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I. ROZPRA WY I STUDIA

HENRYK WISNER

LITWA WOBEC ELEKCJI
Jhnsa no OTHOIIIeHmo

K

WŁADYSŁAWA

3JieKQHH

Lithuania and the election of

BJia~HcJiaBa

Władysław

WAZY
Ba3hi

Vasa

Zjazd konwokacyjny zakończył się 17 lipca 1632 r. Wieczorem prymas Jan
- "w sobotę ... w pałacu ... arcybiskupa pożegnawszy się
wszyscy mile, rozjechali się" zapisał w diariuszu krajczy koronny, Jakub
S o b i e s k i 1 - i nazajutrz opuścił Warszawę. Krzysztof R a d z i w ił ł,
marszałek izby poselskiej, wyjechał w poniedziałek. W cześniej odwiedził Wła
dysława W a z ę, któremu stany uznały tytuł dziedzicznego władcy Szwecji,
królewiczów, podał do ksiąg grodzkich warszawskich akt konfederacji generalnej. Wiadomość o późniejszych wydarzeniach, mianowicie o manifestacji
uczynionej przez kanclerza koronnego, biskupa chełmińskiego, Jakuba Z ad z i k a, otrzymał już w Zabłudowie. Z dwu punktów, które zawierała, jeden
głosił, że arianie, jak i wszyscy odmawiający boskości Chrystusowi, "których sekt ·
i sami dissidentes abominantur", nie mogą być uznawani za chrześcijan. Drugi, iż
dążenie na drodze prywatnej do odzyskania przekształconych w zbory kościołów
nie jest pogwałceniem pokoju wyznanionego. Owszem, "każdemu rei priopria
vińdicatio prawo wolne ma zostawać". Sygnatariuszami, oprócz Jakuba Zadzika, byli arcybiskup gnieźnieński Jan W ę ż y k, marszałek wielki koronny
Łukasz O p a l i ń s k i, obaj podskarbiowie koronni, ziemski Jan D a n ił o w i c z i nadworny Jerzy O s s o l i ń s k i, także wojewodzie poznański
Mikołaj O s t r o r ó g, krajc~y koronny Jakub Sobieski i kilku innych 2 . Na
Wężyk wydał ucztę

1
Diariusz k.onwokacji ... przez pana Jakuba Sobieskiego, w: Księcia Krzysztofa Radziwiłła
hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego sprawy wojenne i polityczne 1621 -1632, Paryż
1859, s. 610. Po złożeniu pracy do druku wyd. N. Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i e-lekcyjny
w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986.,
2
AGAD AR, dz. II, nr l 05~. Manifestatio contra Arianos. Actum in Curia Regia Varsoviensis
Sabatho post Festus S. Maria Magdalena primo A. 1632.
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akcie widniała data 16lipca, ta sama, co na akcie konfederacji generalnej, arkusz
z podpisami, jak zapisał w diariuszu Jakub Sobieski, przekazano kanclerzowi
17 lipca - "powierzyli ... mambrany na manifestację, która miała być w grodzie
warszawskim uczyniona" - Jakub Zadzik podał ją do ksiąg grodzkich dopiero
24lipca. Czy chodziło o utrzymanie całej sprawy przez czas pewien w tajemnicy?
Jeśli tak, to nie tylko wobec różnowierców', lecz i ogółu posłów oraz senatorów
litewskich, których podpisów, rzecz zastanawiająca, na akcie nie było! Wśród
innych, biskupa wileńskiego Abrahama W oj n y, Sapiehów, kanclerza Albrychta Stanisława R a d z i w i ł ł a, przy czym ten ostatni w swym pamiętni
ku o całym przedsięwzięciu nawet nie wspomniał. Krzysztof RadziwiU zareagował 29 lipca w liście do prymasa 3 . Nie atakując Jana Wężyka bezpośrednio,
pomijając, że był jednym z tych, którzy Manifestację sygnowali, zganił prywatne
przedsięwzięcie ludzi, którzy "chcą z pośrodku tego łańcucha, z którego wspólna
całość nasza zawisła, jedno ogniwo wymknąć", a zarazem naruszyć pokój
wyznaniowy, "skąpo pozwolony i w ciasnych granicach zawarty". O reprotestacji nie wspominał, jakoż spisana zostanie dopiero podczas sejmu elekcyjnego
i podana do grodów po zakończeniu obrad, acz z datą 29 października. Co więcej,
będzie to właściwie protestacja województw, w których wpływy ariańskie miały
szczególną siłę. Wśród sygnatariuszy przeważali posłowie bracławscy (3) oraz
wołyńscy (4), spośród Litwinów podpis złożył jedynie Krzysztof Radziwiłł, zabrakło Małopolan, województwa wielkopolskie reprezentowali sędzia wschowski, arianin, Ja n S z l i c h t y n g oraz Hieronim B r o n i e w s k i, senatorów - wojewoda belski Rafał L e s z c z y ń s k i. Nie tyle sprzeciwiano się
sformułowaniom Manifestacji, ile podkreślano jej prywatny charakter: "na
takowe limitacje, protestacje i interpretacje nie tylko eonsens wszystkich stanów
nie zachodził, ale ani ich publice ordinum eonsensum wnoszono" 4 . Protestowano przeciwko zastrzeżeniu uczynionemu przez kanclerza koronnego i biskupów
przy podpisywaniu paktów konwentów, a wprowadzającemu stwierdzenia
Manifestacji do świadomości narodu: "salvisjurbus Eccl. Catholicae Romanae et
manifestatione per me actis oblata" 5 .
Z osobna Krzysztof Radziwiłł przypominał prymasowi obietnicę zaspokojenia podczas zjazdu elekcyjnego postulatów prawosławia, wcześniej je'szcze
powiększenia liczby żołnierzy kwarcianych, nie więcej jednak jak o 2000, czego
z racji sprzeciwu niektórych województw nie wpisano do aktu konfederacji
generalnej, wreszcie prosił o odpisy pism, które przez cały okres interregnum
wychodziły z kancelarii prymasowej. "Godzi się, aby i posteritas miała te prac
-' Czart., TN, t. 124, p. 128. Krzysztof Radziwiłł do arcybiskupa gnieźnieńskiego, 29 VII 1632;
Czart., rkps 365, s. 1537, Krzysztof Radziwiłł do arcybiskupa gnieźnieńskiego, b.d.
4
Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii, Kiev 1883, c. l, t. VI nr CCLXIV.
5
V olumina Le gum, wyd . J. O h r y z k o, Petersburg 1859, t. 3, s. 348.
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i w podobnych razach na potomne czasy

informować mogła".

Prymas odpowiedział 4 sierpnia 6 . Pisał, że obawy księcia są nieuzasadnione
- "żeby kto miał chcieć albo zamyślać wzruszać pokój pospolity na przeszłej
konwokacji zawarty, ja rozumiem, że do tego nie przyjdzie i że to vanus metus".
Zdawał się tłumaczyć, że biskupi zostali do działania zmuszeni - "mogłeś WXM
wiedzieć albv przynajmniej słyszeć, jakośmy, biskupi, reprehensionem odnosili
od wielu ... świeckich". Bronił protestacji, a raczej prawa do zwalczania arian:
"żeby jednak ci, którzy się chrześcijanami zowią ... , mieli taką wiarę pozwalać ,
która Chrystusa za Boga nic ma, ciężka i trudna bardzo rzecz, na sumienie
ludzkie, ale i na wszystką Rzeczpospolitą gniewu Bożego bać by się potrzeba.
W konkluzji z apewniał, że tak jak i inni biskupi nic dąży do zakłócenia pokoju
i wzywał Radziwiłła, aby wierzył w trwałość um<')w: "racz confidere, jako się
obiecało, cnocie i słowu naszemu, że pacem cupimus". Być może , miał na myśli
rozmowy, które w maju prowadzili Jakub Zadzik oraz, w imieniu Krzysztofa
Radziwiłła , Stanisław K u r o s z 7 .
List do prymasa, nie tyle ważny ile znamienny, był tylko jednym z setek, które
Radziwiłł wysłał. Owszem, w okresie od 26 lipca do 18 sierpnia, z kancelarii
książęcej wyszło ponad 400 pism, które podobnie jak wysłane przed sejmikami
przedkonwokacyjnymi pozyskać miały nowych zwolenników, utrzymać w
wierności dawnych, oddziaływać na postawę przybywających na sejmiki relacyjne i zjazd elekcyjny 8 . "Ja, more meo, gotówem wszystko na to ważyć, aby
prawa i swobody publiczne restaurowane były" deklarował Krzysztof Radziwiłł
i wyjaśniał, czego oczek uje od adresata: "Po W M to sobie obiecuję, że jako bonus
civis nie tylko na sejmiku powiatowym, ale też i na elekcji przyszłej chęcią,
życzliwością i asscnsem swoim w sprawach publicznych będziesz mi chciał
assistere" 9 . Krąg adresatów wytyczały nie granice Litwy, lecz majętności
i wpływów Radziwiłłowskich. Adresatami listów Krzysztofa Radziwiłła była nie
tylko szlachta i magnaci litewscy, lecz także województw ukrainnych oraz
książęta Kurlandii, F r y d e r y k i J a k u b. Książę hetman zwrócił się do
wojewody wileńskiego Lwa S a p i e h y, wojewody witebskiego Janusza
T y s z k i e w i c z a z Łohojska, wojewody wołyńskiego Adama Aleksandra
S a n g u s z k i, kasztelana smoleńskiego Aleksandra M a s s a l s k i e g o,
kasztelana witcbskiego Mikołaja Z a w i s z y, podskarbiego ziemskiego litewskiego Stefana P a c a. Rzecz interesująca, że listy, może z racji ich liczby,
przesłano ludziom wpływowym, sługom, klientom i przyjaciołom Domu Radzi6

BPAN Kórnik, rkps 345, k. 72; Czart., rkps 365, s. 1538, b.d.
AGAD AR. dz. V, t. t 73, nr 8080. Stanisław Kurosz do Krzysztofa Radziwiłła, 28 V 1732 Orla.
8
Biblioteka im. Sałtykowa-Szczedrina, A vtografy Dubrovskogo 242 nr 117, k. 168, b. r.
'~ AGAD AR, dz. IV, l. 24, nr 321. Krzysztof Radziwiłł do różnych, 9 VIII 1632 Zabłudów.
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wiłłowskiego,

ci zaś dopiero przekazali je dalej. Jerzy G r u ż e w s k i otrzy21 adresowanych do szlachty żmudzkiej, M i r s k i - 26 do mińskiej,
Paweł W o l a n - 24 do oszmiańskiej, K o r f f - 20, aby przekazał je do
Inflant i Kurlandii, do szlachty i książąt, 56 - Adam S t a b r o w s k i do
szlachty mścisławskiej, orszańskiej, witebskiej, a także do wojewodów witebskiego i wołyńskiego. Krzysztof S k r o b o w i c z, starosta birżański i S u c h od o l e c otrzymali 56 listów do szlachty nowogrodzkiej i upickiej, Salomon
D a w i d o w i c z 20 do kowieńskiej, do Jana B a l a, do Wiśnicza,
przesłano 12 listów, tyleż do K u n i c k i e g o, aby rozesłał wśród szlachty
wołyńskiej, .K o m u n i e c k i miał 12 listów dla wołkowyskiej, Piotr K oe h l e w s k i 16 dla szlachty brześciańskiej i Lwa Sapiehy, G o r aj s k i
9 dla pińskiej i Stefana Paca, chorąży trocki Aleksander O g i ń s k i l O dla
trockiej, B o z a r z e w s k i 29 dla wiłkomirskiej ...
Z osobna, jak wnosić można, głównie do obywateli Litwy, rozesłane zostały
Punkta na sejmiki relacyjne podane Wielkiego Księstwa Litewskiego 10 . Na
autorstwo Krzysztofa Radziwiłła, a przynajmniej na fakt, że wyszły z jego
kancelarii, wskazują zbieżności z postulatami księcia. Godzi się podkreślić, że nie
było podówczas w Litwie człowieka równie czynnego. Pamiętać należy, że jakieś
instrukcje księcia wysłane były na Ruś - "informację WXM przy konkluzji
sejmiku naszego oddane mi są" pisał z Wiszni Jan Bal 11 . Punkty zawierały
wezwanie do możliwie licznego udziału w zjeździe elekcyjnym - "wybrać się
gromadno i potężnie i tak się we wszystkie potrzeby opatrzyć, żeby na wytrwaną
iść mogli". Przestrzegały, że znaleźć się mogą, "którzy w swych rękach chcą mieć
szczęście i nieszczęście Rzeczypospolitej i ci przeciągać będą czas elekcji, aby
"szlachtę długim utęsknieniem wypędziwszy, sami według chęci przewodzili" 12 .
Tłumaczy to zresztą, dlaczego została odrzucona przez Krzysztofa Radziwiłła,
podobnie zresztą, jak i przez Rafała Leszczyńskiego, propozycja elektora
przewleczenia elekcji do czasu nawiązania układów polsko-szwedzkich, czy
raczej między Władysławem Wazą i Gustawem A d o l f e m. Postulowały, że
gdyby do elekcji w oznaczonym czasie nie doszło, żeby zastrzec, "że takiej elekcji
za elekcję mieć nie będą, którą by tylko senat... składać miał", jawnie przy tym
oskarżając o takie zamysły biskupów - "bo jeśli tego warunku nie będzie, tedy
sobie księża szlachtę i szlacheckie postulata za nic będą ważyć, spuściwszy się
nadzieją, że choćby teraźniejsza elekcja nie doszła, tedy oni drugą z nagła, bez
szlachty, złożyć będą mogli, czego jest przykład Anni 1587 pod tytułem
mał

10

BPAN Kórnik, rkps 991, k. 277.
AGAD AR, dz. V, t. 8, nr 307. Jan Bal do Krzysztofa Radziwiłła, 24 VIII 1632 Wisznia.
Podobnie Samuel Bolestraszycki - AGAD AR, dz. V, t. 26, nr 1109.
12
W. C z a p l i ń s k i, Polska a Prusy i Brandenburgia za Władysława IV, Wrocław 1947,
s. 39.
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Poparcie wolnej elekcji pod Wiślicą ,, ·" 13 . Już w toku obrad sejmowych
należało, zdaniem autora Punktów, "do nominowania Pana i podawania mu
kondycji i do słuchania poselstw ... nie przystępować, aż wprzódy sarni siebie
naprawimy", przy czym na miejscu pierwszym stawiano sprawy wyznaniowe
("ponieważ i grecką starożytną religię i ewangelicką ladaczym odprawiano na
konwokacji"), ą dopiero później wszystkie inne ("po uspokojeniu religii mówić
o exorbitancjach"). W istocie ważniejsze chyba były kwestie odnoszące się do
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Już w maju doszło do uzgodnienia stanowiska
Radziwiłłów, a przynajmniej dwu najbardziej spośród nich wpływowych,
Krzysztofa oraz kanclerza Albrychta Stanisława Radziwiłła. Rzecz znamienna,
że i o tym nie ma w pamiętniku najmniejszej wzmianki! Tymczasem kanclerz nie
tylko brał udział w rozmowach, jakie prowadzili królewicz Władysław i zaufany
Krzysztofa Radziwiłła, Stanisław Kurosz, lecz także godził się na współdziałanie
z różnowierczym kuzynem. "Książę JM Pan Kanclerz z WXM ... znosić się w tym
wszystkim cokolwiek do naprawy praw i wolności naszych potrzeba fidelissirne
obiecuje" 14 • Co więcej, przedstawiał i własne postulaty, zresztą w części będące
powtórzeniem propozycji z rok u 1625 1 5 , mianowicie o przechodzeniu z urzędów·
niższych na wyższe: "buława wielka, aby ·hetmanom polnym do tego zawsze
dawaną była, także i urzędy pieczętarskie, marszałkowskie i podskarbiowskie".
Nowe było, zapewne pod wrażeniem wydarzeń lat 1625-1629, i odsunięcia
podówczas hetmana polnego, Krzysztofa Radziwiłła, od władzy nad wojskiem,
"aby urzędy wszystkie koronne i WXL, jako urząd hetmański był władzy takiej,
żeby w wojsku nikt nad nich regimentem nie śmiał władać". Z osobna starać się
miano o zachowanie dawnych tytułów ("przy tytułach dawnych, żeby wszyscy ·
zostawali, które w unii warowano"), potwierdzenie kompetencji pieczętarzy
("aby przez same tylko pieczętarze rezolucja we wszystkich sprawach bywała,
a nie przez prywatne z pokojów osoby"), wreszcie, "aby żadnemu Polakowi
w Litwie, a Litwinowi w Polsce, nic nie dawać". Dla zyskania należnego
posłuchu zamierzano, a przynajmniej zamierzał autor Punktów na sejmiki
relacyjne, doprowadzić do wykazania jedności Wielkiego Księstwa Litewskiego
i tym samym zjazd elekcyjny uczynić forurn dialogu polsko-litewskiego. Szlachta
litewska trzy lub cztery dni przed elekcją winna się zebrać pod Liwern, stąd,
"zgodę między sobą namówiwszy", pospołu ruszyć do stolicy i stanąć bądź
województwami, bądź wespół całą Litwą, byle nie mieszając się z Koroną.
"A przy tym, żeby swoje osobne koło, osobne sądy, osobne rządy miało, jako
i przedtym bywało". Dla zapewnienia zaś bezpieczństwa i spokoju, i "aby na
13
Volumina Legum, t. 3, s. 243. Poparcie wolnej elekcji króla Zygmunta Trzeciego polskiego i
szwedzkiego na zjeździe pod Wiślicą namówione.
14
AGAD AR, dz. V, t. 173, nr 8080. Stanisław Kurosz do Krzysztofa Radziwiłła, 28 V 1632 Orla.
15
AGAD AR, dz. V, t. 62, nr 2653. Jan Czernik do Krzysztofa Radziwiłła, 7 XI 1625.

14

H. WISNER

elekcji naród litewski od tych sromaeony i zaniedbany nie był, którzy w nadziei
rozumów i potęgi swej Litwę zacierać zwykli", hetmani mieli zatrzymać wojsko
w głębi kraju. To ostatnie, acz łączone z uchwaleniem przez szlachtę koronną
powiatowego pospolitego ruszenia, uzależniano jednak od sytuacji na granicy
moskiewskiej.
Rzeczą istotną było , że program zawarty w Punktach, to jest dążenie
do zespolenia Litwy i wspólnego jej występowania na zjeździe elekcyjnym,
uniemożliwiał tworzenie obozu różnowierczego Rzeczypospolitej, utrudniał
stawianie kwestii wyznaniowych na ostrzu noża, zmuszał do szukania rozstrzygnięcia w toku kompromisowych rozmów w niewielkim gronie. Tak było
zarówno w tok u sejmu konwokacyjnego, podczas którego pojednawcza postawa
Krzysztofa Radziwiłła zyskała mu uznanic katolików, jak i elekcyjnego, kiedy
pomijanie przez księcia kwestii praw dysydentów zwróciło uwagę posłów
elektorskich. Owszem, czołowi różnowiercy tej doby, Rafał Leszczyński w Koronie i Radziwiłł w Litwie, działali z osobna, kontakty między nimi nie były ani zbyt
ożywione , ani zbyt ścisłe. 3 czerwca wojewoda wspominał o zamierzonym
dopiero przyjeździe posłańca Radziwiłłowskiego, a to "dla zniesienia się o czasie
i rzeczach teraź niejszych" , ostatecznie odłożono to jednak do spotkania na
konwokacji 16 • Dość różne były sympatie polityczne obu, zwłaszcza co do osoby
przyszłego władcy. Rafał Leszczyński godził się na kandydaturę Władysława
Wazy o tyle że, jak się wydaje, nie wierzył, aby ktokolwiek mógł mu istotnie
zagroz ić. W czasie styczniowego spotkania w Kwidzyniu z zaufanym elektora,
Janem von K o s s p o t h e m, wojewoda nie zdradził, kogo chciałby widzieć
królem 1 7 . Wspomniał, że popularny wśród szlachty jest Gustaw Adolf, później
miał nawet proponować elektorowi poparcie kandydatury szwedzkiego władcy,
co jednak jeden z zaufanych ludzi Leszczyńskiego, baron W u n d e r g a s t,
tłumacz ył chęcią przestraszenia obozu katolickiego. Zarazem, jak wspomina
Hanna M a l e w s k a w studium rodu Leszczyńskich, pozostawał w kontakcie z k rólewiczcm Władysławem: "nasz pan wojewoda właśnie w wielkiej ...
konfidencji z królewiczem - pisał Wundergast - przez co i królewicza chwalą
w świecie jako toleranta i kredyt pana wojewody idzie w górę".
Skupianic szlachty i zaciąganie zbrojnych, oddziaływanie na umysły szlachty
i łączenic się magnatów odbywało się pod hasłem obrony praw Litwy, wolności
narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej, naprawy rzeczy, które naprawy wymagają. Zarazem - pokoju pospolitego. Własną pomyślność wyznania i Ojczyzny
uznawanoza jedno. Tak jak Jednota Litewska, której synod obradujący latem
1632 r. nakaz ał post oraz modły "pro rege future et salute Ecclesiae et Patriae".
16

AGAD AR , t. 179, nr 8386. Rafał Leszczyń ski do Krzysztofa Radziwiłła, 3 VI 1632 Włodawa.
A. S z e l ą g o w s k i, Układy królewicza Władysława i dysydentów z Gustawem Adolfem
w 1632 r., " Kwart a lnik Historyczny" 1899, s. 698.
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Tekst modlitwy nakazywano wydrukować, ażeby wszyscy "uno ore et una
ani ma" Boga prosili 18 • Odejście od pryncypiów oznaczało klęskę, potępienie,
wieczną niesławę. Było równoznaczne z klęską.

*
lipca Krzysztof Radziwiłł, nie tracąc z oczu biegu wydarzeń, nie
ekspediowania listów do szlachty i możnych, o czym świadczyło
chociażby pismo do prymasa (uchylił się natomiast od spotkania, które 26 lipca
zaproponował kasztelan trocki, Albrycht Władysław Radziwiłł 19 ), podjął przygotowania do rozmów z księciem Prus i margrabią Brandenburgii, luterańskim
lennikiem Rzeczypospolitej, Jerzym W i l h e l m e m.
Nowym momentem w porównaniu z okresem sejmu konwokacyjnego była
wniesiona do ksiąg grodzkich warszawskich Manifestacja. Zarazem należy
pamiętać, że rozmowa z luterańskim władcą Prus miała się odbyć w chwili, kiedy
Krzysztof Radziwiłł dążył do zjednoczenia Litwy. Co więcej, że jego zgoda na
spotkanie z Jerzym Wilhelmem była wcześniejsza niż list prymasa. Inna sprawa,
że książę miał jednak powody do nieufności, jako że jeszcze w maju, podczas
rozmów z zaufanym księcia, Stanisławem Kuroszem, kanclerz koronny, Jakub
Zadzik, zapewniał, że "do wszystkiego pomocnym ... być chce ... i do konfederacji
inter dissidentes" 20 . Mógł też Radziwiłł wiedzieć, że Manifestację podano do
grodu już po nadejściu listów z Rzymu, w których U r b a n VIII zalecał do
tronu królewicza W ład y sław a 21 • Nie był przekonany, czy uznając nawet
siłę i szczerość intencji papieża, spowodują one zmianę niechętnej królewiczowi
postawy duchowieństwa.
Do elektora Krzysztof Radziwiłł zwrócił się w końcu maja 1632 r. proponując
współdziałanie. Jak się wydaje, Jerzy Wilhelm list otrzymał już po wyjeździe
swego posła na konwokację, Jana B e r g m a n n a. Instrukcja nosi datę
9 czerwca, do Warszawy poseł przybył 24 czerwca, prezentował się magnatom,
wśród innych, wojewodzie belskiemu Rafałowi Leszczyńskiemu i Krzysztofowi
Radziwiłłowi. Bergmann daremnie usiłował dowiedzieć się, kogo dysydenci chcą
mieć królem. Krzysztof Radziwiłł badał, czy można liczyć na pomoc księcia
pruskiego, gdyby w Rzeczypospolitej doszło do rozłamu czy, raczej, raz jeszcze
do podwójnej elekcji - i zyskał potwierdzenie. Zapytany, co sądzi o wyborze na
tron Gustawa Adolfa, uznał że jest to rzecz bardzo trudna, w istocie niepodobna
do przeprowadzenia. Jakoż sam Gustaw Adolf myślał nie tyle o koronie
W

końcu

przerywając

18

BN rkps 803. Akta Synodu, 1632.
odmowie wspomina Albrycht Władysław Radziwiłł w liście do księcia 29 VII 1632. AGAD
AR, dz. IV, t. l, nr 6.
20
AGAD AR, dz. V, t. 173, nr 8080. Stanisław Kurosz do Krzysztofa Radziwiłła, 28 V 1632 Orla.
21
Czart., TN, l. 125, p. 38.
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Rzeczypospolitej, ile o spotęgowaniu chaosu, który mógłby ułatwić działanie
wojsk carskich, zaprzątnąć uwagę cesarza, ułatwić posunięcia Szwedów w Niemczech. Porozumiał się z Kozakami, carem Michałem F i o d o r o w i c z e m,
w listopadzie 1630 r. wyprawił ze Stralsundu Jakuba R o u s s e l a z misją
zyskiwania zwolenników dla projektu sojuszu polsko-szwedzkiego. Klęskę posła
spowodowało obesłanie posłów, senatorów, ba, przedłożenie obu stanom
sejmowym listów - zgłoszenie kandydatury swego monarchy do tronu Rzeczypospolitej jeszcze za życia Zygmunta III! "Gustawowego posła takeśmy w Izbie
traktowali - pisał 1 maja Jakub Sobieski - jako tego był godzien, który śmiał
u nas ambio Królestwa vivante Principe. Listy ... na rynku palono" 22 . Prawda,
że dla układu sił ważne było, iż ganiono raczej posła niż władcę, iż mniej
stanowczo reagowano, kiedy występował sam Gustaw Adolf, obsyłał listami
i katolików, i różńowierców, kiedy kontynuując próby odrębnego traktowania
Litwy i Korony prezentował się senatowi Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Zwłaszcza, że nie szczędził przy tym obietnic. Wojewoda wileński, Lew Sapieha,
pokazywał pisma, w których król szwedzki obiecywał zwrot Estonii, Inflant,
Prus, doprowadzenie do pokoju z Moskwą. Podobnie rozważał, co mógłby
ofiarować Rzeczypospolitej, w razie wybrania go jej królem, w toku korespondencji z Krzysztofem Radziwiłłem. Rzecz interesująca, że ten ostatni, oprócz ziem
już wspomnianych, żądał Śląska i to po linię Odry! 23 Zarazem, podczas sejmu
wiosennego 1632 r., Krzysztof Radziwiłł żądał, aby wysłannik Roussela, niejaki
Łazarz M a v i u s, ujawnił nazwiska tych wszystkich, którzy mieli popierać
Gustawa Adolfa w jego dążeniu do korony! Żądał i - nie otrzymał odpowiedzi! 24 Swoją korespondencję uznawał za coś odmiennego. Jeśli pisał do króla
Szwecji, to mało wiążąco, zapewne z myślą przeniknięcia jego zamysłów,
w każdym razie, bez wiedzy królewicza. Władysław Waza zasłyszawszy nowinę,
"lubo temu nie d~wał wiary", okazał zaniepokojenie. Sam pytał księcia o zdanie
w kwestii porozumienia się z Gustawem Adolfem dopiero w końcu maja: "jeśliby
to do zabieżenia zamysłom Gustawowym zły był środek, żeby królewicz (za ·
gruntowną radą WXM) znosić się z nim mógł i szczerze na swoją przyciągnąć
stronę"

25

.

