü ïàëi, ëi÷ûëàñÿ ¢æî ïà÷àòàê âîñåíi.
Âîñåíüñêiì êàëåíäàðíûì ñâÿòàì íå õàðàêòýðíûÿ íiÿêiÿ àáðàäû
i ïåñíi. Âîñåííþ ðâàëi ë¸í i ñëàëi ÿãî. Êàëi ë¸í ñëàëi, òðýáà áûëî
çðàáiöü ç ¸ãî êðûæûê i ïàëàæûöü íà êàìåíü, à çàòûì òðû ðàçû
ïåðàêóëiööà, êàá íå çàáðà¢ âåöåð. Àïðà÷à òàãî:
- çâîçÿò çáóMîæý, îðóò ÷îðíóõó, ìîòû÷êàìi êîïàþò êàðòîôëi,
öiïàìi ìîëîòÿò, âiMåþò øîïýëüêàìi; áýðóò øîïýëüêó i ìàõàþò ïðîòiâ
âiMåòðó, øîïýëüêîþ ø÷ý õó÷ûMåé ÿê òàê
- ÿê æûòî êëàñöi ó ñòîðîíó óïýðó÷ òðýáà êëàñöi êàìýíÿ, êîá
ìûøû íý éiMåëi
- ó êëóíi íý ìîæíà éiMåñöi, áî ìûøû óñ¸ çéiMåäÿò
Êàëÿäíûÿ àáðàäû i ïåñíi
Ïà÷àòêàì ãýòàãà ýòàïó ìîæíà ëi÷ûöü Ïiëiïà¢êó, øàñöiòûäí¸âû
ïîñò ïåðàä êàëÿäàìi, à çàêàí÷ýííåì – Ìàñëåíiöó. Ó Ïiëiïîâêó
àáî Âýëiêi ÏóMîñò áðóíü Áîæý é’åñòi ñêîðîìíîãî. ß õîòiåëà óçÿòi
ñêóîðêó ç ñîëîíiíû i ðîçðûMåçàëà ïàëüöÿ. Ïîòóîì ÿê ìàòýðû
ïðûçíàëàñÿ òî âîíà ãîâîðûëà: áà÷ ÿê òû çîãðûøûëà, àæ Áóîã
ïîêàðàâ òýáý, îé Áîæý æ ìóîé, Áîæý æ ìóMîé, ÿêi ãðûMåõ. Ó Ïiëiïîâêó
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éiMåëi îëiåé, ñëåäçi, öiáóëþ, ìîëó÷íîãî òîæý íý ìîæíà áûëî.
Íà ïà÷àòêó ïîñòó ïåðàä Ðóçäâîì ãàâàðûëi òàê:
Äàé Áîæý ïðûæäàòü êîëÿä
Áóäýì ïiòi, ãóëÿòü
Òî ó òýáý, òî ó ìýíý
Ëåïi ó òýáý
Áî ó ìýíý:
Õàòêà ìàëàÿ,
ÆóMîíêà ëiõàÿ.

Êàëÿäà ¢ Ãàëàäàõ àáàçíà÷àëà âÿ÷ýðó íàïÿðýäàäíi Ðóçäâà. Äà ÿå
ðûõòàâàëiñÿ ìíîãà äç¸í íàïåðàä. Êàëîëi ïàðñþêà, ïðûáiðàëi õàòó.
Ó äçåíü êàëÿä æàí÷ûíû ðûõòàâàëi ñïåöûÿëüíóþ åæó. Òðýáà áûëî
ïàäðûõòàâàöü 12 ñòðà¢. Íàéâàæíåéøàÿ ç iõ ãýòà: êóöÿ, áîðø÷
ç ãðûáî¢, êiñåëü ç à¢ñà, ñåëÿäöû. Óñ¸ ïîñòíàå, àäíàê óâåñü äçåíü
íåëüãà áûëî åñöi. Òðýáà áûëî ÷àêàöü äàòóëü, ïàêóëü ïàÿâiööà íà
íåáå ïåðøàÿ çîðêà. Ãàâàðûëi: æäýìî äî çîðêi. Âå÷àðàì, ÿê òîëüêi
çàãàðýëàñÿ çîðêà, íàêðûâàëi ñòîë. Äà õàòû ãàñïàäàð ïðûíîñi¢ ñåíà
i êîëÿäó. Ïðû òûì ïðûãàâîðâà¢ ñâàiì äçåöÿì:
ÁiMåãëà ìûøêà ïî ë¸äó
I çãóáiëà êîëÿäó
Ïóéäi Êîëÿ ïîçáiðàé
Áóäýø ìiMåòi êîðîâàé.