Powodzenie projektu oznaczało, między innymi, że układy rozejmowe
zostaną przez potężnych sąsiadów dotrzymane. Radziwiłł, jak się wydaje, nie
tylko go zaaprobował, lecz także zadeklarował czynną pomoc w realizacji. Za
wygodnego pośrednika uznano elektora, który był blisko i zainteresowany
22

Oss., rkps 637/l, k. l 04. Jakub Sobieski do stolnika podolskiego, l V 1632 Złoczew.
A. S z e l ą g o w s k i, o. c., s. 68:ł.
24
J. S e re d y k a, Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629 -1632),
Opole 1978, s. 183.
.
·
25
AGAD AR, dz. V, t. 173, nr 8080. Stanisław Kurosz do Krzysztofa Radziwiłła, 28 V 1632 Orla.
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biegiem wydarzeń, a ponadto, rzecz niebagatelna, pozostawał w dobrych
stosunkach zarówno z Gustawem Adolfem, jak i Krzysztofem Radziwiłłem.
Zresztą łączyły go z nimi więzy krwi. Inna sprawa, że chociaż wystąpił
z inicjatywą spotkania, to o roli, jaką mu przeznaczono, nie wiedział. Jak do tego
doprowadzono? W każdym razie decyzja zapaść musiała w czasie konwokacji 26 .
Jan Bergmann wyjechał z Warszawy 23 lipca, relację ze swej misji zdawał
Jerzemu Wilhelmowi 26 lipca, Krzysztof Radziwiłł za przekazaną propozycję
dziękował 28 lipca.
Książęta zjechać· się mieli 4 sierpnia w Pisz u 2 7 • Wobec spóźniania się
Radziwiłła datę spotkania trzeba było przesuwać, ostatecznie odbyło się
6 i 7 sierpnia. Stroną aktywną, potwierdza to domysły co do istotnych autorów
zjazdu, był Krzysztof Radziwiłł. Książę Krzysztof Radziwiłł przedstawił dwa
memoriały. W pierwszym, złożonym z 6 punktów ujętych w formę pytań, zawarł
kwestie, które należało rozwiązać przed wyborem władcy. Oczekiwał zdania
elektora co do sposobu poprawy położenia różnowierców, podnosił kwestię
zagrożenia praw i swobód całej szlachty Rzeczypospolitej, pytał o sposób
zapobieżenia wojnie ze Szwedami równie groźnej dla elektora, jak i dla Litwy.
O Moskwie sądził, że powstrzymać ją może od zerwania rozejmu porozumienie
Rzeczypospolitej i Szwecji. Istotne znaczenie miało przypomnienie potomstwa
zmarłego władcy, co służyć mogło pozyskaniu elektora dla kandydatury
Władysława Wazy, a przynajmniej powiadomieniu go, że królewicz ma poparcie
Radziwiłła i w ogóle różnowierców. "Jak wszystkim wiadomo, ci którzy
najbardziej strzegą wolności, dochowują zarazem najmocniej wiary królom,
a powszechnie wiadomo, że ewangelicy byli pierwsi, którzy zajęli się losem dzieci
nieboszczyka króla".
Kończył pytaniem o cele, jakie stawia sobie elektor, co chce zyskać i na jakiej
zasadzie.
W sumie było to zestawienie kwestii, które istotnie Radziwiłła interesowały
i które przedstawione zostały lennikowi Rzeczypospolitej. Kwestii, co do
których Krzysztof Radziwiłł chciał przedstawić własne stanowisko i poznać
zamiary Jerzego Wilhelma lub tylko 'go wybadać.
Memoriał drugi był po części powtórzeniem, po części rozwinięciem propozycji przedstawionych wiosną. W maju, w pismach wysłanych do miast pruskich
i elektora, Krzysztof Radziwiłł pytał, czy chcą mu pomagać - "jeśli bym pomocy,
towarzystwa i ratunku ich omni casu mógł być pewien" - aby nie walczył, jak
26

Królewicz "prosi wielce WXM. abyś WXM na początek konwokacji zaraz przybyć dla
wspólnego się z sobą znoszenia raczył". AGAD AR, dz. V, t. 173, nr 8080. Stanisław Kurosz do
Krzysztofa Radziwiłła, 28 V 1632 Orla.
27
Przebieg zjazdu w Piszu vide W. C z a p l i ń s k i, Polska ..., passim; A. S z e ląg o-
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w dobie rządów Z y g m u n t a III, sam za wszystkich 28 . W czerwcu, w toku
konwokacji, dowiadywał się u posła elektorskiego, Jana Bergmanna, jak
zachowa się Jerzy Wilhelm, gdyby różnowiercy zmuszeni zostali do walki
zbrojnej. W sierpniu kwestię tę postawił najostrzej. Mówił o krzywdach, których
doznają różnowiercy, ale, zarazem, rzecz znamienna, o wrogim Władysławowi
Wazie działaniu obozu katolickiego: "ponieważ pierworodnego syna nieboszczyka króla podejrzewają o herezję, innego na jego miejsce wybierać usiłują".
Wskazał na potrzebę zjednoczenia się stanów różnowierczych. Proponował
pozyskanie przez elektora królów Anglii, Danii, księcia saskiego, a także Stanów
Generalnych, aby wysłali poselstwa na zjazd elekcyjny z poparciem dla
dysydentów, a więc i dla Władysława Wazy, czy raczej dla Władysława, a zatem
dla dysydentów.
Odpowiedź Jerzego Wilhelma poprzedzona naradami, w których wzięli
udział Piotr B er g m a n n i Jan von Kosspoth, była co najmniej wymijająca.
Elektor uchylił się od radykalnych posunięć, zgodził się natomiast wysłać posła
do Gustawa Adolfa. Książę powołał się w tym względzie na zgodę królewicza, ten
w czasie audiencji udzielonych w maju Stanisławowi Kuroszowi wspominając
Gustawa Adolfa mówił, "żeby mu nie przeszkadzał do królestwa polskiego, a on
dla dobra Rzeczypospolitej tytułu dziedzicznego państwa ustąpiłby mu i Prusy,
i Inflanty kusiłby się wytargować " 29 . Inna sprawa, że wszystko to nie brzmi
przekonująco . Ba, stoi w sprzeczności z propozycjami przedkładanymi cesarzowi ... W sprawach wewnętrznych Rzeczypospolitej Jerzy Wilhelm radził ugodowość, choć zarazem godził się zaciągnąć 1000 jazdy i 4000 piechoty, które gotów
był powierzyć Radziwiłłowi, a ponadto z dalszymi 4000 stanąć nad granicą.
Ostatecznie wyprawił jedynie posła, którym był Gerard Rumilian von K a lc h u m b (L e u c h t m ar). Gustawowi Adolfowi miał oferować zrzeczenie
się przez Władysława Wazę praw do tronu i przymierze, mimo to jego misja
okazała się bezowocna. Przyjazd w pierwszych dniach września posłów szwedzkich do Gdańska (Bergmann zawiadamiał o tym Krzysztofa Radziwiłła
3 września) nie był jej następstwem. Instrukcja Leuchtmara nosi datę 27 sierpnia
i pisana była w Królewcu, on sam, nim udał się w głąb Niemiec do obozu
szwedzkiego, referował ją 16 września, w Berlinie, Tajnej Radzie. Książę, jakby
zaskoczony przybyciem poselstwa, a raczej zamiarem zgłoszenia kandydatury
Gustawa Adolfa, wysyła do elektora jednego z ludzi zaufanych, Piotra Kochlewskiego. W danym mu zleceniu rozkazuje przedstawić przebieg spotkania
z królewiczem, podczas którego Kochlewski relacjonował treść rozmów prowadzonych w Piszu oraz prosić , aby Jerzy Wilhelm skłonił posłów do poniechania
E. Kotłub aj, Galeria nieświeżska portretó~ radziwiłłowskich, Wilno 1857, s. 190;
AGAD AR, dz. II, ks. 63, s. 57. List Krzysztofa Radziwiłła do dworzanina swego, 22 V 1632 Wilno.
29
AGAD AR , dz. V, t. 173, nr 8080. Stanisław Kuroszdo Krzysztofa Rad_l:iwiłła, 28 V 16320rla.
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zamiaru wystąpienia na elekcji z kandydaturą Gustawa Adolfa. "Pragniemy, by
król Szwecji interweniował i żeby Władysław uwierzył, że za promocją szwedzką
jego elekcja doszła do skutku" 30 . Jak się wydaje, z całej tej motywacji prawdziwe
było jedynie dążenie do spowodowa nia wystąpienia Szwedów, a raczej ich króla,
z poparciem dla Władysława Wazy, z tym, że efektu owego wystąpienia
oczekiwano nie w Rzeczypospolitej, ale poza jej granicami. Mianowicie w Moskwie, gdzie wieść o jedności Wazów winna zaważyć na decyzji cara dotrzymani a
rozejmu, a tym samym zabezpieczyć granice Litwy. O tym bowiem, że królewicz
mógłby uwierzyć, iż tron zawdzięcza Gustawowi Adolfowi, czy w ogóle stronnictwu szwedzkiemu w Rzeczypospolitej i mowy być nie mogło. Radziwiłł mógł
zapewnić o tym - i zapewniał - elektora, mógłby posłów szwedzkich, lecz nie
mógł w to wierzyć sam. Interesujące w tym względzie jest, że Kochlewski zjawił
się na dworze elektorskim 20 września, gońca w ślad za Leuchtmare m
wyprawiono 25 września, natomiast wiadomość, że Krzysztof Radziwiłł nie
poprze kandydatur y Gustawa Adolfa, posłowie szwedzcy otrzymali dopiero
10 października w Ciechanowie od burmistrza Rygi U l r i c h a! Zrezygnowali ze starań o koronę, co zresztą świadczy, że nie mieli zbyt stanowczych w tym
względzie zaleceń, chcieli, po przybyciu do Warszawy, spotkać się z Krzysztofem
Radziwiłłem, ale ten odmówił. Znamienne, że uczynił to po rozmowie z królewiczem, że nie podjął decyzji sam, lecz pytał o zdanie Władysława. Bardziej
znamienna jest jednak reakcja królewicza na relację z rozmów w Piszu.
Wysłuchawszy wysłanego przez Radziwiłła Piotra Kochlewskiego, oświadczył,
że nad wielu sprawami, o których podówczas radzono, nawet się nie zastanawiał!
Czy można w to wierzyć, skoro mówiono o elekcji, opatrzeniu rodzeństwa,
postawie różnowierców, wreszcie postawie państw europejskich? Gdy misja
Leuchtmara tak bardzo jest zbieżna z majowym oświadczeniem Władysława?
Raczej sądzić trzeba, że wszystkim tym przestał się interesować, może w następstwie pozyskania obozu katolickiego? Trudno przeoczyć, że poselstwo, które
przedłożyło sejmowi kandydaturę Władysława Wazy, składało się wyłącznie
z katolików, mimo że i Krzysztof Radziwiłł, i Rafał Leszczyński nadal pozostawali i pozostawać będą ludźmi zaufanymi, którym król Władysław IV powierzać
będzie sprawy szczególnej wagi. "KJM ... z samym tylko WXM komunikować się
chce. Dołożył wprawdzie tego, że się ich WXM nikomu nie masz zwierzać, chyba
p. wojewodzie bełskiemu" pisał 30 czerwca 1635 r. Janusz Radziwiłł przekazując
warunki, pod którymi król godził się zrzec korony szwedzkiej 31 .
l jeszcze jedno, gdyby cały ów zjazd w Piszu i prowadzone wóczas rozmowy,
gdyby wszystko to odbywało się bez wiedzy i aprobaty Władysława Wazy, cóż
znaczyłaby owa relacja Kochlewskiego? Czym byłaby? Zamaskowaną groźbą?
30
31

W. C z a p l i ń s k i, Polska ..., s. 34.
E. K o t ł u b aj, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno 1859, s. 264.
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Ta jednak nie mieści się w charakterze wzajemnych stosunków księcia i królewicza. Nie bez znaczenia jest jednak i swoisty rozgłos, jaki Radziwiłł nadał
spotkaniu. Mianowicie powiadomił o nim prymasa Jana Wężyka i cały senat.
Przypomniał w czasie sejmu: "żem do przyjaciela Rzyczypospolitej i feudałem
przyjechał i listym od niego miał przyjacielskie, dla tegoż proszę ... abyście tak źle
o mnie nie suspicjowali" 32 . Wagi tego nie umniejsza w niczym, że informował, iż
namawiał elektora jedynie do poniechania zamiaru przyjazdu na elekcję, co
czynił i sam prymas. Jawność - pożądana! - nie zamykała bowiem drogi
domysłom. Owszem, powiadomienie prymasa, a więc i biskupów, stawało sięjeśli
nie groźbą, to przynajmniej przestrogą. Mogło - winno - oddziałać na postawę
grupy powszechnie uznawanej za co najmniej nieufną wobec królewicza. Inna
sprawa, że wszystko to nie wykluczało i wykluczać nie mogło równoczesnych
dążeń R~dziwiłła - Radziwiłłów - do umocnienia potęgi własnego, Radziwiłłowskiego, Domu.

*
Ważne przede wszystkim z racji możności poznania nastrojów szlachty
sejmiki relacyjne i zarazem przedsejmowe zebrały się w Litwie 13 sierpnia.
Krzysztof Radziwiłł po rozmowach w Pisz u, przez W ąsosz, gdzie był 8 sierpnia,
wrócił chyba do Zabłudowa. Czy był na sejmiku, który wybrał go posłem?
W każdym razie w końcu lipca odżegnywał się od wyjazdu do Wilna.
Zebrani w Wilnie, którym przewodził biskup wileński, Abraham Wojna,
w części tylko poszli za wskazówkami zawartymi w Punktach.
Powszechnie pominięto kwestię zjednoczenia się Litwy i wspólnego występo
wania podczas elekcji.
Szlachta lidzka uznała, że zbyt liczny zjazd nie będzie sprzyjać deliberacjom
i rezygnując z wyjazdu wysłała liczącą 34 osoby deputację. Przewodzili Stanisław
N a r u s z e w i c z, pisarz litewski i Aleksander C h a l e c k i, jak się
wydaje, zarazem posłowie. W instrukcji, którą otrzymali, nakazywano starać się
o pokój z sąsiadami, o zachowanie praw gwarantujących pokój wyznaniowy, od
przyszłego króla domagano się, aby co trzeci rok rezydował w Litwie i tu składał
sejm. Przeciw magnatom wymierzone było żądanie zakazu zasiadania w Trybunale sług rękodajnych: "przydać do przysięgi, że nikomu rękodajnie nie służę" 33 .
Rezygnowała z wyjazdu do Warszawy, tłumacząc to grożącym niebezpieczeństwem moskiewskim i wysyłając 12 deputatów, szlachta połocka, która
domagała się m.in. surowszego postępowania w przypadkach nobilitacji, "iż się
namnożyło siła nowej szlachty" 34 oraz slonimska (15 deputatów) 35 . Ta osta32

0ss. rkps 213/11, k. 8.
AGAD AR, dz. II, nr 1064. Punkta z instrukcji powiatu lidzkiego.
34
AGAD AR, dz. II, nr l 066. Instrukcja województwa połockiego, 13 VIII 1632.
35
AGAD AR, dz. II, nr 1062. Instrukcja powiatu słonimskiego, 11 VIII 1632.
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tnia, obradująca pod przewodnictwem kuchmistrza litewskiego, Mikołaja
T r y z n y, nakazywała strzec powagi kościoła katolickiego oraz połączonego
z nim unią - greckiego, a to z racji, "iż inter dissidentes de religione różne
trudności zwykły urastać". Powiat starodubowski reprezentowany być miał
jedynie przez pisarza ziemskiego starodubowskiego, Stanisława K i e r s n ow s k i e g o, którego swobodę elekcji ograniczono do osoby królewicza
Władysława, "dając mu limitatern potestatem poddaństwo swe ofiarować
nikomu inszemy jeno Najjaśniejszemu Królewiczowi JM Władysławowi" 36 .
Z sejmiku witebskiego wyruszyć miało 7 przedstawicieli 37 •
Sejmik wołkowyski uchwalił, "aby każdy, komu wolność miła, osobą swą na
blisko przypadający zjazd elekcyjny jechał" 38 .
Powszechnie godzono się w pochwale prac i poczynań Krzysztofa Radziwiłła.
Sejmik miński, który obradował pod laską łowczego litewskiego, Krzysztofa
Z a w i s z y, wysłał nawet w poselstwie do księcia któregoś z Mirskich, aby
podziękował za dotychczasowe trudy i prosił, by dalej ujmował się o wspólne
dobro, o naprawę swobód oraz wolności szlacheckich 39 .
·
Było to dużo. Świadczyło o sile wpływów Radziwiłłowskich i popularności
królewicza Władysława w Litwie. Samego wyniku elekcji nie przesądzało. Do
zjazdu pozostawało ponad miesiąc, tymczasem z Korony napływały budzące
niepokój wieści. W początkach września Krzysztof Radziwiłł otrzymał wiadomość o wysłaniu Wisłą do Warszawy dział wojewody ruskiego Stanisława
L u b o m i r ski e g o. O podkanclerzym koronnym, Janie Daniłowiczu,
mówiono, że zaciąga żołnierzy i ma ich już 3000. Władysław Waza zaciągnąć
miał 5000 i dowództwo powierzyć chorążemu sandomierskiemu Hieronimowi
O s s o l i ń s k i e m u 40 • Zdawało się, że zjazd elekcyjny stanie się jeśli nie
miejscem boju, to spotkania nieufających sobie fakcji. "Obozami wszyscy chcą
stać" donosił Krzysztofowi Radziwiłłowi Stanisław Kurosz 41 . W jednym
Dominik Z a s ł a w s k i, W i ś n i o w i e c c y, książę Jerzy Z a s ł a ws k i, wojewoda ruski, Stanisław Lubomirski, w innym podkanclerzy koronny
Tomasz Z a m o y s k i, wojewoda kijowski, razem trzymali się K o n i e cp o l s c y, którym przewodził hetman wielki koronny Stanisław K o n i e cp o l s k i, P o t o c c y, Łukasz Ż ó ł k i e w s k i, wojewoda derpcki Ka36

AGAD AR, dz. II, nr l 047. Instrukcja powiatu starodubowskiego, 3 (?) VIII l 632.
Biblioteka im. Saltykowa Szczedrina, Avtografy Dubrovskogo 132 nr l, k. l. Instrukcja na
elekcję ... województwa witebskiego, 14 VIII 1632.
38
AGAD AR, dz. II, nr l 096. Sejmik relacyjny powiatu wołkowyskiego ... we 4 niedziele po
skończeniu konwokacji. li VIII 1632.
39
AGAD AR, dz. II, nr 1065. Sejmik miński do Krzysztofa Radziwiłła, 15 VIII 1632 Mińsk.
40
AGAD AR, dz. V, t. t 73, nr 8080. Stanisław Kurosz do Krzysztofa Radziwiłła, l IX 1632
37
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cper D e n h o f f, z osobna stać miało Wielkie Księstwo Litewskie. Kontrowersyjna pozostaje kwestia, kto był źródłem niepokoju, w kim dopatrywano się
przeciwnika, komu lub czemu miał on zagrażać. Przebieg obu sejmów, konwokacyjnego i elekcyjnego, także sejmików, wskazuje, że nie eksorbitancje, kwestie
swobód różnowierców i dyzunitów, czy composito inter status burzyły umysły.
Owszem, tu szlachta wykazywała skłonność, ba, wolę zachowania pokoju. Nie
rezygnowała z walki o umocnienie kościoła jedynie grupa senatorów, głównie
duchownych, z Korony, czego świadectwem była wniesiona do ksiąg grodzkich
warszawskich Manifestacja. Sprawą najważniejszą, gdzie o ustępstwach nie było
mowy, pozostawała sprawa wyboru przyszłego króla. "Na sejm przyszły albo
Gako zową) elekcję - pisał już w roku 1630 zaufany Krzysztofa Radziwiłła
Stanisław Kurosz - armują się JM PP Duchowni, czego postrzegłszy i świeccy
przecierają oczy ... zaciągi czynią wielkie wszędzie" 42 . Dwa lata później przed
próbą narzucenia Rzeczypospolitej władcy przestrzegały Punkta na sejmiki.
Biskup kamieniecki Paweł P i a s e c k i wspominał o niepokoju, jaki budziła
obserwowana obojętność wyznaniowa królewicza Władysława 43 . Z Krakowa,
prawda że w maju, donoszono, "jako tam, w tym województwie, niektórzy małe
persvasi de religione Vladislai, a mianowicie, że w kościele u Jezuitów nie bywa",
z Warszawy, iż "biskupi zadawają mu to, że ... bardziej heretykiem niż
katolikiem" 44 . Kogo jednak chciano mu przeciwstawić? Oba ze stronnictw,
"rzymskie" i "szlacheckie", przy całej umowności owych określeń, w istocie
odrzucały możliwość elekcji Gustawa Adolfa, owszem, był dla nich groźny.
Pozostawali królewicze - Jan Kazimierz i Władysław. W 1626 r. kandydaturę
młodszego przedstawił sejmowi podkanclerzy koronny, zarazem biskup łuck~
Stanisław Ł u b i e ń s k i. Wobec wrażenia, jakie wywołał, musiał się wycofać,
porażki doznałjednak projekt, który był sprzeczny z prawami Rzeczypospolitej,
nie zaś kandydat. Jan Kazimierz i nadal pozostawał pretendentem do tronu,
prawda że potencjalnym, w początku lat trzydziestych bowiem dojść musiało
w tym względzie do jakiś układów między Wazami. Być może, nawet do zamiaru
rozdzielenia koron, polskiej i szwedzkiej. W każdym razie, w maju 1632 r.,
Władysław zwracając się do cesarza prosił o pomoc dla siebie w osiągnięciu tronu
Szwecji, a dla brata - Rzeczypospolitej 45 . Odmowa F e r d y n a n d a II,
a w jej zapewne następstwie ostentacyjne zbliżenie braci, z których teraz
Władysław ubiegać się będzie o tron polski, zaważy na planach bardziej jeszcze
niż list Urbana VIII. "Kazimierz królewicz mieszka i pospołu jeździ z królewi42
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czem Władysławem - pisano w połowie czerwca o wydarzeniach w Warszawie
- zgoła wielka zgoda i miłość między nimi, co jezuitów bardz? boli" 46 .
Z cz(!sem Władysław zyskał poparcie i stronnictwa "rzymskiego", ale
dlatego, że nie miało innego kandydata. Stan nieufności - wzajemnej pozostał. Zgoda sejmu konwokacyjnego na udział Władysława Wazy w pracach
deputacji, co więcej, aprobata nie tylko obietnicy ustnej, ale i pisma do unitów
oraz prawosławnych z zaręczeniem uspokojenia ich pretensji, rozumiana być
musiała, że traktowany jest w istocie jak władca, który czeka na dopełnienie
prawem przepisanych ceremonii. "Wszystka Mała Polska i Ruś cała, Podole
i Wołyń królewicza Władysława, mianują go na państwo", pisał do Krzysztofa
Radziwiłła już 28 maja Stanisław Kurosz 47 . "Sejmiki różne, mianowicie
województwa sandomierskiego, lubelskiego, krakowskiego skończyły się na
stronę królewicza JM Władysława" donosił 16 czerwca 48 . Na uboczu pozostawała Wielkopolska, której szlachtę jeszcze w maju posądzano ·o sympatię dla
Gustawa Adolfa: "Wielkopolanie, którzy, ile szlachta, Gustawa smakują" 49 .
Rzecz jednak znamienna, że królewicz dla pozyskania ich posłuży się różno
wiercą, mianowicie Andrzejem R ej e m. "Przyjął między innymi - pisał
Stanisław Kurosz - p. Reja, którego zaraz wysłał do Wielkiej Polski dla
pozyskania onemu animuszów szlacheckich" 50 . Zmiana uwidoczniła się kilka
tygodni później - "obywatelów naszych wielkopolskich zgodne głosy nie
inszego mieć elekta, tylko królewicza JM Władysława" pisał 8 czerwca ze Środy
Łukasz O r z e l s k i 51 . Za kandydaturą Władysława opowiadali się m.in.
biskup łucki, Achacy G r o c h o w s k i, podskarbi nadworny, Jerzy Ossoliński, Wiśniowieccy, Zasławscy, którzy obiecywali królewiczowi l O 000 ludzi,
wojsko kwarciane, to "przy KróluJM Szwedzkim opowiedziało się do gardeł
swoich". Podobnie Wielkie Księstwo Litewskie: "Zdarz Boże, aby wszystkie
powiaty i województwa były tak przychylne królewiczowi JM Władysławowi
jako powiat piński", donosił 12 czerwca podstarości piński Mikołaj K u n c ew i c z i dodawał: "zdało mi się to WXM [Krzysztofowi Radziwiłłowi] oznajmić, jako ufnemu Królewicza ... przyjacielowi" 52 • Kanclerz litewski Albrytht
Stanisław Radziwiłł już 21 lipca notował w pamiętniku o wysłaniu listów "in
46
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Volliniam et Lithuaniam ... ad meos fam u los, quatenus Varsoviae die 25 Sep t. pro
electione futura comparerent" 53 . Porlobnie na służbę klientów, ale także i na
współwyznawców, mógł liczyć Krzysztof Radziwiłł: "Panowie Ewangelicy i nasi
chcą asistere gromadno WXM na elekcji" pisał 1O września Stanisław Kurosz 54
- książę nie zdecydował się natomiast zabrać chorągwi zaciągniętych na koszt,
choć nie w pełni za aprobatą Rzeczypospolitej. Konwokacja wileńska decyzję co
do liczby wojska pozostawiła sejmikowi generalnemu słonimskiemu i sejmowi
konwokacyjnemu 55 . Ten ostatni zgodził się na zaciągi, ale tylko na okres
3 miesięcy . Hetman wielki litewski Lew Sapieha, do którego książę zwrócił się,
aby wydał li.s ty przypowiednie na zaciąg 2000 ludzi oraz zlecił podskarbiemu
wypłatę żołdu, odpowiedział 29lipca twierdząco, ale w odniesieniu do l 00 kozaków i 200 piechoty. Swą postawę tłumaczył brakiem pieniędzy - "warowano,
aby w żadne długi nowe nie zaciągano Rzeczypospolitej" - niepewnością, czy
istotnie car myśli o zerwaniu rozejmu, wreszcie potrzebą dania odpowiedniej
eskorty komisarzom, którzy podjąć mieli pertraktacje z Moskwą 56 . Krzysztof
Radziwiłł próbował zmienić postawę przez wstawiennictwo innych, jak pisarza
litewskiego, ale daremnie. Hetman wielki oświadczył, że bez decyzji prymasa
i senatu nic nie uczyni. Ustąpił o tyle, że obiecał nie przeciwstawiać się
poczynaniom księcia, "ale ani pismem, ani przypowiednim listem tego aprobować nie myśli" 57 • Książę na tym poprzestał - podczas sejmu elekcyjnego,
mówiąc o niebezpieczeństwie moskiewskim i czynionych przygotowaniach do
wojny wymienił liczbę 5000 żołnierzy, spośród których sam miał zaciągnąć 2000
(Sapieha mówił o sobie, że zaciągnął 2500) 58 . W zestawieniu z siłami moskiewskimi, które jesienią przekroczą granice Wielkiego Księstwa Litewskiego,
była to liczba śmiesznie mała. Co więcej, tylko część wyprawiona została w celu
wzmocnienia załóg pogranicznych zamków, znacząc zresztą, jak piesze chorągwie K u r c z e w s k i e g o, Ł u s k i n y i W a ś k i e w i c z a w dobrach kopyskich, swój szlak grabieżami 59 . Część rozłożona była w Żmudzi, część
A. S. Rad z i wił ł, Memoriale rerum gestarurn in Polonia, t. I, 1632-1633, oprac.
A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa 1968, s. 41.
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na Podlasiu. Krzysztof Radziwiłł tłumaczył, że nieopłacony żołnierz nie chciał
wyruszyć w pole, podczas elekcji zarzucano mu, że chciał go mieć blisko stolicy!
16 sierpnia, po sejmiku rosieńskim i w jego imieniu, protestował biskup żmudzki
Eliaszewicz G e y s z. Żądał ukarania żołnierzy za ich łupiestwa, przede
wszystkim wycofania: "abyś ... z tych niewoli, które od żołnierzów ponosim pisał do Krzysztofa Radziwiłła - uwolnić nas raczył... z ramienia swego wprzód
do nas zesławszy sędziów" 60 . Z osobna wyprawiono posła, Jana R u t k i ew i c z a, który miał Radziwiłłowi opowiedzieć o doznanych krzywdach 61 .
Zmianę, jaka nastąpiła w stosunku do elektora, uwidoczniła kwestia dział.
Krzysztof Radziwiłł szykując się do wyjazdu na elekcję, obawiając się ponoć
wrażeniajakie mógłby wywołać, gdyby zabrał działa birżańskie, chce, aby elektor
podesłał mu własne do Szczytna. Nie zwraca się jednak bezpośrednio do Jerzego
Wilhelma, lecz nakazuje jadącemu do Gdańska i Torunia Janowi P ę k a· ls k i e m u, aby przekazał prośbę Janowi Bergmanowi 62 • Czyni, zda się,
wszystko, żeby opóźnić i podjęcie decyzji i, jeśli byłaby korzystna, jej wykonanie,
a zarazem, aby zachować pozory człowieka zdecydowanego. W istocie nie czeka
bowiem nawet na wynik misji - do Gdańska, gdzie był Bergmann, Pękalski
przybył 30 sierpnia 63 , o dzień wcześniejszy jest list starosty birżańskiego,
Krzysztofa Skrobowieza, w którym pisze o działach przygotowanych na
polecenie księcia do drogi 64 . Zarazem, niemal w tym samym czasie, Rafał
Leszczyński, który w styczniu, podczas rozmów z Janem von Kosspothem nie
ukrywał, że w dobie bezkrólewia potrzebować będzie ludzi i chciał widzieć
elektora wraz z kilkoma tysiącami żołnierzy w Prusach, który prośbę ponowił
w maju, za pośrednictwem starosty świeckiego, Jana Z a w a d z k i e g o, tego
samego, który będzie jednym z zaufanych posłów Władysława IV, odmówił
elektorowi, kiedy ten, 5 września, zaproponował spotkanie. Zasłonił się obowiązkami nałożonymi nań na sejmie konwokacyjnym, kiedy istotnie włączony
został w skład deputacji, która czuwać miała przy zwłokach Zygmunta III Wazy.
Środków, obok własnych zasobów, na koszty ożywionej działalności dostarczyć miały Radziwiłłowi miasta pruskie. Pękalski winien zyskać darowiznę,
pożyczkę pod zastaw ruchomości, czy też na poczet arendy lub spławu, w każdym
razie sumę co najmniej 30 000 złotych. Po przybyciu do Gdańska przekazał
pisma książęce Radzie Miejskiej oraz, z osobna, osobom wpływowym, powszech60
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nie nie czyniono mu jednak wielkich nadziei na sukces. Jakoż otrzymana
7 września, po dwukrotnych naradach, odpowiedź była odmowna. "Wymówili
się ukazując na ten czas ciężary wielkie". Pękalski pożyczył 20 000 złotych z 6%
kredytem, ale od administratora mennicy, Jakuba J a c o b s o n a, pod
zastaw sreber i złota ("klejnoty sobie wymówił"), a ponad tę obietnicę lO 000 zło
tych, gdy przekazane zostaną kolejne zastawy 65 . Kwestią otwartą pozostaje, czy.
była to jednak istotnie pożyczka prywatna. Mieszczanie toruńscy, którzy księciu
pożyczki udzielili, uczynili to chyba dopiero po elekcji. Asekuracja, mocą której
Krzysztof Radziwiłł zezwatał radnym na sprzedanie zestawów, jeśliby nie oddał
w terminie pożyczonych 15 000 złotych, nosiła datę 27 stycznia 1633 r. 66