Êîëÿäà ãýòà áûëà êâåòêà çðîáëåíà ç êàëàñî¢ æûòà. Ñòàâiëi ÿå
¢ êóò çà ñòàëîì ïàä àáðàçàìi. Ñåíà ïàäñöiëàëi ïàä àáðóñêi, êëàëi íà
ëàâû, íà ÿêiõ ñÿäçåëi. Âÿçêó ñiMåíà êëàëi ïóä ñòîëîì, áî íà âÿçî÷öi
ñïàâ Iñóñ Õðûñòîñ. ÑiMMåíî ïóä îáðóñîì, ñÿäàëi íà ñiMåíîâi, áî Iñóñ
Õðûñòîñ ðîäiâñÿ íà ñiMåíîâi.
Ñÿäàëi çà ñòîë òàê: íà ëàâå ïðû ñöÿíå äçåöi, ïîòûì áàöüêi,
äçåä ç áàáêàé, à ç áîêó ìàòi, áî âîíà ïîäàâàëà. Êàëi ¢ñå ïàÿäçÿöü
âûòÿãàþò êàæäû ñòýáëî ñiåíý÷êà, õòî íàéäîâøý âûòÿãíóâ, òîé
íàéäîâø áóäý æûòi.
Ïà âÿ÷ýðû ¢áiðàëi ¸ëêó, äðóãiÿ ìûëiñÿ ¢ êàïàíüêàõ. Îëüãà
Ãðûãàðóê ðàñêàçâàëà, ÿê óáiðàëà ¸ëêó: ãðóø ñóøàíûõ íàðûMåæó,
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ó ïàïåð íîæîì ïîçàêðó÷óþ, öàöîê îä çàïàëîê ç ïóøêi, àí¸ëêóâ
íàâûðýçóþ i òàê âáiðàëà, à ÐûãóMîð áîãàòû ÿê þëêó âáðàâ áîìáêàìi,
þëêà áîãàòà, Áîæý òû. Êàëi íà êàëÿäó ïàãîäà – ÿê çóMîðíî áóäý òî
ãðûáû áóäóò, ÿê õìóðíî òî ìîëîêî áóäý.
Ó íà÷û ëþäçi iøëi äà öàðêâû íà ÂñþíóMî÷íþ. Âÿðòàëiñÿ ðàíà.
Ëþäçi ñóñòðàêàþ÷ûñÿ ïåðøû ðàç ãàâàðûëi: Ïîçäðàâëÿþ ç ïðàçíiêîì
Ðîæäæýñòâîì Õðûñòîâûì, òðýáà áûëî àäêàçàöü: – Ç òîáîþ
çäîðîâûì.
Íà ïåðøû äçåíü ñâÿò óñå äçåöi, ìîëàäçü i äàðîñëûÿ êàëÿäàâàëi.
Íàçûâàëi iõ êîëÿäíiêi. Êîëÿäíiêi ðûõòàâàëiñÿ äà êàëÿäàâàííÿ íà
ïðàöÿãó íåêàëüêiõ òûäíÿ¢ ïåðàä ñâÿòàìi. ßíû âûâó÷àëi ïåñíi
i ðûõòàâàëi çâÿçäó. Îä Âýäýíÿ ìîæíà ñïiâàòi êîëÿäíûÿ ïiñíiMå. Çâÿçäà
áûëà äâóõðàäêà äýâýòiðóæêà, ïÿòi ðóæêà, îäíîðàäêà, ç ïðûãîæûìi
êóòàñàìi. Ðîãi àáêëåéâàëi êàëÿðîâàé ïàïåðàé. Íà ñÿðýäçiíå áû¢
âûöÿòû i íàêëååíû ÷ûðâîíû ìåñÿö i çîðêi. Ó ñÿðýäçiíó ¢ñòà¢ëÿëi
ñâå÷êi. Öýëóþ çâÿçäó, êàá áëiø÷ýëà, çìàçâàëi àëååì.
Ïåñíi ñïÿâàëi ðýëiãiéíûÿ, õàöÿ ñëîâû áûëi ïåðàôðàçàâàíû, ÷àñòà
ïåðàêðó÷àíû. Áûëi ÿíû ïðà Õðûñòà i iíøûÿ ñâÿòûÿ ïîñòàöi.
Êàëÿäàâàöü ìîæíà áûëî âà ¢ñiõ, àïðà÷à òàãî, ó êàãî ¢ õàöå õòîñü
ïàì¸ð.
Êàëÿäíiêi iøëi ïàä àêíî i ïðîñÿ÷û äàçâîëó êàëÿäàâàííÿ,
ãàâàðûëi:
Íûíå Õðûñòîñ ðîäiâñÿ
Âåñü ìið âåñåëiâñÿ
Ìû ïðûøëi Õðûñòà õâàëiòi
I âàø äîì âýñýëiòi
Æýëàåòý iëi íåò.

Àáî âûêàçâàëi iíøóþ ôðàçó:
Êàæýø ïàíå ãîñïîäàðó
ÏiMåñíþ ïiMåòi
ÒâóMîé äâóMîð âýñýëiòi
Íàì i âàì âýñ¸ëûì áûòi
Ñïiâàòi ÷û íiMå?

Iì àäêàçâàëi – Ñïiâàéòý!
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Çàêîí÷û¢øû ïåñíþ êàëÿäíiêi æàäàëi:
Âiíøóåì âàì ïàíüñòâî çà Áîæý Íàðîäçýíå
Ìû õîäiëi, êîëÿäû ïðîñiëi
Íà ãîäû, íà ñâÿòà,
Íà äîâãiÿ ëÿòà.

Çà êàëÿäàâàííå äiMåò¸ì äàâàëi ãðîøû, à ñòàðûMýéøûì êóáàñó
i ãðîøû. Ñïiöiÿëüíî ïýêóò áóëî÷êó õëiMåáà i äàþò êîëÿäíi÷êàì.
Àïðà÷à ìîëàäçi êàëÿäàâàëi i ñòàðýéøûÿ. ßíû çáiðàëi ãðîøû
i çàêóïëÿëi ¢ öàðêâå ìàëåáåíü, à ðýøòó àääàâàëi íà öàðêâó. Ãýòà
i ïðàiñíàâàëà äà ñ¸ííÿ.
Íå ¢ñå ãàñïàäàðû ïðûìàëi êàëÿäíiêî¢. Òûì, ÿêiÿ íå ïðûìàëi,
ïðûñïåâûâàëi: Ñó÷êà âýðòiööÿ //... ñàäîâiööÿ // À â ñþMîé õàòi /
/ Íýìà ÷îãî äàòi // Òóò ñîëîìó ñiêóò // Ïiðîãi ïýêóò.
Àïðà÷à ðýëiãiéíûõ ñïÿâàëi i ïåñíi ñâåöêiÿ. Ñïÿâàëiñÿ ÿíû
ìàëàäàæîíàì i ìàëûì äçåöÿì, ÿêîå äî ðîêó i íý ìiMåëî ø÷ý êîëÿäû.
Ó ïåñíÿõ ïðûñâå÷àíûõ ìàëàäàæîíàì ïàäêðýñëiâàëàñÿ ïðûãàæîñöü
i áàãàööå ìàëàäîé æîíêi:
Ïîñýðýä äâîðó ÿâîð çýë¸íû
Ïîâÿäàíî íàì
Íà òóMîì ÿâîðû òðû êîðûñòîíüêi
Ïîâÿäàíî íàì
Ïýðøà êîðûñòîíüêà ÿðû ïø÷îëîíüêi...
Ïîâÿäàíî íàì
Äðóãà êîðûñòîíüêà ñîáîëiêi...
Ïîâÿäàíî íàì
Òðýòÿ êîðûñòîíüêà ñîêîëiêi...
Ïîâÿäàíî íàì
ßðû ïø÷îëîíüêi Áîãó íà ñâiå÷êó...
Ïîâÿäàíî íàì
Ñîáîëiêi ïàíi íà øóáîíüêó...
Ïîâÿäàíî íàì
Ñîêîëiêi ïàíi íà òøýâiêi...
Ñëi÷íàÿ æîíà Âàí¸âà æîíà...