*
Do W ar sza wy Krzysztof Radziwiłł przybył 25 września, zapewne wieczorem.
wojewoda wileński, Lew Sapieha, pisał do niego wątpiąc w możliwość
utrzymania odrębności litewskiej: "nie widzę, aby propositum i zdanie WXM ...
mogło przyjść do skutku" 67 • Wojewoda zatrzymał się wprawdzie na prawym
brzegu Wisły, "dlatego, aby drudzy PP Bracia patrząc na mnie chcieli mnie w tym
naśladować", ale tylko na jeden dzień. Zwracał uwagę, że most nie jest jeszcze
gotowy, że "elekcja nigdy nie była tu, z tej strony Wisły", wreszcie, najważniejsze,
"widzę wszystkich alienissimum animum od tego". Nie posłuchali księcia jego
krewni, wojewoda brześciański Aleksander Ludwik R a d z i w i ł ł i kasztelan
trocki Albrycht Władysław Radziwiłł. Ten ostatni odpisał 4 października,
dziękował za życzliwość i - odmawiał stanięcia poza Warszawą. Pisał, że gdyby
wiedział wcześniej ... Teraz wszystko przygotowane jest w mieście, "i dwory do
stania, i wszelkie insze requisita", obiecywał jedynie, że gdy będzie potrzeba,
przybędzie na spotkanie. "Jednak nie ciężko mi będzie zawsze, gdy tylko tego
potrzeba ukaże, przybyć za Wisłę do WXM" 68 . Inna sprawa, że kasztelan
. 9 października był dopiero w Piasecznie, a na polu elekcyjnym stawił się
w przededniu wyboru władcy. Zatrzymała się za Wisłą znaczna część szlachty.
"Z Księstwa Litewskiego dla rozerwania mostu nie masz połowicy w tym kole"
mówił 12 października marszałek izby poselskiej, krajczy koronny, Jakub
Sobieski 69 . Książę potrafił jedynie doprowadzić do odrębnych narad i wyboru
podczas nich deputatów z Litwy, którzy wchodzili następnie do powoływanych
przez izbę poselską deputacji. Wspomniał o tym 2 października marszałek Jakub
Tegoż dnia
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Sobieski, mówiąc o powołaniu swoich substytutów. "Zjakiejsi schadzki IchMPP
Litewscy deputaty mianowali. Na co książę Radziwiłł rzekł commotus, nie
z jakiejsi, ale z tej, którąchmy sobie dla obierania deputatów wczoraj namówili".
27 września książę, jako marszałek poprzedniego sejmu, otworzył obrady.
Nim przystąpiono do wyboru nowego dyrektora, wybuchł spór, czy nie należy
wcześniej, co nakazywały uchwały sejmu konwokacyjnego i na co nastawali
szczególnie posłowie mazowieccy, ruscy, sandomierscy i litewscy, omówić
sprawy bezpieczeństwa. Nie było też zgody, kto miał być dyrektorem izby
poselskiej. Po Litwie kolej przypadała na Małopolskę, ta chciała przewodzić na
sejmie koronacyjnym, a zatem chyba pozostawić laskę Radziwiłłowi? Wysłani
z senatu 28 września dwaj kasztelanowie, międzyrzecki Adam G r o d z i c k i
i mścisławski Konstanty P o ł u b i ń s k i, nie zdołali pogodzić zwaśnionych.
Ponowiono poselstwo 30 września i l października, kiedy przybyli Marek
R a d o s z e w s k i, kasztelan wieluński i Abraham C i s w i ck i, kasztelan
śremski. Tegoż dnia, 30 września, pozwolono jedynie na odczytanie artykułów
marszałkowskich, wśród nich, że nikt nie może przyprowadzić dział bliżej niż
3 mile od Warszawy. Uczyniono przy tym zastrzeżenie, że nim zostanie wybrany
dyrektor, artykuły nie będą przełożone senatowi i zaprzysiężone przez deputatów, którymi z Litwy byli Jan Wilczek, podsędek oszmiański, Piotr
S z u k s z t a, sędzia żmudzki oraz Jan C e d r o w s k i, stolnik połocki.
Sam Krzysztof Radziwiłł chciał kary 200 grzywien na tych, którzyby przybywali
w otoczeniu zbrojnych nie tylko na miejscu obrad, ale w ogóle do miasta, co było
zresztą wyraźnym świadectwem postawy różnowierców. Inna sprawa, że mimo
zakazów jeszcze w końcu października zapisana zostanie w aktach grodu
warszawskiego relacja woźnego, Jana S k o p o w i c z a, o przeprawie przez
Wisłę oddziałów podkanclerzego litewskiego Pawła S a p i e h y 70 .
Marszałka, został nim Małopolanin, krajczy koronny, Jakub Sobieski,
wybrano l października.
Kolejny spór wywołała wspomniana przez Krzysztofa Radziwiłła sprawa
ortów królewieckich, których nie chciano brać w Koronie, a czego domagano się
w Litwie. 7 października zgłoszono, aby były przyjmowane, jeśli posłowie
elektora przysięgą potwierdzą ich wartość, ale i nazajutrz powracano do tego 7 1 .
9 października posłowie ruscy przypomnieli obietnicę otrzymaną na konwokacji,
mianowicie załatwienia pretensji religii greckiej, a zarazem obmyślenia compositio inter status. Równocześnie Krzysztof Radziwiłł wystąpił w kwestii protestacji, jaką podczas sejmiku w Brześciu Litewskim, w imieniu własnym oraz
kapituły łuckiej, brześciańskiej, podlaskiej i ukraińskiej , złożył biskup łucki
Achacy Grochowski. Oświadczył, że w Warszawie doszło do jakiś szkodliwych
70
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nie tylko dhł/praw kościoła i duchowieństwa katolickiego, ale przeciwnych
prawom koronnym traktatów między niektórymi senatorami i posłami, że
postanowiono jakąś konfederację, która to nazwa budziła obrzydzenia przodków, wreszcie, że wszystko to, choćby dlatego, że konwokacja nie ma mocy
stanowienia praw, winno być uznane za pozbawione mocy. "Ma być irritum et
inane" 72 • Nie wiadomo, czy postępek biskupa znalazł odbicie w instrukcji posłów brześciańskich, podczaszego litewskiego Mikołaja W i e s i oł o w. s k i e g o i sekretarza królewskiego Jana U m i a s t o w s k i e g o,
w izbie poselskiej wywołał ożywioną dyskusję. t 6 października, po trwających
tydzień sporach, postanowiono powierzyć całą kwestię deputacji, w skład której
weszło 6 katolików (Jan O b o r s k i starosta liwski, Mikołaj K o r yc i ń s k i, starosta ojcowski, Sebastian W o ł u c k i, starosta rawski, Mikołaj Ostroróg, wojewodzie poznański, Jerzy Ossoliński, podskarbi nadworny
koronny, Łukasz Orzelski), tyluż różnowierców (Krzysztof Radziwiłł, Andrzej
F i r l ej, Andrzej Rej, Zbigniew G o r aj s k i, Jerzy R z e c z y c k i,
starosta urzędowski, Aleksander Chrząstowski), a ponadto z senatu wojewoda
belski Rafał Leszczyński, wojewoda ruski Stanisław Lubomirski, kasztelan
wojnicki Mikołaj Firlej, marszałek wielki koronny Łukasz Opaliński. Uznano, że
protestacja stanowi naruszenie powagi sejmu konwokacyjnego, choć obrońcy
biskupa tłumaczyli, że o tym nie myślał, nakazano jej wymazanie z ksiąg
grodzkich, co więcej, sam akt konwokacji uzupełniony został zastrzeżeniem, że
późniejsze sprzeciwy nie mogą w niczym osłabić jego mocy. Trzy dni później,
t 9 października, posłowie ruscy zgodzili się, aby kwestię religii greckiej
powierzono deputatom (Krzysztof Radziwiłł, Zbigniew Garajski, Andrzej Rej
oraz katolicy - miecznik koronny Jan Z e b r z y d o w s k i, marszałek
upieki Krzysztof B i a ł ł o z o r, podkomorzy lwowski Aleksander T r z eb i ń s k i), do których dołączyli z senatu biskup płocki Stanisław Ł u b i e ń
s k i, podkanclerzy koronny Tomasz Zamoyski, wojewoda belski Rafał Leszczyński, podskarbi litewski Stefan Pac. Zabrakło bezpośrednio zainteresowanych! Za zgodą posłów deputacja miała obradować wespół z królem szwedzkim
Władysławem Wazą. Porlobnie deputatom, po jednym z każdego województwa,
powierzono obmyślenie projektu compositio inter status. Pierwsza wyniki swych
prac przedstawiła 26 października. Spór wzbudziła przesądzona już przez
praktykę dnia codziennego kwestia zasięgu pojęcia "dissidentes in religione".
Różnowiercy podnieśli, że obejmuje także katolików - "on tak ode mnie
dissidere, jako i ja od niego", katolicy na to żadną miarą pozwolić nie chcieli.
Burzę, która jednak przyspieszyła bieg obrad, wywołał przyjazd chorążego
smaleńskiego Marcina K a r l i ń s k i e g o z listem wojewody Aleksandra
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Korwina G o s i e w s k i e g o i wiadomością o zerwaniu rozejmu przez cara.
Takjak uprzednio w wojnę nie chciano wierzyć, tak teraz obwiniono hetmanów,
że kraj jest do obrony nieprzygotowany, że padł Siewierz, Dorohobuż, że wojska
carskie idą w kierunku Smoleńska, wreszcie, że żołnierz trzymany jest dla
asystencji wodzów. Nie chciano słuchać, gdy Lew Sapieha tłumaczył, że wysłał
ludzi do Białej (100), Dorohoboża (200), Dyneburga (100), Połocka (200),
Witebska (200), przede wszystkim zaś, że dla zabezpieczenia Smoleńska potrzeba
co najmniej 4000 ludzi, podczas gdy on mógł wydać listy przypowiednie na zaciąg
150 husarów i 400 piechoty 73 . Wzburzenie opadło dopiero po wystąpieniu
podskarbiego litewskiego, Stefana Paca, który oświadczył, że wypłacił hetmanom
30 000 złotych. Poczęto się śmiać. Kwota, jaką wymienił, wystarczyć mogła na
zaciągnięcie około 1000 ludzi i to na okres ćwierci, to jest 13 tygodni!
Przyśpieszyło to wybór króla, która to sprawa jakby zeszła uprzednio na plan
dalszy. Było to zresztą świadectwem nie tyle wagi spraw omawianych, ile faktu, że
wynik elekcji powszechnie uznawano za przesądzony. 18 października zgłoszona
została kandydatura Władysława Wazy, posłami byli Henryk F i r l e j, biskup
przemyski, Jerzy Ossoliński, podskarbi nadworny koronny, Kazimierz Leon
S a p i e h a, pisarz litewski, Janusz Korybut Wiś n i o w i e ck i, starosta
krzemieniecki, Zygmunt K a z a n o w ski, starosta kokenhauski, Mikołaj
Koryciński, starosta ojcowski oraz będący pod wpływem Krzysztofa Radziwiłła,
wojewoda brześciański Aleksander Ludwik Radziwiłł. Rzecz znamienna, że
zabrakło choćby jednego nie-katolika. Teraz, 2 listopada, przydano im dla
opracowania paktów konwentów deputatów wyłonionych z izby poselskiej oraz
z senatu. Litwę reprezentowali obaj hetmani, Lew Sapieha i Krzysztof Radziwiłł,
podskarbi ziemski Stefan Pac, kasztelan mścisławski Konstanty P o ł u b i ń s k i,
krajczy Krzysztof Sapieha, podskarbi nadworny i referendarz Stanisław Naruszewicz. Niespełna tydzień później, 8 listopada, nie czekając efektu ich prac, dokonano, jak nigdy, sprawnej elekcji. Krzysztof Radziwiłł stał wraz ze szlachtą wileńską i w jej imieniu oddał głos za królewiczem. "Niech będzie szczęśliwy jak
Ja g i e łł o, niech wsławi się triumfami jak Krzy w o u s ty, niech będzie
pobożny i łaskawy jak K a z i m i er z, przyjemny i miły wszystkim jak
Zyg m u n t l, niech pomnaża prawa i wolności jak Zyg m u n t
A u g u s t", zapisał jego słowa w pamiętniku kanclerz litewski Albrycht
Stanisław Radziwiłł.

Pakta konwenta po raz pierwszy złączone z artykułami henrykowskimi
królewicza zaprzysięgli 13 listopada i wówczas dopiero prymas
nominował Władysława królem. On sam przysięgę złożył 14 listopada.
Obietnica usunięcia exorbitancji, uczyniona podczas konwokacji, spełniona

posłowie
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w stopniu niewielkim. Spośród blisko 60 punktów (58), które spisane
podówczas czekały na decyzję sejmu elekcyjnego, w paktach konwentach
znalazło odbicie nieco ponad l O, i to różnej wagi. Pominięto m.in. mówiące
o przebiegu i konkludowaniu obrad sejmowych, o rezydentach, o rozchodach
skarbu nadwornego i ziemskiego, przede wszystkim o utworzeniu skarbu
publicznego. Punkt mówiący o zakazie prowadzenia wojen zaczepnych bez
zgody stanów zastąpiło zobowiązanie królewskie dotrzymania paktów ze
wszystkimi państwami postronnymi i wyznaczenie komisarzy do rozmów
z Moskwą. Dysydentom zagwarantowano pokój, powtarzając postanowienia
konwokacji, ale z zastrzeżeniem, że nie mogą nic w tym względzie szkodzić
jakiekolwiek protestacje. Królewicz 28 października (!) obiecał różnowiercom,
że nie będą dyskryminowani przy rozdawaniu majętności i urzędów, że potwierdzi dawne ich prawa i przywileje. Król po przyjeździe do Wilna zatwierdził
20 lipca 1633 r. przywileje miejscowego zboru ewangelickiego i powtórzył to rok
później

74

.

Ponowiono obietnicę Władysława Wazy z l listopada(!) uspokojenia sporów
dzielących ludzi religii greckiej, unitów i prawosławnych. 13 listopada Wła
dysław nadał przywrócone prawosławnym władyctwo łuckie Aleksandrowi
P u z y n i e, odkładając jednak wydanie przywileju do sejmu koronacyjnego 7 5 • 16 marca, w Krakowie, król w części obietnicę spełnił w wydanych
dyplomach, w części asekurował dopełnić podczas najbliższego sejmu 76 .
Novum było zobowiązanie się Władysława Wazy otoczenia specjalną troską
"aparatu wojennego", to jest artylerii i wszystkiego co z tym się wiązało.
Środków dostarczyć miała ustanowiona właśnie "nowa kwarta", którą dysponować mieli z osobna podskarbiowie koronny i litewski. Czuwać nad całością spraw
- starszy nad armatą, także w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim.
Król potwierdzał prerogatywy urzędów koronnych i litewskich. Zobowiązy
wał się nie dawać incompatibiliów, nie używać pieczęci pokojowej do spraw
państwa, miał rozdawać wakanse w ciągu 6 tygodni i nie powiększać ekonomii.
Godził się, aby w gwardii nie służyli cudzoziemcy, w każdym razie, żeby
oficerowie byli obywatelami Rzeczypospolitej oraz zapewniał o zamiarze
stworzenia oddziałów piechoty i jazdy na wzór cudzoziemskich.

*
Warszawę

Radziwiłł opuścił

dwa dni po nominacji króla. Niedawno otrzymał expectatywę, to jest zaręczenie nadania pierwszego urzędu
senatorskiego Litwy oraz, być może, buławy wielkiej. Obie godności zawakowały
74
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po śmierci Lwa Sapiehy, pierwszą, choć nie bez trudności, książę otrzymał latem
1633 r., drugą zimą 1635 r. W drodze dowiedział się o porażce, a mianowicie
o uczynionych w tekście aktu elekcji zastrzeżeniach. 25 listopada 1632 r. złożył
w Briańsku protest, bo "niektórzy Ichmościowie ... protestację jakąś przeciwko
temu artykułowi [o konfederacji] do podpisów swoich przyłożyli" 77 • Spośród
przeszło 200 (205), którzy podpisali pakta konwenta (w tym 3 posłów Krakowa,
2 opatów) zastrzeżenia zgłosiło 65 - 5 biskupów i 31 posłów oraz senatorów
świeckich przy podpisach dodało: salvis juribus Ecclesiae Catholicae Romanae,
18 dalszych - excepto articulo inter dissidentes de religione, 8 - salvis'juribus et
protestationibus palatinatus Masoviae, 2, Paweł L u b i e n i e c k i i Jan
L e p k o w s k i, zastrzegało salva pace dissidentium, l, KrzysztofKoryciński,
kasztelan sądecki, Sacra Romanae Ecclesiae Catholicae juribus salvis, dissidentibus in religione pacem subscribo.
Przypomniał, że zastrzegał się przeciwko temu już w czasie zgromadzenia
stanów, kiedy przyjmowano posłów cudzoziemskich i podpisywano akt elekcji.
Drugą protestację, także w Briańsku, wnieśli na rozkaz księcia Stanisław
B u c z y ń s k i i Stanisław W i e l i c z k o, sędzia grodzki lidzki. Ci oświadczyli, że tekst przysięgi królewskiej wpisano w innym brzmieniu niż było to
postanowione. Z kolei przeciwko temu wystąpił człowiek, który ów akt do ksiąg
podawał, marszałek izby poselskiej Jakub Sobieski. 31 stycznia 1633 r., w protestacji podanej do akt grodzkich krakowskich stwierdził, że "nic sine eonsensu et
scitu Ordinam do przysięgi JKM nie przypisywał i we wszystkim akomodował
się przysiędze ostatniej in Volumine Legurn wpisanej". Przypominał, że tekst,
który czytał w kole poselskim, nie wzbudził sprzeciwu. Przyznawał w istocie, że
zmiany jednak dokonał! Na zarzut, że w tekście wymieniono kościół rzymski,
odpowiedział: "jakież mają być Ecclesiae w Ojczyźnie naszej rozumiane, jeśli nie
Catholicae Romanae" 78 • Przeciwników nie przekonał. Już po sejmie koronacyjnym ponad l 00 posłów i szlachty, wśród innych Tomasz W o l a n,
marszałek orszański, Mikołaj B y k o w s k i, podstoli trocki, Samuel Pukszta
K l a w s g i e ł o w i c z, Samuel Światopełk B o l e s t r a s z y c k i, Piotr
Kochlewski i Olbrycht K o r m a n o w s k i, złożyło kolejną protestację 79 •
Pisali o daremnych wysiłkach podejmowanych dla usunięcia "słowa Romanis
Catholicis, które nad dawny zwyczaj i nad konstytucję Anni ·1576 i nad
konfederację przeszłego roku generalną warszawską ... wpisano". Zwracali się do
prymasa, pieczętarzy i marszałków koronnych, wreszcie do samego króla, ale
zyskali jedynie obietnicę, że sprawa zostanie rozpatrzona przez Rzeczpospolitą,
to jest przez sejm walny. Skarżyli się, że król w akcie konfirmacji miał dołączyć
77
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"in paci securitatique Christiana Religionis, która warowana jest, nie
mogą szkodzić". Gdy jednak doszło do podpisów na akcie, zdania tego nie było,
stąd odmawiano ich składania. Zaprotestowali tedy ustnie podczas koronacji,
później protestację zanieśli do grodu, przypominając zarazem protestację
briańską i zgłaszając do niej akces.

*
Elekcja Władysława Wazy była pierwszą w Rzeczypospolitej, w toku której
szlachta litewska wystąpiła obok koronnej. Przebieg bezkrólewia świadczył
o przemianach, jakie dokonały się w latach panowania Zygmunta Wazy,
mianowicie ·o powstaniu jednego narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej. W dobie konwokacji Litwini nie tylko przybywają do Warszawy, lecz jeden z nich,
Krzysztof Radziwiłł, przewodzi obradom sejmu. Uczestniczą w zjeździe elekcyjnym, przy czym szlachta, jak lidzka, połocka, starodubowska, słonimska,
witebska, jeśli nie decyduje się z racji odległości czy zagrożenia moskiewskiego
jechać sama, czuje się zobowiązana wysłać swych przedstawicieli. Zarazem
poczucie własnej, litewskiej odrębności okazuje się zbyt słabe, aby magnaci
zdołali przezwyciężyć osobiste, rodowe, może niekiedy wyznaniowe animozje.
Próba podjęta przez Krzysztofa Radziwiłła utworzenia zwartego, skupiającego
Wielkie Księstwo Litewskie stronnictwa, kończy się w istocie niepowodzeniem.
Posłowie

Wielkiego

Sejmik
Brasławski
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Brzeski 8 1

Grodzieński
Kowieński

Lidzki
MiJ1ski

Księstwa

Litewskiego na

Nazwisko
Piotr Rudomina Dusiatski
Krzysztof Stetkiewicz
Krzysztof Sapieha
Gedeon Michał Tryzna
Konstanty Szujski
Piotr Piekarski
Fryderyk Sapieha
Hrehory Massalski
Jan Kłocki
Marcin Piadziewski
Samuel Kuncewicz
Jakub Kuncewicz
Krzysztof Zawisza
Paweł Skorupa

konwokację warszawską

1632 r.

Urząd posła

chorąży brasławski

podkomorzy brasławski
krajczy litewski
stolnik litewski
pisarz ziemski brzeski
podkomorzy witebski
podkomorzy grodzieński
stolnik kowieński
podsędek kowieński

pisarz ziemski lidzki
starosta dubiski
łowczy litewski
harodniczy miński

Nazwiska posłów, przy których brak odsyłacza, pochodzą z Volumina Legum.
Biblioteka im. Sałtykowa-Szczedrina, Avtografy Dubrovskogo 127, nr 6, k. 20. Instrukcja ...
województwa brześckiego .. . dana posłom ... na konwokację warszawską.
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Mozyrski
Mścisławski

Nowogrodzki 82

Orszański

Oszmiański
Piński

83

84

Połocki

Rzeczycki
Słonimski

Smoleński

85

Starodubowski
Trocki 86
Upieki
Wileński

Wiłkomierski

Witebski
Wołkowyski

Żmudzki 87
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Teodor Michał Obuchowicz
Filip Kazimierz Obuchowicz
Bohdan Steckiewicz
Piotr Kazimierz Wiazewicz
Zygmunt Karol Radziwiłł
Jan Rudomina Dusiatski
Andrzej Kurcz
Paweł Unichowski
Jan Steckiewicz
Jan Hektor Podbereski
Krzysztof Kiszka
Adam Maciej Sakowicz
Andrzej Dolski
Piotr Gorajski
Józef Klonowski
Krzysztof Korsak
Jan Judycki
Mikołaj Abrahamowicz
Kazimierz Leon Sapieha
Mikołaj Tryzna
Krzysztof Korwin Gosiewski
Marcin Karliński
Stanisław Kiersnowski
Aleksander Ogiński
Enoch Koleoda
Mikołaj Bittowt
Krzysztof Białłozor
Jan Samuel Hlebowicz
Krzysztof Radziwiłł
Zygmunt Kamieński
Aleksander Kaweczyński
Hieronim Horski
Adam Stabrowski
Samuel Pukszta Klawsgiełowicz
Jerzy Gruszewski
Piotr Szukszta
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wojski moźyński
podkomorzy mścisławski
stolnik mścisławski
kawaler maltański
chorąży nowogrodzki

chorąży orszański
cześnik

litewski
podkomorzy oszmiański
podkomorzy wołkowyski
stolnik połocki
podkomorzy połocki

pisarz litewski
kuchmistrz litewski
pisarz litewski
chorąży smoleński

pisarz ziemski starodubawski
trocki
podwojewodzi trocki
sędzia grodzki upieki
marszałek upieki
dworzanin królewski
hetman polny
chorąży

podkomorzy

sędzia

wiłkomierski

ziemski

żmudzki

AGAD AR, dz. II, nr l 089. Punkta instrukcji nowogrodzkiej.
AGAD AR, dz. II, nr 1045. Instrukcja ... sejmiku oszmiańskiego ... 3 VI 1632.
84
AGAD AR, dz. II, nr 1086. Instrukcja na konwokację warszawską, na zjazd słonimski ...
powiatu pińskiego.
85
"'Siblioteka im. Sałtykowa-Szczedrina, A vtografy Dubrovskogo 150, nr 52, k. 118. Instrukcja
z województwa smoleńskiego posłom. 3 VI l 632.
86
AGAD AR, dz. II, nr t 084. Instrukcja .. . województwa i powiatu trockiego.
87
AGAD AR, dz. IV, t. 3, nr 32. Aleksander Ludwik Radziwiłł do Krzysztofa Radziwiłła,
6 VI l 632 Rosienie.
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nonHTHąecKyiO rpynnnpoBKy, cnoco6HyiO npeBpaTHTh 6y.uymn:H Bhi6opHhiH c·he3.U B <f>opyM
nnToBcKo-nonhcKoro .unanora. HMeHHO TaKaSI nonnTnąecKasr nporpaMMa cTana HanpaBneHneM
.ueiłcTBHił caMoro Ba)I(Horo Tor.uaiiiHero rocy.uapCTBeHHOro .uesrTensr JlHTBhi

-

KIIIniiiTo<f>a

Pa.U3MBMnna, KOTOpblH nyTeM 06IIInpHOH KOppecnOH.UeHI.I;MM, KOTOpyiO Bena ero KaHQensrpH.Sl,
nhiTancsr B03.UeHCTBOBaTh B 3TOM .uyxe Ha n03MQHM lllnSIXThl, npn6hlBaiOI.I.J;eH Ha Bhi60pHble
ceiłMHKH. Ha TO )l(e caMoe nponcxo)l(.ueHne pa3ocnaHHhiX B 3TO BpeMsr o<f>MunanhHhiX "llyHKTOB .unsr

Bbr6opHblX ceiłMHKOB no.u.uaHHhiX BenMKoro KHSI)I(eCTBa JlMTOBCKoro" yKa3hiBaiOT Haxo.usrmMecsr B
HHX COBna.ueHHSI C rnaBHhlMM nOCTynaTaMM KHS13SI Pa.U31ł.BMnna, KOTOpblH OC06hiH Ha)I(MM .UeJiaJI Ha
COBMeCTHOe BhlCTynneHHe JlnTBhl Ha Bbi60pHOM Gbe3.Ue. Bce 3TH .UeHCTBHSI npOXO.lllfJIH nO.ll
no3yHrOM 3al..I.J;HTbl npaB BenHKOro KHSI)I(eCTBa, CB060.Uhl IIIJISIXThl Bceił Peąn nocnomnoił, a TaK)I(e
peanH3aQMM nporpaMMbl ynyąiiieHH.Sl rocy.uapCTBeHHOH CMCTeMhl.

13 VIII 1632 r.

B JlMTBe co6pamtch npe.uceiłMOBhie ceiłMMKH, Ha KOTOphiX TaK )l(e, KaK H B

BHJihHe coBemaHHeM pyKOBO.UHJI A6paraM BoiłHa, TOJihKO ąacTHąHo 6hiJIH yąTeHbi nocTynaThi,
co.uep)l(ai.I.J;HeC.Sl B "0yHKTax", nOCKOnhKY nOBCeMeCTHO 06XO.UHnCSI MOnąaHMeM Bonpoe o6·be.UMHeHH.Sl JlHTBhl, a 3a.SIBn.SleMa.Sl paHee He06XO.llMMOCTb nOBCeMeCTHOrO yąaCTH.Sl MeCTHOH IIIn.SIXThl B
Bbi60pHOM ceiłMe B npaKTHKe Hallina CBOe OTpa)l(eHHe B ITOJIOBHHąaTOM peiiieHHH BhiCnaTb Ha
3neKQHIO npe.UCTaBMTenetf OT.UeJibHbiX BOeBO.llCTB, TaK, KaK 3TO C.UeJiaJia JIM.UCKa.Sl, nonOQKaSI,
CTapo.uy6CKaSI, CnOHHMCKa.Sl HJIM BHTe6cKaSI IIIn.SIXTa, KOTOpa.sr, KpOMe TOrO, o6yCJIOBHJia CBoe
yąaCTHe B COBei.I.J;aHH.SIX cetfMa OT pa3BHTH.Sl C06biTHH Ha MOCKOBCKOH rpaHHQe .

B 3To BpeM.sr caM KwHIIITo<f> Pa.u3MBHJin nhrTaeTcsr ChlrpaTh 3HaąHTeJihHYIO pOJih B 3aKyJIMCHhiX
neperoBopax, KOTOpbie Bennch no BonpocaM HacJie.uoBaHM.Sl npeCToJia rrocJie Cnm3MYH.Ua III. KaK
pewHTenhHbiH cTopoHHMK, H B To )l(e BpeM.sr .uoBepeHHoe nHuo KoponeBnąa BJia.uncnaBa Ba3hi, oH
6biJI npoHH<f>opMHpoBaH o nnaHax neperoBopoB Me)l(.uy cTapiimM ChiHOM CHrH3MYH.Ua III H
ryCTaBOM A.uonb<f>OM, KOTOpbie OH no.u.uep)I(HBaeT, H .Ua)l(e o6emaeT ITOMO% B HX peaJIH3aQHH.
nocpe.umtKOM B 3TMX rreperoBopax .llOJI)I(eH CTaTb reopr BHJihreJihM, KH.Sl3b DpyccHH M
MapKrpa<f> ÓpaH.UeH6yprHM, C KOTOpbiM Pa.U3HBHJIJI y)l(e paHee nO.ll.llep)I(HBaJI .llOBOJibHO 6JIH3KHe
OTHOWeHn.sr. Bo BpeM.sr nnąHoił BCTpeąH o6onx nonHTHKOB B llHIIIe 6 H 7 VIII 1632 r. nHTOBCKMH
BenhMO)I(a npe.UCTaBHn B .llBYX naM.SITHblX 3anHCKaX CBOIO nonHTHąecKyiO nporpaMMy, paccąH
TbiBa.Sl Ha co.ueiłcTBHe reopra BHnhreJihMa B TaKHX Borrpocax, KaK rapaHTHSI npaB H CBo6o.u
lllnSIXTbl PeąH llocnonHTeH, HnH yJiyąiiieHMe nOJIO)I(eHH.Sl HHOBepQeB, a TaK)I(e B IIO.ll.llep)I(Ky
KaHJI.H.UaTypbi Bna.uHcnaBa Ba3bi, nonyąa.sr, o.uHaKo, TOJihKO corJiacne Ha nepe.uaąy IIIBe.uaM
npe.uno)l(eHHH nonhCKOro KOpOJieBHąa, 3aKJIIOąeHH.Sl COI03a c rycTaBOM A.uoJih<f>OM, OTKa3hiBa.SICh
B3aMeH oT npaB Ha wBe.UCKYIO KopoHy. HecMoTpSl Ha TO, ąTo 3aHHTepecoBaHHOii cTopoHe 6biJI
nepe.uaH 3TOT nOCTynaT, WBe.UCKHe nOCJlhl B HaąaJie CeHT.S16p.S1 IIO.SIBJI.SIIOTC.Sl B r.uaHhCKe, ąT06hi
BbiCTynHTh C KaH.UH.UaTypotf rycTaBa A.uonb<f>a Ha nOnhCKHH TpOH, H TOJlhKO TIOCJie TOrO, KaK
OKOHąaTeJibHO y6e.uHnHCh,

ąTO nOnhCKHe H JIHTOBCKHe MarHaTbl BO rJiaBe C KIIIHWTO<f>OM

Pa.u3nBnnnoM ocTaHyTc.sr sepHhiMH Bna.uncnaBy Ba3e, OHM OTKa3anHCb OT .UaJibHeiłiiiHx cTapaHHił
nonyąHTh TpoH PeąH nocnoJIHToił.

TaK 3HaąnTenhHa.sr poJih B .uene Hacne.uoBaHH.Sl nocne CHrH3MYH.Ua

III He cTaJia

y.ueJIOM Bcero

BenHKoro KH.Sl)l(eCTBa, nocKOJihKY BonpeKH CTpeMJieHH.SIM Han6oJiee aKTHBHoro rrOJIHTHKa JlnTBbi
KIIIMWTo<f>a Pa.u3HBHnna, noąTH Bce ocTaJihHhie JIHTOBCKHe BeJibMO)I(H He CMOrJIH npeo.uoJieTh
pa3.uen.SIIOI.l.J;HX HX nHąHblX HJI.H penHrH03HbiX aHTHIIaTHH H C03.UaTb OT.UeJibHYIO KOHCOJIH.UHpOBaHHYIO napTHIO. B B03MO)I(HOCTH C03.UaHM.Sl e.uHHoro nonHTHąecKoro 6JioKa coMHeBaJIHCb,
HanpHMep, BMnhHIOCCKHH BoeBo.ua JleB Carrera, a TaK)I(e Pa.u3MBHJIJihi: 6)1(eCT.SIHCKHH BOeBo.ua
AJieKCaH.up JliO.UBHK H TpOQKHH KaCTeJI.SIH Anh6pexT BJia.UHCJiaB. nocKOJihKY nHTOBCKHe MarHaThl

LITWA WOBEC ELEKCJI
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3aHjfJIH HMeHHO TaKyiO II03HUHIO, TOJibKO ąaCTb IIpH6biBIIIeH Ha COBell.{aHHjf Bbi60pHOrO CeHMa
liiJISIXTbl BeJIHKOrO KHSI)ł(eCTBa COBell.{aeTCSI BOT.[{eJibHOM Kpyry, Bbi6HpaSI C06CTBeHHbiX .[{eiiyTaTOB.
,[{aJibHeiłmHił xo.LJ: co6biTHH ycKopHJIO BHe3arrHoe HaąaJio BOHHbl c PoccHeił. 18 X 6bma
rrpe.LJ:cTaBJieHa KaH.LJ:H.LJ:aTypa BJia.LJ:HCJiaBa Ba3hi, a 8 XI 1632 r. 6hiJIH rrpoBe.LJ:eHbi Bbi6opbi, B
KOTOpbiX KIIIHIIITo$ Pa.LJ:3HBHJIJI oT HMeHH BHJibHIOCCKOH IIIJijJ:XTbi roJiocoBaJI HMeHHO Ha 3Toro
KaH.LJ:H.LJ:aTa. B 3HaK rrpH3HaHHjf 3acJiyr cBoero JIHTOBCKoro cropoHHHKa, BJia.LJ:HCJiaB IV o6emaJI
3TOMY BeJibMO)ł(e IIpHCBOHTb rrepBbiH CeHaTOpCKHH IIOCT B JlHTBe, a TaK)ł(e IIpH3HaTb 60JibliiYJO
6yJiaBy.
Ycrrex KIIIHIIITo$a Pa.[{]HBHJIJia He 6biJI O.LJ:HaKo IIOJIHbiM, rrocKOJibKY O.LJ:HOBpeMeHHO c
yKpeiiJieHHeM CBOeH JIHąHOH II03HUHH eMy IIpHIIIJIOCb IIpHMHpHTbCSI C KpaXOM H.[{eH C03.[{aHHSI
e.LJ:HHOH JIHTOBCKOH rrapTHH. TaK)ł(e 6opb6a, KoTopyiO 3TOT JIHTOBCKHH rocy.LJ:apcTBeHHbiH .LJ:egTeJib
BeJI 3a coxpaHeHHe cymecTBYIOIJ..{eH II03HUHH HHOBepueB B PeąH TIOCIIOJIHTOH, IIOTepneirra B KOHUe
KOHUOB rropa)ł(eHHe, rrpogBJieHHeM KOTOporo 6y.LJ:eT II03.[{HeHIIIHH 6pgHCKHH rrpoTeCT.

SUMMARY

After the death of King Sigismund III there appeared in Lithuania a striving towards winning an
inner unity and the eonsolidarion of the whole Great Duchy o f Lithuania in to a single political gro up,
capable ofturning t he future election convention in to a forum of a Polish-Lithuanian dialogue. Such a
political programme became the main directive for the eonduet of i.a. Krzysztof Radzi will, the most
important Lithuanian statesman at that time, who mainly by means of a copious correspondence
conducted by his chancery, tried to suita8ty influence the attitude of the nobility arriving for the
election provincial diets. The same origin of the official "Points for t he Election Diets Proposed to the
Duchy of Lithuania", distributed at the time, is indicated by the contained therein concurrences with
the main postulates of Duke Radziwiłł, which were expressed particularly in stressing the
achievement of a joint Lithuanian stand at the election convention. Ali these efforts were made in the
name ofthe whole Commonwealth and the realization of a programme ofreforming the s ta te system.
The Lithuanian pre-Seym provincial diets were convened on 13 August 1623; in Wilno the
debates were Ied by Abraham Wojna, and here the postulates contained in the "Points" were only
pardy taken in to consideration. The issue of the unification of Lithuania was universally ignored,
and the previously proclaimed necessity o f a generał participation of the local "brotherhood" in the
election Seym in practice was reflected in the partial decision to send representatives of particular
voivodeships, as was done by the nobility from Polock, Starodub, Slonimsk and Witebsk who made
their presence during the debates of the Seym dependent upon the developing situation along the
frontier with Muscovy.
Meanwhile, Krzysztof Radziwill bimself tried to play a considerable role in the back scene
negotiations concerning the succession to the throne. As a decided supporter and, at the same time,
confidante ofWladyslaw V asa he was informed about plansfor making an arrangement between the
oldest son of Sigismund III and Gustavus Adolphus who supported and even declared assistance in
their realization.
The intermediary in those negotiations was to be George Wilhelm, the Duke of Prussia and
Margrave of Brandenburg with whom Radziwill already earlier maintained ratber close contacts.
During a personał meeting of the two politicians in Pisz on 6 and 7 August 1632, the Lithuanian
magnate presented in two memorials his own political programme, relying on the cooperation of
George Wilhelm concerning such principles as the guarantee ofthe rights and freedom ofthe whole
nobili ty of the Common'wealth or the improvement of the situation of dissenters as well as support
for Władysław Vasa, gaining, however, only a concession for the transmittance of the proposais
of the Polish prince to the Swedes, and an alliance with Gustavus Adolphus at the price of a
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resignation from the rights to the Crown. Despite the fact that the interested was presented with this
postulate, the Swedis h ensignes arrived at the beginning of Septernber in Gdańsk in order to present
Gustavus Adolphus as a candidate for the King of Poland and only after the ultimate assurance that
the Polish and Lithuanian magnates, headed by Krzysztof Radziwill, would remain loyal to
Władysław Vasa, they gave up furtber endeavours concerning the Polish throne.
Such an important role in the questions of t he succession after Sigismund III was not, however,
played by the entire Grand Duchy. Despite the strivings of Krzysztof Radziwill, the most active
politiciao in Lithuania, almost ałł the Lithuanian magnates were unable to overcome personał or
religious animosities and to create a separa te consolidated political group. The possibility of creating
a uniform political bloc was seriously doubted i.a. by the voivode of Wilno, Lew Sapieha, and two
Radziwiłls: Aleksander Ludwik, the voivode of Brzesc and Albrecht Władysław, the castełłanus of
Troki. In the . face of this particular attitude taken by the Lithuanian magnates, only part of the
nobili ty who arrived for the election Seym, held debates within its own separa te group, and chose its
own deputies.
The furtber course of events was accelerated by the sudden outbreak o f war against Russia. On 18
October the candidature ofWiadyslaw Vasa was proposed and on 8 November 1632 the election was
held, during which Krzysztof Radziwiłł in the name of the nobility of Wilno voted in favour of that
candidate. In recognition of the accomplishments of his Lithuanian adherent, Władysław IV
promised the granting of the prime senatorial seat in Lithuania and that of the Grand Marshał.
The success of Krzysztof Radziwiłł was, however, not qui te complete since simultaneously with
the strengthening of his personał status he was compełłed to come to terms with the cołłapse of the
idea of creating a uniform Lithuanian political group. Also the struggle conducted by this Lithuanian
statesman for the retention of the existing position <f dissenters in the Commonwealth ended
ultimately in faiłure whose symptoms were to take shape in the later Briansk protestation.

JERZY SZUMSKI

Z PROBLEMATYKI ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ CHiLOPÓW NA SUWALSZCZł'ŹNJE
WOKRESIE PRZEDUJ.VŁASZCZENIOWYM

113 npo6JieMaTHKH o6mecTBeHHOfO C03HaHH.SI KpeCTb.SIH Ha cyBaJIKCKOH 3eMJie
nepe~ ocso6o)l(~eHHeM OT KpenocTuoił 3aBHCHMOCTH
the

On the social consciousness of peasants in
Region during the pre-emancipation period

Suwałki

Badania prowadzone nad świadomością społeczną są przedsięwzięciem
trudnym i skomplikowanym. Dotyczą bowiem poglądów, zachowań
i postaw, które ze zrozumiałych powodów są mało dostępne ludzkiemu
poznaniu. We współczesnej polskiej historiografii odczuwa się brak powszechnie
akceptowanej definicji świadomości społecznej. Funkcjonują w zasadzie tylko
mniej lub bardziej precyzyjne określenia różnych elementów należących do
zakresu tego pojęcia 1 • W badaniach nad świadomością społeczną warstwy
chłopskiej dodatkową trudnością jest niemal kompletny brak źródeł z okresu
przed uwłaszczeniem, których autorami byliby sami chłopi. W tej sytuacji
jedynym rozwiązaniem jest skoncentrowanie się na "zewnętrznych" czynnikach
i warunkach kształtowania się świadomości chłopskiej. Zaliczyłbym do nich
przede wszystkim zjawiska społeczne występujące w ramach lokalnych społe
czności wiejskich, które wpływały na poglądy i postawę chłopów w obliczu
ważnych problemów życiowych, a więc więź wyznaniową, tradycjonalizm
chłopski, a także stan oświaty na wsi. W rozważaniach nad uwąrunkowaniami
rozwoju świadomości chłopskiej winno się ponadto uwzględnić mobilność
terytorialną ludności wiejskiej oraz problem awansu społecznego w ramach
lokalnych społeczności 2 . Nie przypadkowo zwracam uwagę na występowanie
wyjątkowo

1
Por. A.F. G r a b s k i, Historia wobec zagadnień świadomości społecznej. Refleksje
metodologiczne, "Kwartalnik Historyczny" 1978, R. LXXXIV, nr 2, s. 299-305.
2
Por. J. M o l e n d a, Uwagi w sprawie kształtowania się świadomości narodowej
w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku, "Kwartalnik Historyczny" 1978, R. LXXXIV, nr 2, s. 322
-323.
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lokalnych społeczności wiejskich - organizacyjnych ram życia duchowego
i społecznego chłopów. Dzięki specyficznym dla lokalnych społeczności ukła
dom powiązań i systemowo obowiązujących norm i wartości czynniki wpływa
jące na świadomość chłopską mogły być zaakceptowane lub odrzucone przez tę
społeczność. Bliższe przyjrzenie się tym czynnikom pozwoli odpowiedzieć na
pytanie, czy w określonym czasie i na określonym terytorium istniały sprzyjające
warunki do rozwoju świadomości społecznej chłopów. Uzyskany w ten sposób
ogólny sąd należałoby dalej skonfrontować z faktami i informacjami dotyczą
cymi stanu świadomości. Na zakończenie tych metodologicznych rozważań
wypada sformułować kilka najważniejszych pytań badawczych z zakresu
problematyki chłopskiej świadomości społecznej. Na pierwszym miejscu trzeba
postawić stosunek chłopów do warstw i grup społecznych, z którymi stykali się
najczęściej (ziemiaństwo, oficjaliści, urzędnicy, duchowieństwo). Wiążą się z tym
poglądy chłopstwa na prawo własności do ziemi dworskiej i skarbowej.
Należałoby również uwzględnić zróżnicowanie społeczne wsi i stosunek chłopów
posiadaczy do bezrolnych.
Okres przeduwłaszczeniowy w dziejach wsi Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego obejmuje lata 1807- 1864. Ważnym momentem było
wydanie konstytucji Księstwa, która znosiła poddaństwo chłopów oraz dekretu
z 21 grudnia 1807 r. - pozbawiającego chłopów praw do ziemi. W świetle
ówczesnego prawa cywilnego chłopi w Księstwie Warszawskim i Królestwie
Polskim uważani byli za czasowych lub wieczystych dzierż.awców. Nie wymaga
natomiast uzasadnienia cezura roku 1864, w którym weszły w życie ukazy
uwłaszczeniowe z 2 marca 1864 r. Suwalszczyzna przed 1867 r. obejmowała
większą część ówczesnej guberni augustowskiej (do 1837 r. województwo
augustowskie), a więc trzy północne powiaty: mariampolski, kalwaryjski i sejneński oraz okręg dąbrowski powiatu augustowskiego. W 1867 r. obszar ten
w całości wszedł w skład nowo utworzonej guberni suwalskiej.
Podjęcie badań nad świadomością społeczną chłopów na Suwalszczyźnie jest
uzasadnione z kilku zasadniczych powodów. Zdecydowanie przeważała tam
publiczna własność ziemska, do której zaliczały się przede wszystkim majątki
i wsie rządowe, zarządzane bezpośrednio przez władze skarbowe Królestwa oraz
majorackie, nadane w latach 1835- 1845 wyższym rosyj~kim dowódcom
wojskowym i urzędnikom. W całej guberni augustowskiej w przededniu
uwłaszczenia było 4267 wsi, w tym 1889 wsi rządowych i 307 majorackich.
Ogółem w Królestwie było 3446 wsi rządowych, z których 1740 leżało na terenie
Suwalszczyzny 3 .
3

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Komisja Rządowa Spraw
(dalej: KRSW) 6966, k. 508; N. M i l j u t i n, Issledovanija v Carstv~ Polskom,
t. III, S.-Petersburg 1864, Statistićeskija svM~nija, tetrad 1-ja, s. 9; Postanovlenija Ućreditelnago
Wewnętrznych
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spolaryzowana. W płaszczyźnie
to występowaniem licznej grupy bogatych
chłopów gospodarzy i pokaźnej liczby bezrolnych różnej kategorii i proweniencji. Polaryzacja ta tylko w nieznacznym stopniu była rezultatem niewielkich
przemian typu kapitalistycznego. Duże gospodarstwa chłopskie na Suwalszczyźnie utrzymywały się bez większych zmian od XVI w., właśnie na skutek słabego
zaawansowania przemian kapitalistycznych. Polityka regulacyjna prywatnej
własności ziemskiej i rządu dawała o sobie znać na tym terenie w znacznie
mniejszym stopniu niż w innych regionach Królestwa. Chłopski stan posiadania
ziemi na Suwalszczyźnie w przededniu reformy uwłaszczeniowej przedstawiał się
stosunkowo korzystnie. Tamtejsza wieś miała najniższą w Królestwie pańszczy
znę i umiarkowany czynsz. Wyjątkowo też licz~a, szczególnie w dobrach
rządowych i majorackich, była tam grupa gospodarstw dużych - obejmujących
ponad 30 mórg miary nowopolskiej. Ludność bezrolna natomiast występowała
w związku z dominacją liczebną dużych osad chłopskich, które powszechnie
zatrudniały służących oraz z praktykowaną dość konsekwentnie przez Litwinów
zasadą dziedziczenia gospodarstwa przez jednego spadkobiercę, przeważnie
najstarszego syna 4 . Polaryzacja wsi w płaszczyźnie prawnej polegała na podziale
na chłopów, którym przysługiwały "lepsze" prawa gruntowe i na pozostałych
- użytkujących grunty w ramach nie zawsze sformalizowanej dzierżawy, za
którą w świetle dekretu grudniowego i przepisów prawa cywilnego uważane było
posiadanie chłopskie. "Lepsze" prawo własności użytkowej, które w praktyce
niewiele różniło się od prawa własności zupełnej, przysługiwało chłopom głównie
w dobrach rządowych i majorackich - dominujących na Suwalszczyźnie,
a pozostałe - głównie w majątkach prywatnych. Zupełna własność chłopska na
Suwalszczyźnie występowała rzadziej niż na zachodzie Królestwa, co wiązało się
z zacofaniem gospodarczym tego obszaru 5 . Gospodarstwo wiejskie stało na
na