ÁóMîã ¸ìó äàâ
Ñëi÷íàÿ æîíà Âàí¸âà æîíà
Âûéäi ê íàì.
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Æîíêó ïàðà¢íî¢âàåööà äà êàëiíû, çîðû, ìåñÿöà:
Îé, ÿñíà êðàñíà, â ëóçi êàëiíà.
Îé ø÷ý êðàñíåéøà Âàí¸âà æîíà.
Ïî äâîðûMå õîäiò, ÿê ìiMåñýöü ñõîäiò.
Äî ñiMåíi âîøëà, ÿê çîðà çûøëà.
Äî õàòû çàøëà ïàíi÷ý ñiäÿò.
Øàïî÷êi äýðæàò i ïûòàþööÿ: ÷ûÿ òî æýíà?
×û òî ïîïîâà, ÷û êîðîë¸âà?
Îé, íý ïîïîâà, íý êîðîë¸âà
À Âàíÿ êàæý, òî ìîÿ æýíà.

Ó ïåñíÿõ àá íîâàíàðîäæàíûì äçiöÿöi âûñòóïàëà ÿãî ìàöi
i áàöüêà. Ìàöi äîìà öåøûëàñÿ äçiö¸ì, à áàöüêà äçåñüöi íà iõ ïðàöàâà¢:
Îé, ïî ñòîëîâi, ïî òiñîâîìó, êîëÿäà
Îé ïî îáðóñó, ïî êðóæàñòîìó, êîëÿäà.
Îé ïàíi Âàí¸âà ñûíêà âïîâiëà, êîëÿäà
Ñûíêà âïîâiâøû çðàäîâàëàñÿ, êîëÿäà.
Çðàäîâàâøûñÿ ëiñòû ïiñàëà, êîëÿäà
Ëiñòû ïiñàëà ìiëîìû ñëàëà, êîëÿäà.
À åi ìiëîãî íý áûëî â äîìà, êîëÿäà
ÏîéiMåõàâ ìiëû íà ïîë¸âàíå, êîëÿäà.
Íà ïîë¸âàíå â ÷ûñòîå ïîëå, êîëÿäà
Â ÷ûñòîå ïîëå ïóä ãàé çýë¸íû, êîëÿäà.
Ïóä ãàé çýë¸íû, ïóä ãàé âiøí¸âû, êîëÿäà
Â ïýðøóì ãîðîäi æûòî ïøýíiöÿ, êîëÿäà.
Â äðóãóì ãîðîäi âiøíi, ÷ýðýøíi, êîëÿäà
Æûòî, ïøýíiöþ ñàìi ñîæíýìî, êîëÿäà.
Âiøíi, ÷ýðýøíi ñàìi ñ÷ûêíýìî, êîëÿäà
Ñûíêà Êîëþ ñàìi çãîäóåìî, êîëÿäà.
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Ó öûêë êàëÿäíûõ àáðàäà¢ óâàõîäçiöü ñâÿòêàâàííå Íîâàãà ãîäó
i Òðîõ ÊðóMîë¸â.
Âå÷àð ïåðàä Íîâûì ãîäàì íàçûâàëi ãîãîòóõîþ, àáî áîãàòû âý÷óð.
Ãîãîòóõîþ íàçûâàëi òîìó, øòî êàëiñü ó ãýòû âå÷àð õàäçiëi ãîãîòàòi,
à áîãàòû òàìó, øòî ïðàâîäçiëi ÿãî áàãàòà i ç ìÿñíûìi ñòðàâàìi.
Àáàâÿçêîâà ìóñiëà áûöü êiøêà.
Ãó-ãó, äàéòý òîãî, øòî ç ðîãó
Êiøêi ç ìiñêi,
Ïiðîãà ç ñòîëà.

Ãýòàãà æàí÷ûíàì òðýáà áûëî äàöü. Áûëà ÿø÷ý iíøàÿ
ãóìàðûñòû÷íàÿ ïåñíÿ:
Âàñië¸âà ìàòi ïðûøëà ãîãîòàòi
ÏiðóMîã íà ëîïàòi
Æûòà ìîëîòiòi
ÕëiMåáà äîáûâàòi
Ðîäi Áîæý æûòî íà äðóãîå ëiMåòî
Êîð÷ êîð÷ûñòû, ñòýáëî ñòýáëiñòý
Ç îäíîãî êîëîñî÷êà, êîá áûëà æûòà áî÷êà
À ç îäíîãî âiMå÷êà, êîá áûëî õëiMåáà ïiMå÷êà.