Suwalszczyźnie była wyraźnie

społeczno-gospodarczej wyrażało się

s

Kornitela v Carstv~ Polskom, t. XV, art. 2577, s. 679; J. Kazi m i e r k i, Walki antyfeudalne·
Mazowsza i Podlasia w latach 1846- 1863, "Rocznik Mazowiecki" t. II, 1969, s. 146.
4
Literatura na temat struktury wsi w Królestwie Polskim w okresie przeduwłaszczeniowymjest
bardzo obszerna. Do najważniejszych pozycji należą opracowania: W. Gr a b s k i, Historia
Towarzystwa Rolniczego, t. l, Warszawa 1904; S. Ki e n i e w i c z, Sprawa włościańska
w powstaniu styczniowym, Wrocław 1953; Z. Kirk or-Ki e dr o n i o w a, Włościanie
i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucjonalnej Królestwa Polskiego, Kraków 1912;
F. B o r t k i e w i c z, Nadziały i powinności chłopów pańszczyźnianych w dobrach prywatnych
Królestwa Polskiego, Warszawa 1958; Cz. O h r y z k o- W ł o d a r s k a, Przemiany na wsi
Królestwa Polskiego w latach 1846- 1870. Na przykładzie powiatu brzezińskiego, Warszawa 1972.
5
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach (dalej: WAP Suw.), Akta notariuszy Teofila
Józefa Kowa l s k i e g o i Walentego O l ę d z k i e g o, umowy kupna - sprzedaży i
darowizn budynków, inwentarza i praw do ziemi zawierane między chłopami; Zbiór dokumentów
hipotecznych do księgi wieczystej majątku Zyple, t. II i III, kontrakty wieczysto-czynszowe;
Biblioteka Jagiellońska, rkps 5991 (IV) 2, 4, 9, dane o chłopskich osadach okupniczych;
N. M i l j u t i n, Issledovanija v Carstv~ Polskom, .t. III, Statisticeskija sv~denija, tetrad 1-ja,
chłopów
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niskim poziomie, aczkolwiek niektóre jego dziedziny rozwijały się pomyślnie.
W rolnictwie powszechnie stosowano trójpolówkę ugorową, której negatywne
skutki na Suwalszczyźnie były znacznie mniej widoczne aniżeli w innych
regionach kraju. Chłopi dysponowali tam większymi gruntami uprawnymi oraz
użytkami zielonymi, co rozwiązywało problem paszy. Jedyną uprawą chłopską,
która miała wyraźnie charakter towarowy, był len. Suwalszczyzna należała do
potentatów pod względem ilości wysiewanego lnu oraz produkcji płótna
w domowych warsztatach tkackich. Przed 1863 r. płótno z guberni augustowskiej trafiało masowo na rynek warszawski. Dobrze rozwinięta była
- zwłaszcza w północnej części Suwalszczyzny - hodowla zwierząt gospodarskich. Mimo zacofania gospodarczego wieś suwalska była zamożna. Była to
tzw. prymitywna zamożność sektora autokonsumpcyjnego. W połowie XIX w.
panowała powszechna opinia, że chłopi na Suwalszczyźnie są najbogatsi
w Królestwie, co było w dużym stopniu poglądem uzasadnionym 6 • SkomplikoPodrobnaja vedomost o krestjanach sobstvennikach v 1859 godu; Z. S t a n k i e w i c z, Reformy
czynszowe dóbr skarbowych w Królestwie Polskim, Łódź 1968, s. 249- 253, 258- 260, 267; t e n ż e,
Zasady uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim, (w:) Studia i materiały do dziejów Łodzi
i Okręgu Łódzkiego. Uwłaszczenie chłopów i mieszczan-rolników, pod red. H. B rod ow s k i ej, Łódź 1966, s. 26; S. Ś re n i o w s k i, Studia nad prawem i stosunkami agrarnymi
Królestwa Polskiego 1831 -1864, Warszawa 1963, s. 41 - 43; W. S o b o c i ń s k i, Oczynszowanie w dobrach skarbowych Królestwa Polskiego, "Kwartalnik Historyczny" 1970, R. LXXVII, nr 3,
s. 782; J. K u k u l s k i, Donacje w Królestwie Polskim w latach 1835-1871, maszynopis pracy
doktorskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, s. 149-150, 324-325; H. S z y m a ń ska,
Niektóre problemy chłopskich praw do ziemi w Królestwie Polskim w latach 1815-1864,
"Czasopismo Prawno-Historyczne" 1961, t. XIII, z. l.
6
Gospodarstwo wiejskie w guberni augustowskiej w latach 1846 i 1848 pod względem
statystycznym opisane, "Gazeta Handlowa, Przemysłowa i Rolnicza" 1849, nr 43; J. O s ip o w s k a, Zwyczaje i obyczaje ludu w Zapuszczańskiem, "Magazyn Powszechny" 1838, nr 24,
s. 187; Korespondencja z Kalwarii, "Kronika Wiadomości Krajowych i Z;1granicznych" nr ·62,
9 VII 1856; Korespondencja z powiatu mariampolskiego, "Kronika Wiadomości Krajowych i
Zagranicznych" nr 243, 17 IX 1857; M. A k i e l e w i c z, Charakterystyka duchowa Litwinów,
(w:) O. K o l b e r g, Dzieła wszystkie, t. 53, Litwa, Warszawa 1966, s. 29- 30; A. P o ł uj a ń s k i, Opisanie Lasów Królestwa Polskiego i guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego pod
względem historycznym, statystycznym i gospodarczym, t. l, Warszawa 1854, s. 344, 364, 365;
t e n że, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte, Warszawa 1859, s. 4-5,
440-441; W. Gr a b s k i, o.c., s. 441, 450; K. Kaczy ń s k a, Społeczeństwo i gospodarka
północno-wschodnia ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu, Warszawa 1974,
s. 75-79,31 l; J. Ł u k a s i e w i c z, Uwagi na temat systemów rolniczych w Królestwie Polskim
w drugiej połowie XIX wieku, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1965, t. XIII, nr 3, s. 580
-581; W. B i e gaj ł o, System trójpolowy i drogi przejścia do gospodarki bezugorowej
w rolnictwie polskim na przykładzie województwa białostockiego, "Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej" 1966, t. XIV, nr l, s. 96-97; W. Ku l a, Włościański przemysł domowy tkacki
w Królestwie Polskim w latach 1846- 1863, "Przegląd Socjologiczny" t. 6, 1938, s. 182- 183, 190
-195, 21 1-213; M. Ż y c h o w ski, Stan gospodarstwa wiejskiego w Królestwie Polskim w
świecie statystyk z lat 1842-1848, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" t. XIX, 1957,
s. 146.
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wana była sytuacja etniczna na Suwalszczyźnie. Według danych Ludwika
W o l s k i e g o za 1859 r. w guberni augustowskiej mieszkało blisko 250 tys.
Litwinów 7 • W powiatach mariampolskim, kalwaryjskim i częściowo sejneńskim
stanowili oni większość mieszkańców wsi. W południowej Suwalszczyźnie
przeważała ludność polska, która sąsiadowała z Litwinami i Rusinami obrządku
unickiego (okręg dąbrowski i częściowo powiat sejneński).
Obsz~ru Suwalszczyzny w okresie przeduwłaszczeniowym dotyczy jedyne
źródło bezpośrednie do badań nad świadomością chłopską, jakim dysponowałem. Są to krótkie wspomnienia Mikołaja A k i e l e w i c z a, "Słówko
z Mariampolszczyzny. Wspomnienia z lat młodocianych", zamieszczone w
"Kalendarzu" Jana Jaworskiego na rok 1877. Akielewicz (1829-1887) był
synem chłopa litewskiego z powiatu mariampolskiego. Występował od 1856 r.
jako publicysta, językoznawca, tłumacz literatury polskiej na j. litewski i litewskiej naj. polski. Był działaczem powstania styczniowego w Augustowskiem,
a następnie przebywał na emigracji w Paryżu 8 . Cytowane wspomnienia należą
do nielicznych, jakie pozostawili żyjący w Królestwie w XIX w. chłopi lub osoby
chłopskiego pochodzenia. Pamiętniki są jednak źródłem głęboko subiektywnym,
a w wypadku wykształconych chłopów można stwierdzić, że ich "obserwacje
i doświadczenia społeczne przestały być reprezentatywne dla masy chłopskiej" 9 •
Wobec Akielewicza sąd ten trzeba jednak poważnie złagodzić, po opuszczeniu
bowiem na stałe wsi zachował on bardzo silny związek emocjonalny z
chłopstwem litewskim.
II
Chłopi

przed uwłaszczeniem żyli w głębokiej izolacji społecznej. W świado
mości innych warstw społecznych istniało wyobrażenie odrębności i bariery
oddzielającej "stan włościański" od pozostałej części społeczeństwa 10 . Na
Suwalszczyźnie izolację chłopów litewskich pogłębiała jeszcze obcość językowa.
Współcześni niejednokrotnie zwracali uwagę na niemożność porozumienia się
po polsku z ludnością litewską; rzekomo tylko bezwzględna konieczność zmusza
chłopa litewskiego do posługiwania się językiem polskim. Autor korespondencji
z Kalwarii pisał w 1856 r.: "prawdziwie dziwna rzecz, jak tutejszy wiejski lud ...
okazuje tak wielką niechęć do polskiej mowy". Ksiądz Bonawentura B ut k i e w i c z, który w latach trzydziestych był proboszczem parafii władysłaL. W o l s k i, Materiały do jeografii i statystyki Królestwa Polskiego na zasadzie akt
(w:) Kalendarż wydawany przez Obserwatorium Astronomiczne Warszawskie na rok
zwyczajny 1861, s. 127-129.
8
Polski Słownik Biograficzny, t. I, Kraków 1935, s. 36-37.
9
R. C z e p u l i s, Uwarstwienie społeczne Królestwa w świadomości współczesnych, (w:)
Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, pod. red.
W. Ku l i, t. I, Warszawa 1965, s. 330.
10
Ibid., s. 382.
7

urzędowych,
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wowskiej, twierdził w 1859 r., że w dwóch obszernych parafiach, Władysławów
i Gryszkabuda, można było spotkać tylko kilku chłopów rozumiejących język
polski 11 .
Obok izolacji zewnętrznej, charakterystyczną cechą sytuacji społecznej
chłopstwa była jego daleko posunięta atomizacja. Ludność ta żyła i pracowała
w ramach lokalnych społeczności wiejskich. W literaturze funkcjonują różne
definicje tych społeczności 12 ; posłużę się tu definicją socjologa Bogusława
G a ł ę s k i e g o; "przez społeczność lokalną rozumie się na ogół mieszkań
ców jakiegoś terytorium wtedy, gdy stanowią oni grupę społeczną, tj. jeśli łączy
ich jakiś układ powiązań i uzależnień, wspólne interesy, system przyjętych norm
i wartości, świadomość odrębności wobec innych grup wydzielonych na tej samej
zasadzie itd." 13 Gałęski wyróżnia pięć podstawowych cech wiejskich społeczno
ści lokalnych. Ze względu na to, że podstawą społeczności jest gospodarstwo
rolne, wielkość każdej społeczności wiejskiej (wsi) zależy od miejscowej struktury
agrarnej. Im bardziej gospodarstwa chłopskie są rozdrobnione i im większa jest
intensyfikacja rolnictwa, tym liczba mieszkańców wsi jest większa. Na Suwalszczyźnie wsie składały się przeważnie z niewielkiej liczby gospodarstw. Oczynszowane i urządzone wsie liczyły najczęściej po kilka lub kilkanaście osad.
W ramach społeczności wiejskiej nie występuje zwykle wyraźny społeczny
podział~pracy. Każda rodzina chłopska wykonuje wszystkie prace związane z
prawidłowym funkcjonowaniem własnego gospodarstwa. Brak społecznego
podziału pracy na wsi był szczególnie widoczny w warunkach gospodarki
naturalnej. Stefan C z ar n o w s k i w latach międzywojennych pisał, że
stosunki między bogatymi gospodarzami a biedotą wiejską przypominają układ
patron- klient w starożytnym Rzymie. Ludność biedna jest wykorzystywana
jako siła robocza, musi popierać aspiracje bogatego gospodarza, który dąży do
przywództwa w gromadzie i jest gotowa na różnorodne usługi. Gospodarz
przychodzi biedniejszym mieszkańcom wsi z pomocą gospodarczą, np. na
przednówku, i reprezentuje ich interesy na zewnątrz - w urzędach i w sądzie.
Zależność społeczno-gospodarcza małorolnych i komorników od gospodarzy
występowała we wsiach rządowych i rpajorackich na Suwalszczyźt?ie już przed
uwłaszczeniem. W społeczności wiejskiej przeważają więzi społeczne oparte na
kontaktach osobistych. Na wsi występuje autorytet osoby, a nie funkcji,
11
"Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych" nr 62, 9 VI 1856; A. P o ł u j a ń
s k i, Listy z guberni augustowskiej, "Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych" nr 77,
24 VI 1856; J. O s i p o w s k a, Zwyczaje i obyczaje ludu w Zapuszczańskiem, "Magazyn
Powszechny" 1838, nr 23, s. 179 -180; O. K o l b e r g. Dzieła wszystkie, t. 53, Litwa, Warszawa
1966, s. 63-67 (przedruk z "Pamiętnika Religijno-Moralnego" 1849, t. 16).
12
Por. K. Z a w i s t o w i c z- A d a m s k a, Granice i horyzonty badań kultury wsi w
Polsce, Warszawa 1976, s. 41-43.
13
B. Gałę ski, Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe, Warszawa 1966, s. 86.
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uzależniony głównie

od wielkości gospodarstwa. Decydujący wpływ na zachojednostek i rodzin wywiera opinia grupy - wsi. Społeczność wiejską
można także określić jako grupę rodzinno-sąsiedzką, ze względu na wspólne
pochodzenie społeczne i terytorialne osób zamieszkałych w jednej wsi 14.
Wykorzystując akta stanu cywilnego trzech parafii rzymskokatolickich na
Suwalszczyźnie (Kaletnik, Krasnybór, Lejpuny) podjąłem próbę zbadania
niektórych zjawisk społecznych występujących w społecznościach wiejskich.
Wykorzystałem metryki ślubów, gdyż na ich podstawie można najlepiej badać
ruchliwość społeczną i terytorialną 15 . W skład parafii Kaletnik w połowie
XIX w. wchodziło 31 wsi rządowych oraz 4 folwarki należące do ekonomii Sejwy.
Kontakty z dworem były tam luźne, a jeszcze bardziej zostały osłabione po
regulacji czynszowej, którą przeprowadzono w latach pięćdziesiątych. Parafia
Krasnybór ok. 1860 r. składała się z 30 wsi, z których 27 należało przed 1855 r. do
prywatnego majątku Sztabin, a 3 wsie były rządowe {Halinka, Hruskie,
Jastrzębna.). Chłopi dóbr sztabińskich do momentu uwłaszczenia ich przez
Karola B r z o s t o w s k i e g o płacili czynsz, a ponadto łączyły ich liczne
więzi ekonomiczne z dworem, ze względu na duże możliwości zarobkowe w
miejscowych zakładach przemysłowych. Społeczność parafii Krasnybór przedstawia nietypowy skład ze względu na liczny napływ robotników z zewnątrz,
głównie z zagranicy, do zakładanych przez Brzostowskiego obiektów przemysło\Yych. Za typową dla okresu przeduwłaszczeniowego społeczność wiejską w
dobrach prywatnych trzeba uznać parafię Lejpuny. Należało do niej 37 wsi i 4
folwarki, które w momencie reformy uwłaszczeniowej wchodziły w skład
latyfundialne~? majątku
Lejpuny, Liszków i Komoruńce Antoniego
.K r u s z e w s k i e g o. Chłopi dóbr Lejpuny do uwłaszczenia odrabiali
· pańszczyznę lub płacili okup (od 1861 r.). Parafie Kaletnik i Lejpuny leżały przed
1867 r. w powiecie sejneńskim, natomiast parafia Krasnybór w okręgu dąbrow
skim powiatu augustowskiego. Przyjąłem dwa przekroje czasowe: lata 1826
-1828 oraz 1860-1862. Okres między tymi latamijest wystarczająco długi, aby
uchwycić ewentualne zmiany. Lata 1860- 1862 bezpośrednio poprzedzają
reformę uwłaszczeniową, dlatego ich wybór nie wymaga uzasadnienia, natomiast
wanie

się

B. Gałę ski, o.c., s. 90-95, lOt- 102; J. S z c z e p a ń ski, Elementarne pojęcia
socjologii, Warszawa l 965, s. l 93; W .I. T h o m a s, F. Z n a n i e c k i, Chłop polski w Europie
i Ameryce, t. l, Organizacja grupy pierwotnej, Warszawa 1976, s. 103; S. Czar n o w s k i,
Podłoże ruchu chłopskiego, (w:) Społeczeństwo - Kultura. Prace z socjologii i historii kultury,
Warszawa l 939, s. 403.
15
Por. S. K o w a l s k a, Badania struktury społecznej Warszawy na podstawie akt stanu
cywilnego, (w:) Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej,
pod. red. W. Ku l i, t. I, Warszawa 1965, s. 313-320.
Najbardziej znaną pracą, w której wykorzystane zostały metryki ślubów do badania procesów
społecznych, jest książka S. K o w a l s k i ej- G l i k m a n, Ruchliwość społeczna i zawodowa
mieszkańców Warszawy w latach 1845-1861, Warszawa 1971.
14
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wybór okresu 1826- 1828 należy wyjaśnić tym, że są to pierwsze lata po wydaniu
ustawy sejmowej z 1825 r. o połączeniu kościelnych metryk chrztów, ślubów
i zgonów z aktami stanu cywilnego prowadzonymi dotychczas w urzędach
gminnych i municypalnych. Wprowadzono wtedy jednolity zapis wszystkich
rodzajów aktów. Z kolei wybór właśnie tych parafii można wyjaśnić stanem
zachowania akt oraz potrzebą objęcia badaniem możliwie najbardziej reprezentatywnych parafii dla różnych typów społeczności wiejskich. Pewien wpływ
na wybór parafii miały także trudności z odnalezieniem takich metryk ślubów,
które zawierałyby szczegółowsze dane na temat pozycji społecznej oraz pochodzenia nowożeńców i świadków.
Z danych liczbowych uzyskanych z trzech parafii nie można formułować
wniosków o całej ludności chłopskiej Suwalszczyzny. Są one w jakiejś mierze
przypadkowe, co nie pozbawia ich jednak wartości poznawczej, ale należy je
traktować tylko sondażowo.
Tabela l
Ruchliwość

terytorialna

ludności

wiejskiej w świetle akt małżeństw parafii Kaletnik, Krasnybór
i Lejpuny z lat 1826- 1828
W tym osoby urodzone poza

Liczba
Parafia

nowożeńców

Suwalszczyzna

ogółem

Kaletnik
Krasnybór
Lejpuny

200
142
202

pozostały

l

obszar
Królestwa

liczba

%

liczba

52
20
34

26,0
14,1
16,8

parafią

Prusy

Cesarstwo

%

liczba

%

liczba

%

-

-

l

0,7

6
5

3,0
3,5

-

-

-

-

8
8
4

4,0
5,7
2,0

Źródło: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach, Akta stanu cywilnego parafii rzymsko-katolickiej Kaletnik i Lejpuny;
Archiwum Parafialne w Krasnymborze, Akta stanu cywilnego.

dane dotyczące przemieszczeń terytorialnych nowożeńców. Osobą obcą terytorialnie jest ta, która urodziła się poza obrębem parafii,
w której brała ślub. Nasuwa się kilka spostrzeżeń. Większość małżeństw w
społecznościach wiejskich zawierana była w najbliższym otoczeniu. Nowożeńcy
urodzili się i mieszkali przeważnie w tej samej parafii. W latach poprzedzających
reformę uwłaszczeniową odsetek takich małżeństw wyraźnie wzrósł w parafiach
Kaletnik i Krasnybór, i w zasadzie utrzymał się na tym samym poziomie w parafii
Lejpuny. Uważa się, że w miarę usamodzielnienia się pod względem prawnym
i gospodarczym chłopi nawiązują częściej kontakty ze "światem zewnętrznym"
społeczności, co Korzystnie wpływa na ich uspołecznienie i "uobywatelnienie",
i pociąga za sobą przeobrażenia tradycyjnej odizolowanej wspólnotywiejskiej 16 .
Tabele l i 2

zawierają

T. Ł e p k o w s k i, Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa
196 7, s. 223- 224; por. W. P a w l u c z u k, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu
społeczności tradycyjnej, Warszawa 1972, s. 94-100.
16
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Tabela 2
Ruchliwość

terytorialna

ludności

wiejskiej w świetle akt małżeństw parafii Kaletnik, Krasnybór
i Lejpuny z lat 1860-1862
W tym osoby urodzone poza

Liczba
Parafia

nowożeńców

Suwalszczyzna

ogółem

Kaletnik
Krasnybór
Lejpuny

200
244
290

pozostały

obszar
Królestwa

parafią

Prusy

Cesarstwo

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

28
29
59

14,0
11,9
20,3

l
3
l

0,5
1,2
0,3

l

0,5

-

-

-

-

3
2

1,2
0,7

-

%

Źródło: zob. tab. l.

Jednym ze skutków szerszego wychodzenia "na zewnątrz" społeczności mogły
być częściej zawierane małżeństwa poza własną parafią. W 1860 r. wsie parafii
Kaletnik były urządzone i oczynszowane, a chłopi dóbr Sztabin mieli prawo
własności zupełnej. Tymczasem wraz z poprawą sytuacji społeczno-prawnej
chłopi tych parafii jeszcze bardziej izolują się od otoczenia. Zaznacza się
tendencja odwrotna od tej, która wynika z obserwacji socjologów i etnografów.
Jest to postępowanie celowe, aby przez małżeństwo z zamożną osobą (rodziną)
w możliwie bliskim sąsiedztwie wzmocnić pozycję i prestiż rodziny. Małżeństwa
w społecznych grupach pierwotnych, jaką były lokalne społeczności wiejskie,
zawierane były m.in. w interesie rodziny. Jednostka ma obowiązki wobec
rodziny, do której należy, a jej szanse na korzystniejsze małżeństwo są tym
większe, im wyższa jest pozycja społeczna jej rodziny. Bliskie sąsiedztwo
nowożeńców umożliwia ponadto połączenie gospodarstw w całości lub w
części 17 • Wydaje się, że przed uwłaszczeniem poprawa sytuacji chłopów
prowadziła do większej integracji i izolacji społecznej ich społeczności. Było to
zjawisko przejściowe, które straciło w dużym stopniu swoją ostrość po reformie
uwłaszczeniowej. Trzeba ponadto zasygnalizować spadek odsetka małżeństw
zawieranych z osobami spoza Królestwa. Najwięcej ich dostrzegamy w parafii
Krasnybór (9,2% nowożeńców w latach 1826-1828 i tylko 1,2% w latach 1860
- 1862). Stosunkowo wysoki odsetek małżeństw z ludnością napływową na
terenie dóbr Sztabin w latach dwudziestych wiąże się z rozpoczętym przez
Brzostowskiego uprzemysławianiem majątku. Zatrudnieni przez Brzostowskiego w hucie szkła, odlewni żeliwa i wytwórni maszyn rolniczych majstrzy i
robotnicy, głównie narodowości niemieckiej, zostali sprowadzeni z Prus jako
fachowcy. Dzięki temu zapewne pozycja społeczna tych osób była wyższa aniżeli
W.I. T h o m a s, F. Z n a n i e ck i, o.c., s. 111; M. P okrop e k, Ziemia sejneńska
pod względem etnograficznym, (w:) Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. J. J a s k an i s a, t. II, Warszawa 1975, s. 204-205.
17
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zwykłych wychodźców

zarobkowych. Łatwiej więc niż gdzie indziej dochodziło
do małżeństw przybyszów z miejscową społecznością chłopską. W ostatnich
latach przed reformą imigracja z Prus do guberni augustowskiej zmniejszyła się
w porównaniu z latami trzydziestymi i czterdziestymi, co w połączeniu z
prawdopodobnym.wzrostem izolacji niektórych społeczności wiejskich wyraziło
się spadkiem małżeństw z imigrantami 18 .
Migracja ludności wiejskiej z guberni augustowskiej do miast w okresie
przeduwłaszczeniowym była słaba. Z badań Stefanii Kowa l s ki ej- G l ikm a n wynika, że wśród przybyłych do Warszawy nowożeńców najmniejszy
odsetek przypadał na gubernię augustowską (3,8% w latach 1845-1848 i 5,6%
w latach 1858-1861). W 1843 r. na terenie Suwałk 40% spośród służby
pochodziło ze wsi guberni augustowskiej, pozostałe 60% przybyło z miast i
miasteczek, przeważnie z Suwalszczyzny 19 . Część migrantów mogła z czasem
wrócić na wieś, przynosząc nowe, obce społeczności wiejskiej, wartości i normy.
W okresie przed uwłaszczeniem ten czynnik rozwoju świadomości społecznej wsi
jednak niemalże nie występował.
Formy życia na wsi związane były ściśle z rolą i znaczeniem parafii. W ujęciu
socjologicznym parafia jest grupą społeczną o odrębnej strukturze i funkcjach,
mającą własny system organizacyjny oraz zinstytucjonalizowane stosunki
między proboszczem a parafianami. Wewnątrz parafii wiejskiej działa kontrola
społeczna, która może eg·r.ekwować spełnianie obowiązków religijnych. Człon
ków parafii jednoczy poczucie wspólnoty w wyznawaniu jednej religii i uczestnictwie w obrzędach 20 . Kościół w okresie panowania gospodarki naturalnej na wsi
był najważniejszym miejscem publicznych zgromadzeń. Każda parafia miała
swego patrona - świętego. Odpusty organizowane w związku z kultem patrona
stawały się okazją do spotkań z ludźmi z innych parafii; tworzyła się w ten sposób
więź regionalna - ponadlokalna. Szczególną rolę odgrywała więź wyznaniowa
i związane z nią formy zbiorowych kontaktów w życiu narodu, pozbawionego
własnej państwowości. Więź wyznaniowa obok języka - była w tych
warunkach głównym elementem świadomości ~połecznej, który prowadził do
integracji ludności na szerszym terytorium. Wśród litewskich chłopów na
Su_walszczyźnie - w większym stopniu chyba niż wśród polskich chłopów w
Por. K. Gr o n i o w s k i, Wychodźcy mazurscy i warmińscy w Królestwie Polskim w
XIX wieku, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 1960, nr 2, s. 248-253; J. B ar tyś,
Czerwony hrabia Karol Brzostowski, Warszawa 1978, s. 186, 198, 219-220, 231-233.
19
WAP Suw., Akta miasta Suwałk (dalej: Am.S.) 498, k.50-70; S. Kowa l ska- G l i k m a n, o.c., s. 55.
20
E. C i u p ak, Kult religijny i jego społeczne podłoże, Warszawa 1965, s. 206, 222; por.
A. S t a n o w s k i, Diecezje i parafie polskie w XIX i XX wieku, (w:)Księga tysiąclecia katolicyzmu
w Polsce, cz. I, Kościół. Początki i zarys rozwoju, pod red. M. R e c h o w i c z a, Lublin 1969,
s. 126.
18
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innych regionach Królestwa - rozpowszechniony był przed uwłaszczeniem
zwyczaj udawania się na odpusty do obcych parafii oraz pielgrzymowania do
"świętych miejsc" (statua Matki Boskiej w kościele katedralnym w Sejnach,
obraz świętej Anny w Olicie oraz tzw. krzyże boruńskie nad jeziorem Duś
w powiecie sejneńskim). Oddzielną formą religijnego życia zbiorowego były
bractwa kościelne, które mogły odgrywać dużą rolę w kształtowaniu opinii
lokalnych społeczności. Według danych z 1888 r., zebranych w wyniku rozporzą
dzenia warszawskiego generał-gubernatora, na terenie diecezji sejneńskiej było
480 bractw. l s tniały one także wcześniej 21 .
Należałoby również wspomnieć o roli parafii miejskich, które ułatwiały
zbiorowe kontakty między ludnością chłopską a miejską, zwłaszcza w takich
dużych parafiach jak suwalska i sejneńska. Rozpatrując wpływ więzi wyznaniowej na kształtowanie się świadomości społecznej wsi warto także zwrócić uwagę
na liczebność i rozmieszczenie osób innych wyznań: ewangelików, żydów,
prawosławnych, czy staroobrzędowców. Członkowie gmin wyznaniowych i
parafii niekatolickich w procesie kształtowania się świadomości chłopów
-katolików uczestniczyli tylko w wypadku całkowitej asymilacji, co w okresie
przed uwłaszczeniem raczej nie występowało. W badaniach nad świadomością
społeczną wsi ważnym zagadnieniem jest relacja dwór - parafia. Ta ostatnia
reprezentowana przez proboszcza mogła być skutecznym instrumentem w
kształtowaniu nastrojów i postaw wsi przez dwór. Badania tego zagadnienia na
Suwalszczyźnie są jednak utrudnione z braku akt podworskich, zbiorów
korespondencji prywatnej itp. źródeł, a także z powodu nie najlepiej zachowanych akt parafialnych.
W· miarę postępów oczynszowania i wzrostu towarowości gospodarstw
chłopskich wzrastała rola targów i jarmarków w życiu wsi. Były one również
okazją do spotkań towarzyskich i miejscem wymiany informacji o wydarzeniach
i sprawach dotyczących nieraz odległych terenów. Wprawdzie bezwzględna
dominacja wewnętrznego spożycia na Suwalszczyźnie ograniczała podaż towarów na rynek lokalny, ale reformy czynszowe i wzrost podatków skarbowych
przed 1864 r. doprowadziły do zjawiska "przymusowej komercjalizacji" gospodarki chłopskiej. Chłop, aby opłacić czynsz i podatki, musiał zdobyć pieniądze ze

O. Kol b er g, Dzieła wszystkie, t. 53, Litwa, Warszawa 1966, s. 68-69 (przedruk z
Religijno-Moralnego" 1849, t. 16); A. P o ł u ja ń ski, Wędrówki, s. 70,116-119,
271- 276; J. C h l e b o w c z y k, Procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie środkowej
w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Warszawa 1975, s. 64- 65;
S. C z a r n o w s k i, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, (w:) Dzieła, t. I, Studia z historii
kultury, Warszawa 1956,s. 91; A. S t a n o w ski, o.c.,s. 127; W. Je m i e l i ty, ks., Diecezja
augustowska czyli sejneńska w latach 1818- 1872, Lublin 1972, s. 280- 281; B. B a r a n o w s k i,
Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969, s. 71 -73.
21
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swych wyrobów 22 . Według danych z 1859 r. odsetek osad czynszowych i czynszowo-pańszczyźnianych w dobrach prywatnych na Suwalszczyźnie
kształtował się od 39% (powiat augustowski) do 51% (powiat mariampolski), zaś
w dobrach rządowych od 86% (powiat mariampolski) do blisko 100% (powiaty
kalwaryjski i sejneński) 23 • Rządowi czynszownicy na Suwalszczyźnie częściej niż
inni chłopi jeździli na jarmarki nie tylko z nawyku, ale głównie w celach
handlowych.
Korespondent z Puńska w 1857 r. donosił, że na jarmarku w Kalwarii było
więcej kupujących niż sprzedających, a "Każdy Litwin chociaż bułkę kalwaryj24
ską do domu dla dzieci zakupił, chociaż do sprzedania nic nie miał" •
Istotną· rolę w świadomości społecznej chłopstwa odgrywała tradycja
w pozytywnym znaczeniu, a także konserwatyzm obyczajowy, uprzedzenie,
nieufność i wrogość do tego co nowe i obce. Lokalne społeczności wiejskie, jako
społeczne grupy pierwotne, wytwarzały odrębny sposób myślenia i przeżywania.
Tradycyjny chłop był ahistoryczny, tzn. przeżywał stale przeszłość w teraźniej
szości. Wszystkie stare i nowe elementy swojej kultury stawiał na jednej
płaszczyźnie czasowej. Praktyczne działanie członków społeczności wiejskich
było ściśle podporządkowane ponadczasowym strukturom czy systemom myślo
wym. W znacznie większym stopniu niż na terenach etnicznie polskich poczucie
odrębności, niechęci i obcości wobec nowych elementów kultury istniało wśród
litewskich chłopów na Suwalszczyźnie, aczkolwiek było ono łagodzone przez
sprzedaży

wspólnotę wyznaniową

25

.

Przed uwłaszczeniem istniały jednak pewne grupy ludności wiejskiej, której
sposób myślenia miał charąkter historyczny. Chodzi o tych chłopów, którzy
zachowali świadomość własnej przeszłości. Na Suwalszczyźnie byli to niektórzy
chłopi rządowi i majoraccy oraz mieszkańcy tych dóbr prywatnych, które
niegdyś były królewszczyznami. Byli wśród nich potomkowie dawnych uprzywilejowanych grup ludności wiejskiej: osoczników, rudników, smolarzy, chło
pów wybranieckich, a także osadników pochodzących z drobnej szlachty. Grupy
te kształtowały się w okresie osadnictwa terenów pojaćwieskich. Osocznicy
tworzyli stałą królewską służbę leśną do ochrony puszczy i pomocy w polowaniach. Nie odrabiali pańszczyzny, cieszyli się znaczną swobodą osobistą i byli
22
Por. W. K u l a, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu, Warszawa 1962,
s. 45-46.
23
W. Gr a b ski, o.c., s. 400-401; N. M i l j u t i n, Issledovanija, t. II, Statistićeskija
sv~d~nija o krestjanach, ich nad~ l~ i povinnostjach, ta b. l, 7.
24
"Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych", nr 314, 28 XI 1857; por. B. B ar an o w ski, o.c., s. 164-165.
25
S. Czar n o w ski, Podłoże ruchu chłopskiego, s. 400; J. C h l e b owczy k, o.c.,
s. 72; W. Paw l u c z u k, o.c., s. 68-74; por. J. T opolski, Świat bez historii, Warszawa
1972, s. 21-25.
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ziemię.

W XVII w. na terenie Puszczy Perstuńskiej i
Suwalszczyzna) powstało kilkanaście osad rudników
i smolarzy, gdzie wytapiano rudę darniową i wypalano smołę. Zajęciem tym
trudniły się całe rody, przekazując zawód z pokolenia na pokolenie. Większość
tych rodów pochodziła z mazowieckiej drobnej szlachty. Rudnicy i smolarze dali
początek pierwszej stałej ludności na terenie puszcz i od nich wywodzi się wielu
obecnych mieszkańców Suwalszczyzny. Wolni od poddaństwa i pańszczyzny
stanowili grupę ludności wiejskiej o najwyższej pozycji społecznej. W połowie
XIX w. upadło ostatecznie rudnictwo i smolarstwo, a stare wsie rudników
i smolarzy stały się biednymi rolniczymi osiedlami zobowiązanymi do pańszczy
zny lub czynszu. Całkowicie utracili w XIX w. dawne przywileje i prawa chłopi
wybranieccy zamieszkali w kilku wsiach pod Augustowem (m.in. Bargłów,
Dręstwo, Netta, Tajno) 26 .
Między XV a XIX w. na Suwalszczyźnie, mimo wojen i epidemii, nie było
w zasadzie przerwy osadniczej. Została zachowana ciągłość pamięci o przeszłoś
ci, szczególnie w tych rodzinach i wsiach, które legitymowały się dawnymi
nadaniami i przywilejami. Niektóre wsie zachowały takie dokumenty do okresu
uwłaszczenia, a nawet później 27 • Chłopi wykorzystywali je nieraz do walki
z władzami o odzyskanie lub poprawę swych praw do ziemi i do godności.
W 1855 r. chłop czynszowy Franciszek S u c h o c k i - potomek Gabriela
S u c h o ck i e g o, założyciela rudni w Gawrychrudzie nad jeziorem Wigry
i protoplasty rodu dawnych rudników Suchockich, zdeponował w aktach
notarialnych oryginalny przywilej na założenia rudni, wystawiony w 1670 r. dla
"szlachetnie urodzonego Gabriela Suchockiego" przez Konstancję Butlerową,
starościnę nowodworską, perstuńską i przełomską. Obecnie "rudnia ta ...
przerobiona została na młyn dla użytku mieszkańcom wsi Gawrychruda
pochodzących z familii od Gabriela Suchockiego, którzy w miejscach nadaniem
objętych pobudowali dla siebie mieszkania ... tak zeznawający jak dalsi mieszkańcy wsi Gawrychruda pragną ... z przywileju tego tak co do użytkowania
gruntu, jako też rudni ... prawa swe uregulować" 28 • Przywilejem wystawionym
Przełomskiej (południowa

26

J. W i ś n i e w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku, (w:)
do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. J. A n t o n i e w i c z a, Białystok 1963, s. 93
-95, 118- 120, 179- 180, 188; t e n ż e, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do
połowy XVII wieku, (w:) Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, pod red. J. A n t o n i ew i c z a, Białystok 1965, s. 68- 70, l 02, 127; t e n ż e, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII wieku, (w:) Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, pod red. J. A n t o n i e w i c z a, Białystok 1967, s. 56-57, 130-131, 139-140, 191-192;
t e n że, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litew skim od końca XIV do połowy
XVII w., "Akta Baltico-Slavica" t. l, 1964, s. 133.
27
J. W i śni e w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim, s. 27, 178; por. S. Czarn o w s k i, Podłoże ruchu chłopskiego, s. 401.
28
WAP Suw., Akta notariusza Teofila Józefa Kowalskiego 19/ 1855.
Materiały
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w połowie XVII w. przez księcia Janusza R a d z i wiłławylegitymował się
chłopski ród L e s i e w i c z ó w, zamieszkały we wsi Tejzy w dobrach
Świętojeziory w powiecie sejneńskim. J. Radziwiłł nadał Piotrowi Lesiewiczowi
dwie włóki gruntu "na wieczne czasy i na pewnym czynszu". W 1666 r.
potwierdził to nadanie książę Bogusław R a d z i w i ł ł, a w 1809 r. dokument
ten został zdeponowany w aktach notariusza publicznego powiatu sejneń
skiego 29 .
Znajomość ·dziejów własnych rodzin i wsi osłfibiła w jakimś stopniu
tradycjonalizm chłopski. Zmieniała się mentalność i zanikał ahistoryczny sposób
widzenia rzeczywistości. Chłop coraz częściej akceptował nowe wartości i wzory.
Być może o tym myślał Władysław S y r o k o m l a, pisząc w 1858 r. w
korespondencji z guberni augustowskiej, że "lud bierze wzory ze szlachty,
zapominając niekiedy o tradycji. Mamy na poparcie tego twierdzenia hołd
powszechny modzie, wymagający życia nad stan" 30 •
Pewien wpływ na stan świadomości chłopów miała oświata. W okresie
przed uwłaszczeniowym poziom wykształcenia większości społeczeństwa był
bardzo niski. W 1860 r. 79,2% mieszkańców Królestwa było analfabetam~
w guberni augustowskiej - 89% 31 . Potwierdzają to badania S. K o w a ls k i ej- G l i k m a n nad analfabetyzmem w Warszawie, z których wynika, że
najwięcej analfabetów było wśród nowożeńców przybyłych z guberni augustowskiej 32 . W tejże guberni w roku szkolnym 1845/1846 jeden uczeń przypadał na
131 mieszkańców, uwzględniając szkoły wszystkich rodzajów i szczebli. Był to
33
najniższy stosunek w Królestwie . Jeszcze większy odsetek analfabetów był
wśród ludności wiejskiej. W latach 1838-1860 jeden uczeń wiejskiej szkoły
elementarnej przypadał w niektórych powiatach Suwalszczyzny nawet na 3-4
tys. mieszkańców wsi. W powiecie augustowskim nie było ani jednej szkoły
wiejskiej 34 . Przyczyną takiego stanu oświaty była polityka władz Królestwa
oraz niechęć właścicieli ziemskich do szkolnictwa wiejskiego. Liczba szkół
elementarnych na wsi wzrastała wprawdzie w okresie zaprowadzenia ohoW AP Suw., Zbiór dokumentów hipotecznych do księgi wieczystej majątku Świętojeziory, t. I,
Bogusława Radziwiłła .
dokumentu
kopia
30
"Gazeta Codzienna" nr 104, 20 IV 1858.
31
Historia Polski, pod red. S. K i e n i e w i c z a i W. K u l i, Warszawa 1959, t. II, cz. III,
s. 394; W. Je m i e l i ty, Parafialne szkoły elementarne w guberni augustowskiej (1815-1848),
"Rocznik Białostocki" t. XII, 1974, s. 247.
32
S. K o w a l s k a- G l i k m a n, Analfabetyzm w Warszawie w okresie międzypowsta
niowym, (w:) Społeczeństwo Polskie XVIII i XIX wieku. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości
społecznej, pod red. W. K u l i i J. L e s k i e w i c z o w ej, t. V, Warszawa 1972, s. 230.
33
Wiadomość statystyczna o szkołach i instytutach w Królestwie Polskim w r. 1845-46,
"Biblioteka Warszawska" 1847, t. XXV, s. 431.
34
R. G e r b e r, Szkolnictwo Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym, Rozprawy z dziejów oświaty, t. III, 1960, s. 55- 58, 86, 88.
29
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wiązkowych składek

na utrzymanie szkół (1834- 1851 ), ale w wielu gminach
jako opiekunpwie szkół, narzekali niekiedy na
duże trudności związane z ich utrzymaniem 35 .
Obok parafialnych szkół elementarnych uznanych przez rząd, istniało w
niektórych miejscowościach nauczanie prywatne. Jak się zdaje, w powiatach
litewskich było ono bardziej rozpowszechnione niż szkolnictwo rządowe. Wieś
wynajmowała na okres zimowy nauczycieli, którzy "koleją z jednej do drugiej
chaty z dziećmi przechodzą i trudnią się nauczaniem katechizmu i czytania".
Niekiedy nauczaniem prywatnym na wsi zajmował się ksiądz, organista lub
zakrystian 36 . Tylko nieliCzne prywatne szkoły wiejskie były utrzymywane przez
właścicieli ziemskich. Akielewicz informował o dwóch takich szkółkach na
Suwalszczyźnie: w dobrach Giełgudyszki Niższe oraz Marwa w powiecie
mariampolskim. W 1856 r. w majoracie Ludwinów, należącym do późniejszego
namiestnika Królestwa Teodora B e r g a, istniała ewangelicka szkółka parafialna, utrzymywana z dochodów majątku 37 • Na terenach litewskich, gdzie
praktykowano na wsi wspólny wypas bydła, dzieci wiejskie uczył czytać na
książce do nabożeństwa i rachować wynajęty pasterz, tzw. skierdź, który latem
pasał bydło, a zimą zajmował się nauczaniem. Niektóre wsie litewskie, położone
w pobliżu miasteczek, posyłały dzieci do szkół elementarnych miejskich 38 .
W nielicznych wypadkach dzieci uczył ojciec. W aktach dotyczących seminarium
duchownego w Sejnach zachowały się życiorysy nie~tórych kandydatów do
seminarium. W kilku z nich z 1833 r., pisanych przez synów chłopów litewskich, podano, że "pierwsze początki nauk brałem w domu pod dozorem
rodzicielskim". Przy życiorysie Elizeusza B a r t o s i e w i c z a, pochodzą
cego ze wsi Urwiny w powiecie mariampolskim, znajduje się pozwolenie
rodziców na wstąpienie syna do seminarium napisane własnoręcznie przez ojca
- Józefa B a r t o s i e w i c z a 39 .
chłopi

35

odmawiali

opłat. Księża,

W. J e m i e l i t y, Parafialne szkoły, s. 240-241.
Cyt. za W. J e m i e l i t y, Parafialne szkoły, s. 242; t e n że, Diecezja augustowska czyli
sejneńska, s. 268; Korespondencja z powiatu sejneńskiego, "Gazeta Rolnicza" nr 17, 30 IV 1865,
s. 134.
37
W AP Suw., Akta notariusza Teofila Józefa Kowalskiego 166/ 1856; M. A ki e l e w i c z,
Charakterystyka duchowa Litwinów, (w:), O. K o l b er g, Dzieła Wszystkie, t. 53, Litwa,
Warszawa 1966, s. 150.
38
M. A k i e l e w i c z, Słówko z Mariampolszczyzny. Wspomnienia z lat młodocianych, (w:)
Kalendarz Ilustrowany Jana Jaworskiego na rok zwyczajny 1877, s. 111 - 112; t e n ż e, O ludzie
litewskim, (w:) O. Kol b er g, Dzieła Wszystkie, t. 53, Litwa, Warszawa 1966, s. 151, 152
(przedruk z "Gazety Narodowej", nr 198, 1870); t e n że, Charakterystyka duchowa Litwinów, (w:)
O. Kol b er g, Dzieła Wszystkie, t. 53, Litwa, Warszawa 1966, s. 150; por. M. P okrop e k,
o.c., s. 124- 126.
39
Archiwum Diecezjalne w Łomży, Konsystorz Generalny Diecezji Sejneńskiej 94, "biegi życia"
Elizeusza Bartosiewicza, Salomona Bonikiewicza, Bartłomieja Piotrowicza.
36
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W spółcześni niejednokrot9ie zwracali uwagę na "popęd Litwinów do
który jednakże polegał nie tyle na masowości nauczania początkowe
go, co raczej na stosunkowo częstych wypadkach posyłania dzieci chłopskich do
szkoły powiatowej i gimnazjum. W roku szkolnym 1839- 1840 synowie chłopscy
w szkole powiatowej w Sejnach stanowili 33,3% ogółu uczniów, gdy w całym
Królestwie tylko 3,4%. Szkoła sejneńska miała najwyższy odsetek uczniów synów chłopskich w szkołach powiatowych Królestwa. W tymże roku szkolnym
w gimnazjum suwalskim było 5,8% uczniów pochodzenia chłopskiego. Odsetek
ten był wprawdzie wyższy od przeciętnego w Królestwie - 3%, lecz ustępował
40
gimnazjom: kieleckiemu (12%) i radomskiemu (7%) . Od połowy lat czterdziestych liczba uczniów chłopskiego pochodzenia w szkołach powiatowych i
gimnazjach malała ze względu na stanowe zróżnicowanie opłat szkolnych. Po
przeniesieniu szkoły powiatowej z Sejn do Mariaropola na początku lat
czterdziestych została ona przekształcona z humanistycznej na realną o kierunku
"przemysłowo-rolniczym" i była "po większej części synami włościańskimi
zapełniona" 41 . Wielu absolwentów wybierało seminarium duchowne. Kariera
urzędnika w środowisku chłopów litewskich nie cieszyła się popularnością.
Akielewicz wspominał, że gdy jakiś syn chłopski został urzędnikiem lub
oficjalistą, to Litwini "mawiali o takim rodaku, że wyszedł na szlachcica", co
42
miało w ich ustach zabarwienie pejoratywne • Większość alumnów w seminarium sejneńskim stanowili synowie litewskich chłopów. W latach 1854-1861
przebywało tam 80 kleryków "stanu gminnego", gdy ze "stanu miejskiego"
pochodziło tylko 2, a ze szlachty - 12. Byli to głównie synowie zamożnych
43
chłopów z dóbr rządowych w powiatach kalwaryjskim i mariampolskim .
Liczba księży chłopskiego pochodzenia na terenie Suwalszczyzny była pewno
znaczna, bo w parafiach z ludnością litewską zatrudniano niemal wyłącznie
księży Litwinów, co było niejako konieczne, gdyż kazania musiały być głoszone
po litewsku. Część synów chłopskich kończących szkoły powiatowe i gimnazja
poświęcała się karierze urzędniczej, nie zrażona małym prestiżem, jakim cieszył
się ten zawód na wsi litewskiej. Nieliczni wybierali szkoły wyższe. Na przykład
Jerzy A lek s a n d r o w i c z (1819 -1894) - botanik, profesor Szkoły
Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego był synem litewskiego chłopa ze wsi
oświaty",

Obliczenia według danych R. G e r b e r a, o.c., s. 121 - 122; por. K. G r o n i o w s k i,
w Polsce, Warszawa 1976, s. 283-284.
41
A.G., Kilka słów o północnych powiatach guberni augustowskiej, "Roczniki Gospodarstwa
Krajowego" 1847, t. X, s. 286; A. A k i e l e w i c z, Słówko z Mariampolszczyzny, s. 113;
Z. F i l i p o w i c z, Szkoły sejneńskie z l połowy XIX w. w świetle własnych wydawnictw, (w:)
Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. J. J a s k a n i s a, t. II, Warszawa 1975, s. 274;
por. J. W i Ił a u m e, Wieś lubelska przed uwłaszczeniem, Lublin 1964, s. 46.
42
M. A k i e l e w i c z, Słówko z Mariampolszczyzny, s. 113.
43
W. J e m i e l i t y, ks., Diecezja augustowska czyli sejneńska, s. 92.
40
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Kumieciszkiw powiecie kalwaryjskim i absolwentem gimnazjum w Sejnach 44 .
Według zgodnej opinii współczesnych niektórzy absolwenci wracali na wieś.
Jeszcze w 1874 r. na marginesie korespondencji z Mławskiego pisano, że w
Augustowskiem "włościaństwo więcej dbało o szkołę dla dzieci i o pożytek dla
nich z wiadomości książkowych. Tam wychodząca ze szkoły jednostka nie ginęła
dla wsi i od gromady się nie odrywała ... , ale przeciwnie, wracała do swego
gniazda, zrzucała szkolny mundurek i przywdziewała sukm'anę ... Szkoły sejneń
skie dużo takich jednostek rozrzuciły między włościaństwem 45 .
Wydaje się, że spośród tych wykształconych chłopów wywodzili się późniejsi
przywódcy chłopscy. Autorytetjednostki w społecznościach wiejskich oparty jest
na więzi osobowej. Wykształcenie w połączeniu z własnym gospodarstwem
umożliwiało zdobycie we wsi większego prestiżu. Rola przywódców chłopskich
w wystąpieniach klasowych wsi była w historiografii niejednokrotnie omawiana.
Przywódcy byli inicjatorami wystąpień oraz reprezentowali interesy wsi w
urzędach i sądach 46. Czesław R aj c a sporządził wykaz ukaranych przywódców w latach 1815- 1864 na terenie Królestwa. Na 360 osób znajduje się tam
tylko 14 nazwisk chłopów z Suwalszczyzny. W tej grupie było 11 chłopów, którzy
uczestniczyli w wystąpieniach mieszkańców dóbr Zyple w 1818 r. 4 7 Można
jednak wymienić wiele nazwisk chłopów, którzy byli pełnomocnikami wsi
w procesach sądowych i reprezentowali interesy gromady w urzędach. W suwalskich aktach notarialnych plenipotencje chłopskie są dosyć liczne. Jest to
związane z przewagą legalnych form walki klasowej do 1861 r. na Suwalszczyźnie. Pełnomocnicy chłopscy, nawet jeżeli nie grali roli inspirującej, to byli też
swego rodzaju przywódcami wsi. Prawdopodobnie do takich wykształconych
chłopów - przywódców należeli Jakub D a n i l e w i c z i Ignacy M u r aw s k i - pełnomocnicy mieszkańców prywatnych dóbr Rykacieje w powiecie
kalwaryjskim, którzy w latach czterdziestych i pięćdziesiątych toczyli proces
sądowy z właścicielem Józefem Gr a b o w s k i m oraz Stanisław Ja n ik a j t y s - pełnomocnik chłopów dóbr Zyple w latach 1858- 1863. Czytać
i pisać po polsku umiał także Andrzej W oj c z aj t y s -jeden z przywódców
·chłopskich w dobrach Zyple, ukarany więzieniem w 1818 r. 48 O ile w zachodniej
Polski Słownik Biograficzny, t. I, Kraków 1935, s. 68-69.
J. Kor a b i c z, Korespondencja z Mławy, "Gazeta Rolnicza", nr 13, l IV 1874, s. 104;
A. P o ł u ja ń ski, Wędrówki, s. 10~ 11; M. Ak i e l e w i c z, O ludzie litewskim, (w:)
O. Kol b er g, Dzieła Wszystkie, t. 53, Litwa, Warszawa 1966, s. 151-152 (przedruk z "Gazety
Narodowej", nr 198, 1870).
46
E. H a l i c z, Kwestia chłopska w Królestwie Polskim w dobie powstania styczniowego,
Warszawa 1955, s. 135 -136; T. Z aj e w ska, Burzyciele chłopscy w powiatach piotrkowskim i
rawskim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX w., "Rocznik Łódzki", t. III (VI), 1960, s. 204.
47
Cz. Raj c a, Ruch oporu chłopskiego w Królestwie Polskim w latach 1815-1864,
Warszawa 1969, s. 342-355.
48
WAP Suw., Akta notariusza Teofila Józefa Kowalskiego 136/1846; Sz. A s k e n a z y, Dwa
44
45
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części Królestwa wśród przywódców chłopskich trafiała się służba wiejska,
komornicy, wyrobnicy i małorolni chłopi, to na Suwalszczyźnie byli to wyłącznie
gospodarze.
Obok przywódców duży wpływ na kształtowanie się postawy wsi wywierali
tzw. pokątni doradcy. Określeniem tym władze ·obejmowały grupę osób o
różnym pochodzeniu społecznym, zajęciu, miejscu zamieszkania, którzy trudnili
się, najczęściej za opłatą, pisaniem próśb i skarg do władz oraz udzielali porad
prawnych 49 . Działalność ta była zwalczana przez władze, które dopatrywały się
tu działania na szkodę rządu i dziedziców 50 • To wrogie nastawienie stało się
widoczne zwłaszcza po 1846 r., gdy gubernator cywilny augustowski w reskrypcie z 24 grudnia 1846 r. pisał, że: "jeśli nadal trudnić tym procederem ważą się,
a szczególnie redagowaniem lub przepisywaniem próśb dla włościan, bez
uzyskanego na to pozwolenia, do zasłużonych kar za takie przekroczenie
pociągnięci będą" 51 . Rajca przytacza nazwiska czterech chłopskich doradców
z Suwalszczyzny ukaranych w latach 1815- 1864. Znany jest zwłaszcza Franciszek R u p i ń s k i - obrońca sądowy z Mariampola, który w latach 1815
- 1824 był pełnomocnikiem chłopów dóbr Zyple w sporze z właścicielką Marią
Teresą T y s z k i e w i c z o w ą 52 •
Jak wynika z danych akt miejskich Augustowa i Suwałk wśród 33 pokątnych
doradców działających w latach czterdziestych i pięćdziesiątych znajdowało się
15 Żydów, 7 byłych urzędników, l były stróż magazynu solnego, 3 chłopów,
2 "pruskich poddanych" i 5 mieszkańców różnych miast o bliżej nie określonym
zawodzie czy zajęciu 53 . Władze sądowe i administracyjne zwracały uwagę
również na Żydów trudniących się pisaniem próśb. Sąd Policji Prostej Okręgu
Dąbrowskiego wystąpił w 1856 r. do magistratu Suwałk w ·sprawie 9 Żydów,
którzy "używają pokątnego doradztwa, piszą skargi, częstokroć błędne, bez
zasad prawnych, wyszukują biednych ludzi, durzą ich, namawiają do procesów
i ostatni grosz wydzierają" 54. Spora część pokątnych doradców istotnie

stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki, t. II, Warszawa 1910, s. 402; por. T. Z aj e w ska,
o.c., s. 205.
49
S. Ki e n i e w i c z, Sprawa włościańska, s. 86; T. Z aj e w s k a, o.c., s. 204.
50
T. Z aj e w ska, o.c., s. 219.
51
WAP Suw., A m.S 356, k. 2- 4; por. H. S z y m a ń s k a, Uwagi o "pomocy" dla
gospodarstwa chłopskiego w przypadku klęsk żywiołowych w Królestwie Polskim w pierwszej
połowie XIX w., "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1958, t. X, z. 2, w. 244; S. Ś re n i o w s k i,
Uwłaszczenie chłopów w Polsce, Warszawa 1956, s. 291.
52
Cz. R aj c a, o.c., s. 356- 357; H. G r y n w a s e r, Przywódcy i "burzyciele" włościan.
Szkice z dziejów włościan skarbowych w Królestwie Polskim (1815- 1830), Warszawa 193 7, s. 19
-27.
53
WAP Suw., Akta miasta Augustowa (dalej: A m.A.) 356, k. 7 -17; A m.S 210 k. 342-348, 498
k. 2-4, 33-34, 84-86, 94-96, 105-111, 128, 141 -142, 170, 205, 213.
54
WAP Suw., A m.S 498, k. 186- 187.

Z PROBLEMATYKI ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ CHŁOPÓW ...