Êàëi ¢âàõîäçiëi ¢ õàòó ïà êiøêó i ïiðîã, ñïÿâàëi:
Ïàíå ãîñïîäàðó
Äîáðû âý÷óð ó òýáý
Ñïîäiâàéñÿ äîáðîãî ãîñöÿ ó ñýáý
Ñàìîãî Áîãà ç íýáýñi.

Ó íàâàãîäíþþ íî÷ âÿëiêàå çíà÷ýííå íàäàâàëàñÿ âàðàæáå.
Äçÿ¢÷àòû çáiðàëiñÿ ¢ ãðóïàõ i ñòàðàëiñÿ ðàçãàäàöü ñâîé ë¸ñ.
Íà ãîãîòóõó õëîïöû ðàáiëi ðîçíûÿ øêîäû. Çíiìàëi âàðîòû,
âûöÿãâàëi âàçû, çàòûêàëi êîìiíû, âûñûïàëi ïîïåëàì, ñàëîìàé àáî
øýêóòîì ç ïðûçüáû äàðîæêi ïàìiæ õàòàìi çàêàõàíûõ. Íà äðóãi
äçåíü, êàá çíàéñöi ñâàå ïðàäìåòû, òðýáà áûëî øóêàöü ó öýëûì
ñÿëå.
Ñâÿòà Êðýø÷ýííå íà ìÿñöîâàé ãàâîðöû íàçûâàåööà Òðû ÊðóMîëi.
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Ïåðàä Êðýø÷ýííåì áûëà òàêàÿ ñàìàÿ êàëÿäà, ÿê ïåðàä Ðóçäâîì.
Ó âå÷àðû âûíîñiëi êàëÿäó. Ó öàðêâå ñâÿöiëi âîäó i ïðûíîñiëi ÿå
äàäîìó i ñâÿöiëi æûâ¸ëó, ñàäîê, õàòó, êàëîäçåæ; òàêiì ÷ûíàì óñÿ
âàäà ñòàâàëàñÿ ñâÿíöîíàé. Êàëi âàäà ïàñâå÷àíà, ìîæíà áûëî æàíiööà.
Ïà ñÿëå õàäçiëi öûãàíû. Ãýòà áûëi ïåðààïðàíóòûÿ õëîïöû
i äçÿ¢÷àòû. Äóðàò íý âÿäîìî ÷îãî, ïûõàþò ïîïýëîì, áýðóò øýêóò
i êàæóò, øòî ïðîäàþò iãîëêi i ø÷ý êàçàëi – äàâàé êóáàñó. Ãýòà
ïðàiñíàâàëà äà 1938 ãîäà.
Íà Òðû ÊðóMîëi õàäçiëi ç Ãýðîäàì. Áûëî ãýòà ïðàäñòà¢ëåííå,
ó ÿêiì âûñòóïàëi: Ãýðîä, àí¸ë, æûä, ñìåðöü, ôýëüäìàðøàëêi.
Ïðàõîäçiëà ÿíî íà ïîëüñêàé ìîâå. Âûõîäiâ êðóëü, ñÿäàâ ñýðýä õàòû
çà iì ñòðàæíiêi, ïðûõîäiâ àí¸ë, æûä, ôýëüäàðøàëîê, ñìýðòü:
Êðóëü
Êðóëü: Dajcie spokój domowi siemu
Z³otemu ber³u
Przeklinajcie moje lata
O, tron mój z³otem oblany.
Ôýëüäìàðøàëîê
Ôýëüäìàðøàëîê: Najjaœniejszy monarcho
Ja jestem poddany waszej wysokoœci.
Æûä
Æûä: Królu Herodzie
Co siê dzieje w twoim rodzie
Narodzi³o siê takie dziecie
Co ma królowaæ na ca³ym œwiecie
A twoje ber³o i korona
Bendo pod twoje nogi z³o¿one.
Ñìýðòü
Ñìýðòü: Precz parchu z uczu moich
A to poszastam mieczem
Po koœciach twoich.
Æûä
Æûä: Aj wej!