55

traktowała tę pracę

jako dochodowe zajęcie, ale niektórzy z nich kierowali się
tylko interesem wsi. Do nich należał Tomasz B o r k o w s k i, dymisjonowany strażnik leśny, którego w 1847 r. ukarano rokiem twierdzy w Zamościu za
"podburzanie" chłopów dóbr prywatnych Świack w powiecie augustowskim.
W 1852 r. przebywając w Augustowie pod nadzorem policyjnym, w dalszym
ciągu zajmował się pokątnym pisaniem podań 55 .
Na wsi przeduwłaszczeniowej mieszkało dużo ludności bezrolnej, jednak
antagonizm między biedotą a zamożniejszymi chłopami był niewielki w porównaniu z napięciem między wsią a dworem 56 . Wieś w momentach walk
klasowych występowała zwykle jako całość, aczkolwiek poszczególne jej grupy
wysuwały różne żądania.

tej jednolitej postawie wsi wobec dworu sprzyjały pewne
awansu wewnątrz społeczności wiejskich, które neutralizowały
konflikty powstające w rezultacie zróżnicowania społeczno-gospodarczego.
Hipotetycznej odpowiedzi na ten temat mogą dostarczyć dane dotyczące
małżeństw chłopskich w parafii Kaletnik, Krasnybór, Lejpuny (por. tab. 3 i 4).
Zdecydowanie przeważały małżeństwa zawierane między osobami o podobnej
pozycji społecznej. Odsetek takich małżeństw wyraźnie wzrastał w parafii
Kaletnik i utrzymał się na jednakowym poziomie w dwóch pozostałych
parafiach. Z kolei odsetek małżeństw zawieranych przez osoby o różnej pozycji
społecznej zmniejszył się w parafii Kaletnik i pozostał na tym samym poziomie
w parafiach Krasnybór i Lejpuny. Prawdopodobnie dał tu o sobię znać wzrost
izolacji społeczności wiejskich w urządzonych dobrach rządowych. Charakterystyczny jest dla parafii Kaletnik wzrost odsetka małżeństw zawieranych między
dziećmi chłopów gospodarzy (z 31% w latach 1826- 1828 do 49% w latach 1860
-1862). Z punktu widzenia możliwości awansu w ramach społeczności wiejskich
szczególnie interesujące są dane dotyczące małżeństw, w których jedna strona
miała niższą pozycję społeczną. W tradycyjnych społecznościach bardziej
tolerowane były związki wdowców lub wdów, posiadających własne gospodarstwa i dzieci z poprzedniego małżeństwa, z kawalerami lub pannami
z biedniejszych rodzin, aniżeli odwrotnie 57 . Małżeństwa takie przeważały w
dwóch ostatnich grupach małżeństw w parafii Lejpuny, były w mniejszości
w parafii Krasnybór oraz nie występowały w parafii Kaletnik. W dwóch
ostatnich parafiach rodziny mogły wywierać nacisk na wdowców lub wdowy
w celu niedopuszczenia do małżeństwa z osobą biedniejszą. Chodziło chyba
głównie o zabezpieczenie interesów majątkowych dzieci z poprzedniego małżeń
stwa, co wiązało się ze wzrostem wartości ziemi dla chłopów oczynszowanych,
Wydaje

się, że

możliwości
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WAP Suw., A m.A 356, k. 9; "Dziennik Urzędowy Guberni Augustowskiej" nr 38, 11 IX 1847,
s. 709-710.
56
S. K i e n i e w i c z, Sprawa włościańska, s. 74-75.
57
W.l. T h o m a s, F. Z n a n i e ck i, o.c., s. 113, 119.
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Tabela 3
Małżeństwa · chłopskie na terenie parafii Kaletnik, Krasnybór i Lejpuny w latach 1826-1828
Małżeństwo
Mąż

Kaletnik
żona

Gospodarz
(brat, syn)
Bezrolny lub

Córka gospodarza
(wdowa)
Bezrolna lub małorolna
(członek rodziny)
Bezrolna lub małorolna
(członek rodziny)
Córka gospodarza
(wdowa)

małorolny

Gospodarz
(brat, syn)
Bezrolny lub
małorolny

Razem

Krasnybór

Lejpuny

liczba

%

liczba

%

liczba

%

31

31,0

39

54,9

49

48,5

35

35,0

19

26,0

21

20,8

18

18,0

8

11,3

16

15,8

16

16,0

5

7,0

15

14,9

100

100,0

71

100,0

101

100,0

Źródło : zob. ta b. t .

Tabela 4
Małżeństwa chłopskie

na terenie parafii Kaletnik, Krasnybór i Lejpuny w latach 1860-1862

Małżeństwo
Mąż

Kaletnik
żona

Gospodarz
(brat, syn)
Bezrolny lub

Córka gospodarza
(wdowa)
Bezrolna lub małorolna
(członek rodziny)
Bezrolna lub małorolna
(członek rodziny)
Córka gospodarza
(wdowa)

małorolny

Gospodarz
(brat, syn)
Bezrolny lub
małorolny

Razem
-

Źródło: zob. tab.

Krasnybór

Lejpuny

liczba

%

liczba

%

liczba

%

49

49,0

48

39,3

55

37,9

31

31,0

48

39,3

52

35,9

11

11,0

13

10,7

28

19,3

9

9,0

13

10,7

lO

6,9

100

100;0

122

100,0

145

100,0

-

t.

a tym bardziej uwłaszczonych. Natomiast w parafii Lejpuny pańszczyźniane
gospodarstwa nie przedstawiały dla wsi zbyt dużej wartości. W parafiach
Kaletnik i Krasnybór prawdopodobnie większość nowożeńców o niskim statusie
społecznym pochodziła z rodzin gospodarskich. Jak można sądzić na podstawie
hierarchii, w jakiej są wymienieni świadkowie w metrykach ślubów oraz samego
doboru świadków, bezrolni spokrewnieni z gospodarzem - nowożeńcem stali
w zasadzie na równi z innymi gospodarzami - niekrewnymi zaproszonymi na
ślub w charakterze świadków. Tzw. bracia gospodarscy lub synowie gospodarscy, często potencjalni bezrolni, cieszyli się w społeczności wiejskiej poważa
niem ze względu na pozycję rodziny. Taki "syn" czy "brat" po podjęciu służby
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należał w dalszym ciągu

do rodziny i jego sytuacja społeczna była znacznie lepsza
niż można by sądzić wyłącznie na podstawie jego zajęcia i miejsca pracy. Parobek
czy służąca pochodzący z rodziny gospodarskiej mogli prędzej liczyć na bogate
małżeństwo, a opinia społeczna, którą m.in. kształtują ich zamożne rodziny
przychylniej patrzyła na takich biednych nowożeńców. Aby jednak zaistniały
podobne mechanizmy awansu społecznego musiały być spełnione dwa podstawowe warunki: ekonomiczny (przewaga liczebna względnie samodzielnych i
zamożnych gospodarstw chłopskich) oraz społeczny (lokalne społeczności
wiejskie). Wolno więc przypuszczać, że wieś na terenach biedniejszych, o
przewadze gospodarki pańszczyźnianej, nie wytworzyła na szerszą skalę podobnego mechanizmu awansu społecznego.
III

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że wieś na Suwalszczyszczególnie w dobrach rządowych i majorackich, miała stosunkowo
sprzyjające warunki do rozwoju świadomości społecznej. Uwarunkowania
pozytywne przeważały tutaj nad negatywnymi.
Chłopi na Suwalszczyźnie mieli sprecyzowane poglądy na temat wyżej
postawionych w hierarchii społecznej grup, zwłaszcza tych, z którymi najczęściej
stykali się (właściciele ziemscy, dzierżawcy, oficjaliści, urzędnicy). Wysuwali pod
adresem rządu i dzierżawców konkretne żądania ekonomiczne. Można je uznać
za pewien "program" walki klasowej, niezależny od tego, czy wieś występowała
aktywnie, czy też nie. W wypadku pogorszenia się sytuacji wsi, np. w rezultacie
niekorzystnej reformy czynszowej, świadomość krzywdy i protest będą tym
silniejsze, im lepsze było położenie przed reformą 58 .
Stosunek chłopów do właścicieli był przeważnie nieufny i nieprzychylny.
U chłopów litewskich dawała o sobie znać bariera językowa. Akielewicz
twierdził, że chłop litewski, mimo iż niektórzy właściciele ziemscy i urzędnicy
znający język litewski cieszyli się jego sympatią" w ogólności źle był usposobiony
dla urzędników i obywateli ziemskich". Nieufność chłopów wobec właścicieli
przejawiała się m.in. w częstej odmowie podpisywania umów i protokołów z
ogłoszenia rządowych rozporządzeń i ukazów. Było to zjawisko .powszechne.
W 1861 r. Edward R o m e r, właściciel majątku Antonosza w powiecie
źnie,

58
Z. S t a n k i e w i c z, Z problematyki ostatnich badań nad przemianami struktury
agrarnej Królestwa Polskiego w latach 1815-1864, (w:) Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958 r., t. I, cz. l, Warszawa 1958, s. 129-130:
t e n ż e, Kontlik ty klasowe w dobrach skarbowych Królestwa Polskiego 1815- 1864, "Kwartalnik
Historyczny" 1971, R. LXXVIII, nr 3, s. 530; t e n że, Z dziejów reformy uwłaszczeniowej w
Królestwie Polskim, "Kwartalnik Historyczny" 1959, R. LXVI, nr l, s. 86; T. Z a j e w s k a, o.c.,
s. 208.
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trockim w sąsiedniej guberni wileńskiej, narzekał, że "włościanie do niczego
pisanego krzyżyków kłaść nie chcą" 59 .
Chłopski swoisty "program" walki klasowej wywodził się m.in. z tradycyjnego przeświadczenia, że ziemia i las, jako powszechne dobro, powinny należeć do
wsi. Taki pogląd był głęboko ugruntowany wśród rządowych chłopów na
Suwalszczyźnie oraz w tych majątkach prywatnych, które niegdyś były królewszczyznami. Na porządku dziennym były defraudacje w lasach i na gruntach
dworskich. Nie zawsze wynikały one z rzeczywistych potrzeb ekonomicznych,
stanowiły natomiast praktyczną realizację poglądu o prawie własności do tych
użytków. Akielewicz przytoczył wypowiedź swego dziadka, żołnierza napoleońskiego i litewskiego chłopa: "Napoleon, cesarz Francuzów, obdarzył książąt
Sapiehów obszerną włością [klucz rządowy K wieciszki znajdował się w rękach
Sapiehów jako wieczysta dzierżawa - J.Sz.], do której nie miał prawa, bo ta
włość należała do nas, chłopów od dziadów, pradziadów. My i ojcowie nasi
wykarczowaliśmy lasy, uprawialiśmy i uprawiamy pola, zbudowaliśmy dwory.
Do nas to wszystko należy". Pogląd, że ziemia powinna być własnością tych,
którzy na niej pracują, stanowił nie tylko moralne usprawiedliwienie defraudacji,
ale leżał także u podłoża hasła nadania ziemi na własność, wysuwanego z coraz
większą siłą przez rządowych i prywatnych chłopów. Na sąsiedniej Żmudzi, gdzie
świadomość społeczna była wysoka, panowało w przededniu reformy 1861 r.
przekonanie, że ziemia powinna należać do drobnych rolników, a więc wysuwano postulat parcelacji majątków ziemskich. Podobne żądania nie były obce
również rządowym wsiom w Królestwie 60 .
Wyrazem już ukształtowanej świadomości chłopskiej były wystąpienia
klasowe, które w północno-wschodniej części Królestwa przed 1861 r., tj. przed
wybuchem masowego oporu chłopów przeciwko pańszczyźnie w całym Królestwie, przybierały w większości formę wystąpień legalnych. Na tym obszarze nie
było tak gwałtownych i długotrwałych wystąpień chłopskich, jak np. w dobrach
Garnek w powiecie piotrkowskim (1858- 1861 ), prowadzonych głównie metodami nielegalnymi 61 . Rajca wymienił 583 miejscowości w Królestwie, gdzie
w latach 1815- 1864 doszło do nielegalnych wystąpień chłopskich. W tej liczbie
59

Biblioteka Narodowa, rkps IV. 8724/ VI, s. 89; M. A k i e I e w i c z, Słówko z Mariampolszczyzny, s. 113; por. J. W i I l a u m e, o.c., s. 90-91.
60
M. A k i e l e w i c z, Słówko z Mariampolszczyzny, s. 114; A.G., Kilka słów, "Roczniki
Gospodarstwa Krajowego" 1847, t. X, s. 285; L. M u l j a v i ć i u s, M. J u ć a s, Nekotorye
voprosy genezisa kapitalizma v Litve, Vilnjus 1966, s. 33; por. H. B r o d o w s k a, Chłopskie
ruchy agrarne w środkowowschodniej Europie w XIX i na początku XX wieku, "Kwartalnik
Historyczny" 1970, R. LXXVII, nr 3, s. 710-711.
61
F. B o r t k i e w i c z, Spór o prawa gruntowe chłopqw w dobrach Garnek (pow.
piotrkowski), "Rocznik Łódzki" t. III (VI), 1960, s. 25- 55; S. K i e n i e w i c z, Sprawa
włościańska, s. 84- 85.
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tylko 35 miejscowości leżało na Suwalszczyźnie. Rzeczywista liczba nielegalnych
tam zapewne wyższa, lecz ze względu na niekompletność źródeł
pełnych danych przytoczyć nie można. Większość takich wystąpień było w
dobrach prywatnych, przeważała odmowa pańszczyzny, lecz dochodziło także
do zajmowania gruntów dworskich i wypadków pobicia oficjalistów 62 . Nie
ulega wątpliwości, że nielegalny ruch oporu chłopskiego na Suwalszczyźnie był
słabszy niż w innych regionach Królestwa. W licznych na tym obszarze dobrach
rządowych i majoratach przeważały legalne formy działania w konfliktach z
dzierżawcami i administracją skarbową, m.in. procesy sądowe. Legalne wystą
pienia chłopskie były specyfiką walki klasowej wsi w dobrach rządowych i
majorackich w okresie reform czynszowych 63 . Preferowano je także w niektórych majątkach prywatnych, szczególnie w dawnych królewszczyznach. Do
1846 r. chłopi z dóbr prywatnych mieli prawo udawać się ze skargami na
dziedziców wyłącznie do sądów cywilnych. Zdecydowanie wyróżniają się trzy
procesy sądowe, które ze względu na długość trwania, natężenie i przedmiot
sporu stanowią ewenement na skalę Królestwa. Chodzi o procesy chłopów dóbr
Zyple w powiecie mariampolskim z właścicielką Marią Teresą Tyszkiewiczową
w latach 1817-1827 oraz z Joanną Ku czyń s k ą w latach 1858-1863,
a następnie proces mieszkańców dóbr Rykacieje z właścicielem Józefem G r ab o w s k i m oraz z jego spadkobierczynią Leokadią P o n i ń s k ą w latach
1841 -1862 64 . Rzadko chłopi decydowali się na zabezpieczenie hipoteczne
wystąpień była

62

Cz. R aj c a, o.c., s. 297 -·341.
Z. S t a n k i e w i c z, Konflikty klasowe w dobrach skarbowych, s. 548.
64
W latach 1817-1827 chłopi dóbr Zyple domagali się zniesienia dodatkowych opłat i
przyznania im prawa wolnego wstępu do lasów dworskich. Proces toczył się we wszystkich
instancjach: od Sądu Pokoju w Mariampolu do Sądu Apelacyjnego Królestwa i zakończył się
przegraną chłopów. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem "dotychczasowe stosunki dziedziczki z
włościanami na jej korzyść bez ograniczenia władzy w używaniu swojej własności ustalone zostały ".
Konflikt między chłopami dóbr Zyple a Marią Teresą Ty s z k i e w i c z ową, która odziedziczyła dobra po rodzonym bracie - księciu Józefie P o n i a t o w s k im, wywołał duży rezonans
w kołach rządowych Królestwa, a osobiście zaangażował się w ten spór m.in. namiestnik Józef
Z aj ą c z e k. W 1858 r. chłopi dóbr Zyple wytoczyli proces ówczesnej właścicielce Joannie
K u c z y ń s k i ej, domagając się zwrotu sumy przyznanej im "za zrządzone szkody w czasie
wojny w 1812 r.", która dotąd znajdowała się w depozycie dominium oraz oskarżyli dwór o ściąganie
nadmiernych podatków i opłat skarbowych. Proces trwał jeszcze w 1863 r., lecz brak informacji o
końcowym wyroku, WAP Suw., Zbiór dokumentów hipotecznych do księgi wieczystej majątku
Zyple, t. II, kontrakty wieczysto-czynszowe; Akta notariusza Teofila Józefa Kowalskiego 127/ 1858,
254/ 1862, 56/ 1863; Sz. A s k e n a z y, o.c., s. 377-378, 396-397; H. Gry n w a ser,
o.c., s. 26; S. K i e n i e w i c z, Przemiany społeczne i gospodarcze w Królestwie Polskim
(1815 -1830). Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1951, s. 176-180. Chłopi 14 wsi wchodzących
w skład porządowych dóbr Rykacieje toczyli w latach 1841-1862 z właścicielem proces "z
powodu ... nadużyć dworu i wymagania ... większej powinności i danin nad te, do jakich wedle tabel
prestacyjnych byli zobowiązani, tudzież z powodu nieudzielania ... zapomogi w drzewie na opał i
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pretensji finansowych. Ponieważ w grę wchodziły spore koszty chłopi próbowali
ustanawiać tzw. hipotekę sądową, w postaci ostrzeżenia zapisanego w dziale IV
wykazu hipotecznego księgi wieczystej majątku, która zabezpieczała na rzecz
chłopów - wierzycieli sumę będącą przedmiotem sporu tylko wówczas, gdy była
ona wysoka. M:in. mieszkańcy prywatnych dóbr Stara Hańcza w powiecie
sejneńskim wystąpili w 1849 r. o ustanowienie hipoteki sądowej na kapitałach
należących do poprzedniego właściciela Wincentego Ja n k o w s ki e g o
i umieszczonych na hipotece dóbr. Chłopi zamierzali odzyskać 32 113 rs. z tytułu
szkód, jakie ponieśli w okresie jego zarządzania dobrami w latach 1834- 1844 65 .
PEJ/OME

11ccJie,[(oBauHe o6mecTseuuoro co3uauJul KpecThJIH ua cyBaJIKCKoił 3eMJie B nepHO):( nepe.u
ocBo6o)f(.ueuHeM OT KpenocTuou 3aBHCHMOCTH no pa3JIH'IHbiM npHąHuaM JIBJIJieTCJI TPY.UHbiM H
CJIO)f(HbiM MeponpHJITHeM. 0cHOBHOH npo6JieMOH JIBJIJieTCJI OTCYTCTBHe HCTO'IHHKOB, aBTOpaMH
KOTOpbiX 6biJIH 6bi CaMH KpeCTbJIHe. B :non CHTyaQHH e.[{HHCTBeHHoe peweuHe - 3TO CKOHQeHTPHPOBaTbCJI ua "BuewuHx" <t>aKTopax, <t>opMHPYJQIUHX cpe.uy KpeCTbJIH, T.e. ua peJIHrH03HOH
CBJI3H, Tpa,[(HQHOHaJIH3Me, COCTOJIHHH npocsew;eHHJI B .uepeBHe, TeppHTOpHaJibHOH llO,[(BH)f(HOCTH, a
TaK)f(e couHaJibHOM npo.uBH)f(eHHH B MecTHbiX paMKax. Tor,[(aWHJIJI cTpyKTypa cyBaJIKCKOH
.uepeBHH, ee llOJIJipH3aQHJI, ue60JihWaJI BOCllpHHM'IHBOCTb K nepeMeHaM KallHTaJIHCTH'IeCKOfO THlla,
.UOMHHaQHJI rocy):(apCTBeHHOH C06CTBeHHOCTH H MaifopaTa, npe.upewana Bhi60p 3T0f0 paifoua ,UJIJI
npose.ueHHJI HCCJie.UOBaHHH. PaccJioeHHe .uepeBHH Ha llJIOCKOCTH npaBa COCTOJIJIO B $yHKUHOHH. poBaHHH"Jiyąwero" JeMeJihuoro npaBa, KOTopoe B npaKTHKe ue OTJIH'IaJIOCh oT noJiuoro npaBa
co6cTseuuocTH. OcTaJibHbie "BJia.ueJibUbl" HcnoJib30BaJIH JeMJIJQ B paMKax ue scer.ua $opMaJIH3oBauuou apeH.Uhi. B o6w;eM cyBaJIKCKaJI .uepeBHJI uaxo.uHJiacb ua HH3KOM arpoTexuHąecKoM
ypOBHe. noBCeMeCTHbiM 6hiJIO TpexnOJihe, a e):(HHCTBeHHOH TOBapHOH KYJihTypoif 6biJI JieH.
CJIO)f(HOH 6biJia TaK)f(e nuHąecKaJI CTPYKTypa cyBaJIKCKOH 3eMJIH, r .ue npO)f(HBaJIH JIHTOBUbi,
llOJIJIKH H pyCHHhi-YHHaTbl.
JlHTOBCKHe KpeCThJIHe, KaK o6w;eCTBeHHbiH CJIOH, )f(HJIH nepe,[( JIHKBH,[(aQHeH KpenOCTHOH
3aBHCHMOCTH, B rJiy6oKon HJOJIJIUHH, KOTopyJQ yrJiy6JI~JIH eme Jl3hiKOBble pa3JIH'IHJI. KpoMe
BHeWHeif H30JIJIQHH XapaKTepHbiM ,UJIJI KpeCTbJIHCTBa 6biJIO orpOMHoe pa3.Up06JieHHe, B KOTOpOM
OTHOWeHHJI Me)I(.UY 6oraTbiMH KpeCTbJIHaMH H .uepeBeHCKHMH 6e,[(HJIKaMH uanOM.HHaJIH CHCTeMY
naTpou-KJIHeHT B .upeBueM PHMe. B3aMeu 3a oKaJauuyJQ noMOIUb B X03JIHCTBe 6e.uuhie )f(HTeJIH
budowle". W spór zaanga*owała się Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych, na
której polecenie obliczono wysokość pretensji chłopów na sumę 41 713 rs. Chłopi działali za
pośrednictwem swych pełnomocników: wspomnianych J. D a n i l e w i c z a i I. M u r aw s k i e g o,

a pod koniec Stefana

O si p o w i c z a

i Józefa

Z aj k o w s k i e g o

-

chłopów zamieszkałych na terenie dóbr. W sądzie z ramienia chłopów występował Józef C h o l ewińsk i

- patron Trybunału Cywilnego w Suwałkach. W 1857 r. w dziale IV wykazu
hipotecznego dóbr Rykacieje zapisano ostrzeżenie na sumę, o jaką toczył się spór. Ustanowiono więc

tzw. hipotekę sądową, która zabezpieczała na rzecz chłopów - wierzycieli sumę będącą przedmiotem
procesu. Spór zakończył się ugodą i wykreśleniem z wykazu hipotecznego ostrzeżenia, WAP Suw.,
Akta notariusza Teofila Józefa Kowalskiego 162/1841, 136/1846, 200/1851, 46/1857, 156/1862.
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WAP Suw., Akta notariusza Walentego Olędzkiego 3/1849.
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~epeBHH nOJJJJ.ep)I(HBaJlH npHTJI3aHml 6oraTOfO KpeCTMIHHHa, KOTOpbiH CTpeMHJ1Cji HrpaTL pyKoBO.[ljllUYłO

pOJlh.

McnoJJLJYjl MeTpuKu 6paKoB H3 Tpex pHMCKO-KaToJJuąecKux npuxo.uoB (KaneTHHK, KpacHLI6yp, JleiłnyHLI), Ha HX OCHOBaHHH HCCJ1e.[lOBaJ1HCh TeppHTOpHaJJLHLie nepe,LlBH)I(eHHji cyBaJlKCKHX
KpeCTbjiH, RBJleHHe

Ha6J1łO.[laJ10Cb

B .LlBYX BpeMeHHLIX .[lHana30HaX -

B

1826:._ 1828 H 1860-1862

ro.uax. lioJJLliiHHCTBO 6paKoB 3aKJ1łOlfaJJocb B 6JJH)I(aiłllleM coce.n.cTBe. CąuTaeTCji, lfTO BMecTe c
npuo6peTeHHeM IOPH.LlHlfecKoił H 3KOHOMHlfecKoił He3aBHCHMOCTH KpeCTLjiHe ąame ycTaHaBJJHBaJJu
KOHTaKThl C "BHeliiHHM MHpOM", lfTO nOJ10)1(HTeJ1bHO BJ1HjiJ10 Ha HX npH06IUeHHe K 06IUeCTBeHHOH
)I(H3HH. Ho cJJyąaJJocb H TaK, lfTO )I(HTeJJH .uepeBHH BMecTe c YJJYlfllleHHeM o6mecTseHHo-npaBoBoił
CHTyaUHH eme C.H JlbHee H30J1HpOBaJ1HCb OT OKpy)l(eHHji, 3TO 6biJ10 QeJleHanpaBJJeHHoe noBe.[leHHe,
KOTOpoe, HanpHMep, nyTeM COOTBeTCTBYłOIUero Bbi6opa cynpyra noMaraJJO yCHJ1HTb H yKpenHTb
o6mecTBeHHYIO n03HUHłO onpe,LleJleHHOH CeMLH.
MHrpauHjl .uepeBeHCKoro HaceJJeHHjl

B ropo.u B nepHO.Ll nepe.u pacKpenomeHHeM 6&ma

MHHHMaJJbHOH. J1.3 HCCJle,LlOBaHHH BbiTeKaeT, lfTO cpe.LJ.H MOJlO.lJ,O)I(eHOB, npH6biBliiHX B BaplllaBy,
HaHMeHbliiHH npoueHT npHXO.[lHJ1Cjl Ha ABrycTOBCKYłO ry6epHHłO. no Mepe pa3BHTHjl 3eMeJ1bHbiX
peHT H YBeJ1HlfeHHjl TOBapHOCTH KpeCTbjiHCKHX X03jiHCTB, B03pOCJ1a pOJlb jipMapOK B )I(H3HH
ttepeBHH.

3TOMY

jiBJleHHłO CO.[leHCTBOBaJJ

npouecc

"npHHY.LlHTeJlbHOH

KOMMepQHaJ1H3aUHH"

KpeCTbjiHCKoro xoJjiHCTBa. RpMapKu CTaJJH Tpa.n.Huneił.
Ba)I(HbiM :meMeHTOM o6mecTBeHHoro coJHaHHjl KpecTbjiHCTBa 6&IJ1a Tpa.uuuHjl, KOTopajl
Hapji.LJ.Y C nOJ10)1(HTeJ1bHbiMH

ąepTaMH

HeCJla TaK)I(e He,LlOBeplfHBOCTb KO BCeMy HOBOMy, npe.uy-

6e)l(.[leHHji H KOHcepBaTH3M B 06bilfajiX, 0.[lHaKO, KpOMe 3THX aHTHHCTOpHąeCKH cpyHKUHOHH-

pyłOIUHX rpynn 6biJ1H H TaKHe, KOTOpbie MbiCJ1HJ1.H HCTOpuąeCKH. Pelfb .H,LleT O TeX KpeCTbjiHaX,
KOTOpLie COXpaHHJlH C03HaHHe CBoero npOliiJ10fO. 3TO 6biJ1H oąepe,LlHbie nOKOJleHHji KOpOJJeBCKHX
CMOJJOKypoB, py.uoKonos, JaroHIUHKOB. HeKoTop&re H3 HHX nhiTaJJHCh HcnoJJb30BaTb cTapLre
)l(aJJOBaHHLie rpaMOThl B 6opL6e C BJlaCTjiMH, nhlTajiCh BHOBb nOJ1YlfHTb npaBa Ha 3eMJ1łO H
.lJ,OCTOHHCTBa.
Onpe.n.eneuHoe BJ1HjiHHe Ha co3HaHue ICpecTbjiH oKa3hiBano npocBeiUeHue. O.n.HaiCo .LJ.OMHHnpy-

łOIUHM jiBJJeHneM 6&ma HerpaMOTHOCTb. B AsrycToBCICOM noBjiTe soo6me He 6&mo .n.epeseHCICHX
liiKOJ1. llOJ10)1(eHHe YXY.LllllaJlO HenpHji3HeHHOe OTHOllleHHe fiOMeiUHKOB K .n.epeBeHCKHM liiKOJlaM.