A mo¿e po¿a³ujesz?
Êðóëü
Êðóëü: A czy¿ moi mili
Rycerze weŸcie broñ, pancerze
I na koñ czym prêdzej siadajcie
Tam do Betlejem miasta dobiegajcie
I wszystkie dzieci w pieñ wycinajcie
I naszemu synu powagi nie majcie
A g³owe z jego do mnie przynieœcie.
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Ãýðîäû ïðàiñíàâàëi äà 1946 ãîäà.
Ãðóìíiöi – ãýòà àïîøíÿå ñâÿòà ¢ çiìîâûì àáðàäçå. Ó òîé äçåíü
ëþäçi íàñiëi ¢ öàðêâó ñâÿöiöü ñâå÷êi. Ãýòûìi ñâå÷êàìi ó õàöå íà
áàëüêàõ i ¢øàêàõ íàä äçâÿðûìà ðûñàâàëi êðûæû, ïàäñìàëüâàëi
âàëàñû: Íà Ãðóìíiöi ïðûõîäiò ç öýðêâû íý ðîçäÿãàåööÿ, ñâiå÷êó
çàïàëþå i êóMîí÷ûê âîëîñóMîâ ïðûïàëiò ñâÿòûì îãë¸ì, à ïîòóMîì
äûìîì êðûæûMå íà áàëüêîâi íà äâýðàõ, êîá õâîðîáà äî õàòû íý
âõîäiëà îáêðýø÷óâàëiñÿ.
Ëåòàì ñâåíöàíûÿ ñâå÷êi ãðóìíi÷íû çàáÿñïå÷âàëi ïåðàä ãðîìàì.
×àñ àä êàëÿä äà Âÿëiêàãà ïîñòó ãýòà ìýñíiöi. Êàí÷à¢ñÿ ãýòû ïåðûÿä
Ìÿñëÿíîþ, êàëi íàëàäæâàëi òàíöû i ãàñöiíû. Àä Ìàñëÿíû ïà÷ûíà¢ñÿ
¢æî Âÿëiêi Ïîñò.
Íà òûì êàëÿíäàðíàÿ àáðàäíàñöü àäíàãî ãîäà êàí÷àëàñÿ.
Iðýíà Âàñiëþê

Tekst stanowi fragment pracy magisterskiej Ireny Wasiluk – Ignatowicz: „Folklor i obrzêdowoœæ wsi Ho³ody”, która powsta³a w 1981 r. pod kierunkiem prof. Aleksandra Barszczewskiego na Katedrze Filologii Bia³oruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Onformacje i teksty pieœni autorka zapisa³a od Zinaidy Bagiñskiej, Olgi Grygoruk, Stefana Grygoruka, Tichona Niczyporuka, Marii i Stefana Wasiluków, Luby
Onopiuk, Marii Kononiuk, Nadziei Jakoniuk, Miko³aja Sieliwoniuka, Stefanii Demianiuk i Paraskiewy Pawluczuk. Monografia liczy 215 stron i nale¿y do najobszerniejszych takiego typu prac. Zadziwiaj¹ce, jak przebogaty i oryginalny folklor by³
jeszcze do niedawna ¿ywy w tej wsi podmiejskiej.
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w Szczytach Nowodworach
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96. Nadzieja Troc z Redutów by³a na s³u¿bie w Dziêcio³owie
97. Jeden z dokumentów Spó³ki Wodnej „Szczyty” z 1929 r.
98;99 W latach dwudziestych w domu Goworskich zorganizowano dwumiesiêczny rêkodzielniczy
100. Siedziba Nadleœnictwa Bielskiego w Ho³odach, 1935
101. Stra¿acy z Ho³odów w 1933 r., od lewej: M. Rajecki, E. Kunicki,
P. Juszczuk, P. Wasiluk, L. Piotrowski, W. Szupniewski, pisarz z nadleœnic426
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107. Kompozycja z murem cerkiewnym, domniemany wczesny obraz Piotra Pawluczuka, pocz¹tek lat trzydziestych
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111. Ignacy Nazaruk z Krzywej, fotografia odpustowa, lata dwudzieste
112. Kole¿anki z Krzywej, od lewej: Anna Kaczanowska, Nadzieja Lewczuk, Anastazja Szara³o
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149. Jan Strelczuk (w œrodku) w Stalinogorsku na Syberii, obok koledzy
z Krywiatycz i Gródka, lata 1944-1948
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171. Cerkiew w Szczytach pokryta dachówk¹ holendersk¹, lata szeœædziesi¹te XX wieku
172. Psalmista i kompozytor Jerzy Juszczuk (trzeci z lewej) z rodzin¹, lata
szeœædziesi¹te
173. Grupa parafian przy cerkwi na odpuœcie Ho³owosieka, 1954
174. Cerkiew w Szczytach, widok od wschodu
175. Cerkiew w Szczytach, 1978
176. Obchody wsi w Krzywej, 2002, foto ze zbiorów parafialnych
177. Œwiêcenie paschy w Ho³odach, 2002, foto ze zbiorów parafialnych
178. Chór parafialny w Szczytach, 2005, foto ze zbiorów parafialnych
179. Olga Siemieniuk, d³ugoletnia chórzystka i prowadz¹ca chór w Szczytach
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180. Metropolita Sawa na uroczystoœciach 220-lecia erygowania parafii,
11 wrzeœnia 2005, foto ze zbiorów parafialnych
181. Zespó³ cerkiewny w Szczytach, 2005, foto Dymitr Hierasimowicz
182. Najstarszy, zachowany nagrobek z 1801 r. na cmentarzu w Szczytach
i jego odniesienie do planu cerkwi, grafika Borys³awa Rudkowskiego
183. Zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Szczytach, foto ze zbiorów parafialnych
184. Zabytkowe krzy¿e przydro¿ne w Krzywej, foto D. Fionik
185. Zabytkowy krzy¿ przydro¿ny z 1907 r. na granicy gruntów wsi Ho³ody, foto D. Fionik
186. Akt powo³ania na parafiê pierwszego proboszcza o. Jana Michniakiewicza, podpis biskupa Symeona, 1786
187. Ojciec Lew Goworski niebawem po wyœwiêceniu, ok. 1870
188. Ojciec Lew Goworski; na odwrocie podpis: Ìèëûì äîðîãèì äåòÿì
Âåðî÷êå è Ïàâëóøå îò êðåïêî ëþáÿùàãî èõ îòöà Ëüâà Ãîâîðñêàãî, 6 iþëÿ
1914 ã.
189. Ojciec Benedykt Tomaszewski z chórzystami cerkwi szczytowskiej,
od lewej: Anastazja Nazaruk, Katarzyna Juszczuk, Marta Nazaruk, Jerzy Juszczuk (psalmista), Gabriel Szymczuk, Paraskiewa Nazaruk, o. Benedykt Tomaszewski, Maria Strelczuk, Jan Golonko (starosta), N. Romaniuk, Nadzieja
Rajecka, Eudokia Nazaruk, J. Kuderski, Leon Kuderski, 1930
190. Ojciec Miko³aj Koœæ (siedzi w centrum), z jego lewej strony o. Rafa³
Czystowski
191. Ojciec Miko³aj Kulczycki, drugi z prawej
192. Ojciec Józef Wojciuk
193. Ojciec W³odzimierz Antiporowicz
194. Ojciec Jan £ukaszuk
195. Ojciec Jan Stepaniuk
196. Pañœka Doroha, prowadz¹ca przez las kazionny ko³o Ho³odów, foto
D. Fionik
197. Fragment mapy gruntów wsi Krzywa z lasem i nazwami uroczysk,
1938, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
198. Uroczysko Smolanka, obraz olejny na p³otnie Anatola Krawczuka
199. Aleja, prowadz¹ca do by³ego dworu Dziêcio³owo, foto D. Fionik
200. Wyjazd narzeczonej do œlubu, obraz Piotra Pawluczuka, olej, p³ótno
201. Na weselu w parafii szczytowskiej, 1958
202. Sianokosy w Ho³odach, 1957
203. Do¿ynki w Ho³odach, 1958
204. Pora ¿niw w Krzywej, obraz olejny na p³ótnie Anatola Krawczuka
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Wk³adka kolorowa:
1. Cerkiew Œciêcia G³owy œw. Jana Chrzciciela w Szczytach, 1993, foto
Wiktor Wo³kow
2. Cerkiew w Szczytach, cmentarz i ich okolice, fotografia lotnicza, 1995,
foto Wiktor Wo³kow
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