HaąanbHhie liiKOJlhi HCnhiTbiBaJJu cpuHaHCOBbie JaTpy.LlHeHHjl, nocKOJlhKY KpecThjiHe yKJJOHjiJJHCh oT
onJJaThi. KpoMe npuxo.ucKHX liiKOJl, B HeKoTopLIX MeCTHOCTjiX cymecTBOBaJJH ąacTHhie liiKOJlhi.
CoBpeMeHHHKH Heo.n.HoKpaTHO o6pamaJJH BHHMaHHe Ha "cTpeMJJeHue JJHTOBUeB" K npocsemeHHIO,
lfTO HaXO.[lHJ10 CBoe OTpa)l(eHHe B TOM, lfTO 60J1bliiOH npoueHT KpeCTbjiHCKHX ,LleTeH YlfHJ1Cji B
fHMHa3HjiX, 60J1blllajl ąaCTb BbinYCKHHKOB BbJ6HpaJJa .LlYXOBHhle ceMHHapHH, HeKOTOpble pelllaJlHCb
HalfaTL KapLepy lfHHOBHHKOB, a HeMHOfOlfHCJleHHbJe BhifiHpaJJH yąe6y B BhiCliiHX yąe6HhiX 3aBe.lJ,eHHjiX, lłaCTb 3THX o6pa30BaHHbiX KpeCTbjiH BepHyJlaCb B ,LlepeBHłO H HHOf .[la HrpaJJa pOJlb
KpeCTbjiHCKHX npe.LlBO.LlHTeJJeił B KJJaccoBoił 6opb6e. Hapjl.uy c pyKOBO.Ll.H TeJJjiMH 6oJJbliiOe BJ1HjiHHe
Ha cpopMHpOBaHHe fi03HUHH .n.epeBHH HMeJlH TaK Ha3biBaeMbie noTaeMHbie COBeTHHKH. 3TO 6biJ1H

JlłO.LlH, KOTOphre, ąame Bcero Ja .ueuhrH, nHcaJJH npollleHHjl H )ł(aJJ06hJ BJJaCTjiM,
CyBaJlKCKHe KpeCTbjiHe Bbl.[lBHfaJlH no a.n.pecy npaBHTeJlbCTBa H apeH.[laTOpOB KOHKpeTHble
3KOHOMHlfeCKHe Tpe6oBaHHji, KOTOpble MO)I(HO ClfHTaTh CBoeo6pa3HOH "nporpaMMOH" KJlaCCOBOH
6opb6bl.

KaK

npaBHJ10, OTHOllleHHe KpeCTbjiH

K 3eMJ1eBJ1a.[leJ1bQaM 6LIJ10 He.lJ,OBeplfHBbiM H

He.[l06pO)I(eJ1aTeJ1bHbiM, a B CJJyąae JlHTOBCKHX KpeCTbjiH .[lOnOJ1HHTeJ1bHblM npenjiTCTBHeM 6hiJ1
jiJLIK. KpecT&jiHCKajl nporpaMMa KJJaccoBoił 6opb6hi 6pana cBoe Haąano B y6e)l(.ueHHH, lfTO JeMJJjf H
JJec, KaK o6llleCTBeHHOe .uocTOjiHHe, .LlOJl)I(Hhi npHHa.n.JJe)l(aTh .uepeBHe. TaKoro MHeHHjl npH.uep)I(HBaJJHCh KpeCTbjiHe H3 6biBliiHX KOpOJJeBCKHX 3eMeJ1h. llpOjiBJleHHeM y)l(e CcpOpMHpOBaBWefOCjl
KpeCTbjiHCKOfO C03HaHHa 6bJJ1H KJlaCCOBhle BbiCTynJJeHHji, KOTOpbie B CeBepO-BOCTOlfHOH ąaCTH
KopoJJeBCTBa HMeJJH MecTo B

1861 r.

He no.[lJle)I(HT coMHeHHłO, lfTO HeJJeraJJ&Hoe .LJ.BH)I(eHHe
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l<peCTMIHCKOfO COnpont:BJieHH.SI Ha cyBaJIKCKOH 3eMJie 6hiJIO 6onee CJia6hiM, qeM B.llpyrHX pai.fOHaX
KoponeBCTBa. Bo MHOrHx cnyqaSix 3)lech npeo6na)laJIH neraJihHhie <flopMhi )le.SJ:TeJihHOCTH.
JleraJihHhie BhiCTynneHH.SI KpeCTh.SIH 6biJIH cneUHcPHKOH KJiaCCOBOH 6opb6hi )lepeBHH B npaBHTeJihCTBeHHhiX H Mai.fopaTCKHX BJia)leHH.SIX B nepHO)l pe<flopM 3eMeJihHOH peHThl. 0)lHHM 113
nocne.llHHX apryMeHTOB B :noił 6opb6e ocTaJIHCh CY.llhi - H B pe3yJihTaTe :noro - cy)le6Hhre
npouecchr, KOTOphre T.SIHYJIHCh uenhre ro)lhi.

SUMMARY

Research concerning the social consciousness of the peasants of the Suwalki Region during the
pre-emancipation period is a difficult and complicated task for a number ofreasons. The fundamental
problem is the absence of sources whose authors would be the peasants themselves. In this situation,
the sole solution is to concentrate attention on the "external" factors which moulded the peasant
environment i.e. the religious bonds, traditionalism, village schools, territorial mobility and social
promotion within the local framework. The structure of the Suwalki village at this time, its
polarization, smali susceptibility to capitalist changes and the domination of state and entailed
ownership were decisive for the selection of this particular region for investigations. The legał
polarization of the countryside corisisted of the functioning o f the "better" land law, which in practice
differed only slightly from the absolute ownership right. The remaining "owners" utilized the land
within a not always formalized tenancy. As a rule, the Suwalki region remained at a low agrotechnical
level. The three-field system was still universal, and the only commoclity crop was flax. Also the ethnic
structure remained complicated since the region was populated by Lithuanians, Poles and Uniates-Ruthenians.
The Lithuanian peasants as a social straturn lived prior to the emancipation in total isolation,
which was intensified even furtber by the linguistic barrier. Alongside the external isolation, another
typical feature of the rural environment was a far-reaching atomization, in which relations between
rich farmers and the rural poor supported the aspirations of the rich peasants who strove towards a
leading position in the community.
By making use ofthe marriage registersin three Roman-Catholic parishes (Kaletnik, Krasnybor
and Lejpuny) the autbor examined the territorial mobility ofthe Suwalki peasants. This phenomenon
was observed in two s ta ges: 1826- 1828 and 1860- 1862. The majority o f the marriages took place
among the closest milieu. It is believed that the legał and economic independence ofthe peasantry was
accompanied most frequently by contacts with the "outside world", a fact which favourably
influenced their socialization. But it also happened that the inhabitants of the village, after the
improvement of their socio-legal situation, became even more isolated from the surrounding world.
This was an intentional behaviour which e.g. by choosing an appropriate wife/ husband made it
possible to strengthen the social position of a given family.
The migration ofthe rural population to the town during the pre-emancipation period was slight.
Investigations show that among the newly married couples who arrived in Warsaw the smallest
percentage came from the Augustow gubernia. During the course ofthe introduction ofrent and the
increase ofthe commoclity nature ofthe peasant farmsteads, the role offairs andmarketsin the life of
the village grew. This phenomenon was favoured by "forced commercialization" of the peasant
economy and the fairs became a habit.
An important element of the social consciousness of the peasants was tradition which alongside
a number of positive features, included also distrust towards everything new, prejudices and morał
conservatism. However, apart from those a historieaBy functioning groups, there were also those
whose way of thinking was of a historical nature, i.e. peasants who retained an awareness oftheir own
past and included successive generations of royal pitch-burners, iron ore smelters as well as selected
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groups. Some ofthem tried to use old grantsfor their struggle against the authorities for the regaining
of rights to land and dignity.
A certain impact upon the state of the peasant consciousness was exerted by education. The
dominating phenomenon, however, was illiteracy. In the Augustow county there were no village
schools at all. The situation was aggravated by the hostility of the landowners towards rura!
schooling. Elementary schools were facing financial difficulties because the peasants avoided
payments. Parish schools in certain localities were supplemented by private schooling. The
contemporaries frequently drew attention to the "drive on the part of the Lithuanians" towards
education, a fact which was reflected in the large percentage ofpeasant children attending secondary
schools. A considerable part ofthe graduates chose clerical seminaries, some opted for a civil servant
career and only a few went on to university studies. Part of the educated peasants returned to the
villages and sometimes played the role ofpeasant leadersin class movements. A large impact upon the
attitude of the villages, apart from the above-mentioned leaders, was enjoyed by the so-called
unlicensed advisers. Those were the people who wrote complaints and requests to the authorities,
usually in return for payment.
The peasants o f the Suwalki Region presented to the government and tenants concrete economic
demands, which could be regarded as a sui generis "programme" of a class struggle. As a rule, the
attitude of the peasants towards the owners was distrustful and unfavourable, and in the case of the
Lithuanians the language was an additional barrier. The peasant programme of a class struggle
originated from a conviction that land and forests are public property and should belong to the
villages. This was the view represented by peasants who originated from the former royal landed
estates. The already well-developed peasant consciousness was expressed by class demonstrations
which took pta'ce in the north-eastern part ofthe Kingdom of Poland in 1861. Indubitably, the illegal
resistance on the part of the peasants in the Suwalki Region was weaker than in other areas of the
Kingdom. In many instances legał forms of activity still dominated.
The legał peasant demonstrations were a specific trait of the class struggle conducted by the
village in the government and entailed estates during the rent reforms. One of the ultimate arguments
in this struggle were the courts and, as a consequence, resulted in longlasting trials.

II. MATERIAŁ Y I ŹRÓDŁA

KRYSTYNA LENARCZYK

MATERIAŁY Z BADAŃ CMENTARZYSKA CIAŁOPALNEGO
Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH W STERŁAWKACH WIELKICH
GM. RYN, WOJ. SUWALSKIE

MaTepwaJihi wccJie.llOBaHHH MOrHJihHHKOB TpynoCO)l()l(eHIDI
nepHO.lla puMCKoro BJIUSIHUSI B CTepJiaBKax-BeJihKHX,
rMuHa PhiH, CysaJIKCKoe soeBO.llCTBO
Materials from a cremation cernetery from the
Period of Roman Influence in Sterławki Wielkie,
commune of Ryn, voivodeship of Suwałki
WSTĘP

Cmentarzysko w Sterławkach Wielkich położone jest w odległości ok. 750 m
na południe od szosy i linii kolejowej Giżycko- Kętrzyn oraz ok. l 000 m na
wschód od jeziora !ławki, przy drodze do miejscowości Sal pik. Teren, na którym
znajdują się obiekty zabytkowe, porośnięty jest lasem stanowiącym własność
prywatną, posadzonym - według informacji właściciela - ok. 50 lat tęmu.
Obszar ten to wierzchołek wysoczyzny opadającej łagodnie w kierunku zachodnim ku podmokłej dolinie porośniętej olchą, stanowiącej prawdopodobnie
zamarłą część jeziora !ławki (ryc. 1). W lesie, gdzie znajduje się cmentarzysko,
zlokalizowana jest również piaśnica, skąd okoliczni mieszkańcy wybierali
materiał budowlany. Podczas eksploatacji piasku w 1977 r. natrafiono na grób
ciałopalny zawierający liczne fragmenty naczyń, przedmioty metalowe oraz
paciorki. Informację o tym fakcie wraz ze znalezionymi zabytkami przekazano
Muzeum Okręgowemu w Suwałkach. Według wypowiedzi mieszkańców wsi
dawniej w miejscu tym także znajdowano spalone kości ludzkie i fragmenty
ceramiki. Przekazane materiały włączono do niniejszego opracowania jako
"grób zniszczony".
Badania o charakterze ratowniczym Dział Archeologiczny Muzeum Okręgo
wego w Suwałkach podjął w 1977 r. i kontynuował w latach 1978 i 1980. Brała
w nich udział grupa studentów archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
uczniów suwalskiego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej.
ROCZNIK

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991
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Ryc. l.

Sterławki

Wielkie, woj. suwalskie. Lokalizacja cmentarzyska

Przebadano łącznie ok. 1400 m 2 , z czego cmentarzysko zajmowało obszar
700m 2 (bez zniszczonej S części). Odkryto 68 grobów, w tym 9 popielnicowych
i 59 jamowych. Największe skupienie grobów znajdowało się w centralnej i
południowej partii cmentarzyska (plan stanowiska tablica 1).
Materiały z badań znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Materiały

Grób l
Jamowy (ryc. 2). Zarys jamy grobowej w przybliżeniu kolisty o wymiarach 60
x 50 cm uchwycony na głębokości ok. 25 cm. W przekroju jama nieckowata
o miąższości 22 cm. Wypełnisko jamy intensywnie czarne, w części S wtręt
żółtego piasku. W jamie znajdowały się w niewielkiej ilości bardzo drobno
przepalone fragmenty kostne, natomiast w części E, przy dnie, natrafiono na
leżący na boku kubek, u którego wylotu znajdował się przęślik gliniany. ·
l. Naczynie - kubek, zachowane w całości, powierzchnia gładka, brunatna,
ucho. Średnica wylewu 5,8 cm, średnica dna 3,0 cm, wysokość 7 cm (tabl. II,
rys. 1).
2. Przęślik gliniany szarobrunatny, średnica 4,8 cm, wysokość 2,6 cm. Średnica
otworu 1 cm (tabl. II, rys. 2).
Grób 2
Jamowy. Zarys jamy grobowej regularny o wymiarach 44 x 48 cm, na głębokości
25 cm. Przekrój jamy półkolisty, miąższość 34 cm, wypełnisko czarne z wtrętami
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XLI

Teren zniszczony

LX

LIX

Tablica l.

Sterławki

Wielkie, woj. suwalskie. Plan wykopów na cmentarzysku
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Wielkie. woj. suwalskie. Grób nr l w planie
i w przekroju
l - humus. 2 - szary piasek. J - czarna ziemia. 4· - żółty piasek.
5 - przepalone kości. 6 - fragmenty ceramiki, 7 - kamienie
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piasku w części E. Kości spalone bardzo drobne i nieliczne (kilka
fragmentów), w części E grobu nieliczne fragmenty ceramiki.
l. 5 ułamków ceramiki (fragmenty brzuśca), rozwarstwione, z domieszką
gruboziarnistego tłucznia. Barwa powierzchni zewnętrznej jasnobrunatna, wewnętrznej czarna.
2. 3 fragmenty przepalonych kostek.
żółtego

Grób 3
Jamowy (ryc. 3). Zarys jamy grobowej owalny, 50 x 60 cm, uchwycony na
głębokości 20 cm. Jama w przekroju trójkątna, sięgająca 20 cm w głąb.
Wypełnisko w części dolnej intensywnie czarne, bliżej powierzchni przewarstwienia żółtego piasku. Brak materiału ceramicznego, znaleziono natomiast dwa
fragmenty blaszek - brązowej i żelaznej, oba z zachowanymi nitamj. Materiał
.,,
kostny bardzo drobny.
t. Płaska blaszka brązowa w przybliżeniu romboidalna o wymiarach 4,3 x
x 2,4 cm, z zachowanymi w narożach trzema żelaznymi nitami (tabl. II, rys. 3).
2. Płaska blaszka żelazna,' prostokątna o wymiarach 3, 7 x O, 7 cm z tkwiącymi
przy krótszych bokach nitami. W jednej trzeciej długości skorodowana (tabl. II,
rys. 4).
3. Drobne fragmenty przepalonych kości.
Grób 4
Jamowy. Zarys jamy grobowej owalny, 44 x 50 cm, widoczny na głębokość
20 cm. Jama w przekroju prostokątna o miąższości 17 cm. Wypełnisko jamy
czarne. Brak materiału ceramicznego, znaleziono natomiast okucia pasa i
przetopione fragmenty przedmiotu brązowego. Jama zawierała niewielką ilość
przepalonych kości i kilka ułamków węgla drzewnego.
l. Blaszka żelazna o wymiarach 4,3 x 0,8 cm, mocno skorodowana, zachowany
jeden nit i przy drugim końcu otwór.

l

MATERIAŁY Z BADAŃ CMENTARZYSKA W STERŁAWKACH WIELKICH

69

~~
-

·_ • .13

"!w o-t
o -

•

o

o

4

5

o

•
Scm

Tablica II. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska
grobowe. Grób 1 - 1, 2, grób 3 - 3, 4, grób 10 - 5-7

2. Blaszka żelazna o wymiarach 4,3 x 0,6 cm, skorodowana, zachowane oba
nity.
3. Przepalone kości drobne i źle zachowane.
4. Ułamki węgla drzewnego.
Grób 5
Jamowy. Jama grobowa o zarysie kolistym, wymiary 68 x 68 cm, wypełnisko
jamy ciemne z wtrętami żółtego piasku. Zarys grobu uchwycono na głębokości
20 cm, w przekroju jama miała kształt nieckowaty o maksymalnej głębokości
12 cm. W grobie znajdowały się przepalone kości bardzo drobne, nad jamą
grobową znaleziono sprężynę zapinki.
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Brązowa sprężyna

Ryc. J.

Sterławki

Wielkie, woj. suwalskie. Grób nr J w planie i w przekroju

zapinki mocno skorodowana,

długość

5,5 cm,

średnica

0,6 cm.

2. Drobne przepalone

kości.

Grób 6
Jamowy. Zarysjamy grobowej owalny o wymiarach 40 x 48 cm. Jama grobowa
w przekroju trójkątna o miąższości 14 cm uchwycona została na głębokości
33 cm. W wyższych warstwach zauważono ślady grobu zniszczonego przez orkę.
Ślady te miały formę ciemnych pasm i nie zawierały materiału zabytkowego.
W grobie znaleziono ułamki przepalonej blachy brązowej, okucia pasa i
przepalone kości.
l. 32 ułamki przepalonej i powyginanej blaszki brązowej . Niektóre z nich
zdobione pasmami nakłuć. Grubość blachy 0,1-0,3 cm.
2. 25 żelaznych prostokątnych blaszek stanowiących okucia pasa, średnie
wymiary 4 x 0,6 cm, z nitami w pobliżu krótszych boków.
3. Przepalone kości ludzkie.
Grób 7
Jamowy. Jama grobowa w przekroju nieckowata o miąższości 12 cm, zarysjamy
uchwycony na głębokości 33 cm, owalny, o wymiarach 56 x 60 cm. Wypełniska
jamy czarne, jedynie na obrzeżach przewarstwienia żółtego piasku. Jedyną
zawartość grobu stanowiła niewielka ilość drobnych przepalonych kości.

Grób 8
Jamowy. Jama grobowa o zarysie kolistym, 30 x 30 cm, uchwycona na poziomie
26 cm, w przekroju nieckowata o miąższości 26 cm. Wypełniska jamy czarne.
Zawartość stanowiły drobne przepalone kości.
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Grób 9
Jamowy. Zarys jamy kolisty, wymiary 56 x 58 cm, uchwycony na głębokości
32 cm, wypełniska jamy czarne o miąższości 20 cm. Jama grobowa zawierała
jedynie drobne fragmenty przepalonych kości.
Grób lO
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycony na głębokości 33 cm, kolisty,
o wymiarach 50 x 50 cm. Wypełniska jamy czarne. Jama grobowa uszkodzona
w niewielkim stopniu przez korzenie drzewa. W grobie znaleziono drobne
przepalone kości, trzy elementy okucia pasa, okucie w kształcie kotwiczki;
przęślik gliniany i trzy paciorki.
l. Trzy prostokątne blaszki żelazne, każda z dwoma nitami, stanowiące
elementy okucia pasa. Wymiary blaszek 3,1 x 1,2 cm, jedna z nich mocno
skorodowana (tabl. II, rys. 5).
2. Żelazne okucia w kształcie kotwiczki. Wymiary: trzon dł. 3, l cm, szer. 1,3 cm,
ramiona szer. 0,6 cm, rozstaw 5,8 cm. Trzon w górnej części skorodowany. Na
zakończeniach trzonu i ramion pojedyncze nity (tabl. II, rys. 7).
3. Przęślik gliniany o wymiarach 4, l x 4,3 cm, wysokość 2, l cm, średnica
otworu 0,7 cm, barwa szarobrunatna (tabl. II, rys. 6).
4. Paciorek gliniany barwy czerwonej, średnica 1,4 cm, wysokość 1,1 cm,
średnica otworu 0,4 cm.
5. Paciorek szklany barwy zielonej, zniekształcony pod działaniem ognia.
6. Bryłka stopionego szkła przemieszanego z gliną, stanowiącą pozostałość
prawdopodobnie dwóch paciorków.
7. Niewielka ilość drobnych przepalonych kości.
Grób 11
Popielnicowy (ryc. 4). Na głębokości 20 cm natrafiono na pięć kamieni ułożonych
w półokrąg. We wnętrzu półokręgu widoczne było zaciemnienie, które przechodziło poza kamienie. Podczas eksploracji znaleziono ułamki ceramiki (górna
część popielnicy) oraz natrafiono na szyjkę popielnicy (l). Znaleziono także
uszkodzony kubek z uchem (2) i niewielkie naczynie półkoliste, uszkodzone (3).
Naczynie to znajdowało się 5 cm głębiej od poprzednich. W okolicy naczynia (3)
leżała zapinka brązowa oraz fragmenty przepalonych kości ludzkich. Grób
przecięto profilem i wyeksplorowano część E, znajdując drobne fragmenty
spalonych kości ludzkich. Jama grobowa sięgała do głębokości 56 cm. W części
W grobu na głębokości 30 cm znaleziono naczynie (4) i w jego bliskim sąsiedztwie
drugą zapinkę brązową. W odległości 30 cm na W od poprzedniego znaleziono
dwa małe naczynia (5) i (6) oraz trzecią zapinkę. Podczas eksploracji jamy
grobowej znaleziono także dwa paciorki brązowe oraz dwie grudki stopionego
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szkła przemieszanego z gliną (prawdopodobnie pozostałość po dwóch paciorkach), a także fragment skorodowanego przedmiotu żelaznego.
l. Popielnica z częściowo uszkodzonym wylewem, barwy szarobrunatnej, przy
dnie nieco ciemniejszej, powierzchnia naczynia gładka. Wysokość 24,8 cm,
średnica wylewu l O cm, średnica brzuśca 20 cm, średnica dna l O cm, największa
wydętość brzuśca w l / 3 wysokości naczynia (tabl. III, rys. l).
2. Naczynie półkuliste silnie uszkodzone, z częściowo zachowanym uchem,
barwy szarobrunatnej, o gładkiej powierzchni, wysokość l O cm, średnica wylewu
13 cm, średnica dna 6 cm (tabl. III, rys. 4).
3. Naczynie półkuliste silnie uszkodzone,jasnobrunatne, o gładkiej powierzchni,
wysokość 7,8 cm, średnica wylewu 14 cm, średnica dna 6,7 cm (tabl. IV, rys. 1).
4. Naczynie półkuliste z wyodrębnioną niską szyjką oddzieloną od brzuśca
dookolnym rowkiem, uszkodzone, powierzchnia jasnobrunatna, gładka. Wysokość 8,3 cm, wysokość szyjki 0,9 cm, średnica wylewu 9,8 cm, średnica dna 6 cm,
średnica brzuśca 12,5 cm (tabl. III, rys. 6).
5. Małe naczynie półkuliste z lekko wyodrębnioną szyjką i słabo wyodrębnio
nym dnem, barwa szarobrunatna, przy dnie szara, powierzchnia gładka, dolna
część brzuśca zdobiona krzyżującymi się ukośnie rytymi liniami. Wysokość
5, l cm, wysokość szyjki l, l cm, średnica wylewu 4,5 cm, średnica dna 3, 7 cm,
średnica brzuśca 7,5 cm (tabl. IV, rys. 6).
6. Naczynie o ostroprofilowanym brzuścu z wyodrębnioną szyjką, jasnobrunatne, gładkie, wysokość 6,5 cm, wysokość szyjki 0,8 cm, średnica wylewu l Ocm,
średnica dna 5,3 cm, średnica brzuśca 11,5 cm (tabl. III, rys. 5).
7. Zapinka brązowa zbliżona do typu A VI/168, jeden z guzków na końcu
sprężyny ułamany, zdobiona poprzecznymi żłobkami na końcu nóżki, u nasady
i na szczycie kabłąka, prócz tego na szczycie kabłąka niewielki guzek. Długość
zapinki 9, l cm (tabl. IV, rys. 5).
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8. Zapinka brązowa zbliżona do typu A VI/168, sprężyna z żelaznym rdzeniem,
mocno skorodowana, długość 8,4 cm (tab. VI, rys. rys. 1).
9. Zapinka brązowa zbliżona do typu A VI 168, z zachowanymi między
kabłąkiem a główką włó~ienkami tkaniny (len?), zdobiona pasmem drobnych
nacięć wzdłuż szczytu kabłąka, długość 5,2 cm (tabl. IV, rys. 2).
l O. Dwa paciorki brązowe w przybliżeniu dwustożkowa te, średnica 1,4 cm
i .l ,3 cm (tabl. III, rys. 3).
11. Dwa fragmenty przetopionych i zniszczonych paciorków - szklanego
i glinianego.
12. Fragment mocno skorodowanego przedmiotu żelaznego (noża?) (tabl. III,
rys. 2).
13. Przepalone kości ludzkie.
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Grób 12
Popielnicowy (ryc. 5). Na głębokości 23 cm natrafiono na naczynie (l) zalegające
w czystym piasku, bez śladów jamy grobowej. We wnętrzu naczynia znajdowały
się duże fragmenty drugiego naczynia (2) i bardzo drobne przepalone kości.
l. Misa o pow~erzchni gładkiej, jasnobrunatnej z ciemniejszymi plamami przy
dnie, wysokość 12,1 cm, średnica wylewu 26,5 cm, średnica dna 14 cm (tabl. VI,
rys. 3).
2. Naczynie wazowa te, zachowane w górnej części, powierzchnia szarobrunatna,
gładka, wysokość zach. 9 cm, średnica wylewu 30 cm, średnica brzuśca zach.
40 cm. Brzusiec zdobiony dwoma rowkami i listewką plastyczną między nimi
u nasady szyi, ponad żłobkami rząd dołków. Na brzuścu ukośne pasma
przecinających się żłobków, ograniczone od dołu dwoma żłobkami poziomymi.
Między skośnymi pasmami w górnej części brzuśca nieregularnie rozmieszczone
dołki (tabl. V, rys. 2).
3. Drobne nieliczne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 13
Jamowy. Na głębokości 40 cm natrafiono na silne zaciemnienie kształtu kolistego
o wymiarach 40 x 40 cm. Wypełniska jamy czarne, miąższość 30 cm. Podczas
eksploracji jamy znaleziono 45 paciorków szklanych, l paciorek brązowy,
57 ułamków ceramiki oraz drobne przepalone kości ludzkie, a także fragment
sprężynki fibuli.
l. Fragment brązowej sprężynki fibuli, zachowane 5 zwojów, długość zach.
0,9 cm, średnica 0,5 cm (tabl. IV, rys. 3).
2. Paciorek brązowy o wymiarach 1,1 x 1,1 cm, wysokość 1,3 cm (tabl. IV,
rys. 7).
3. Paciorek szklany, niebieski, o wymiarach 1,5 x 1,4 cm, wysokość l cm
(tabl. IV, rys. 8).
4. Paciorek szklany cylindryczny, niebieski, długość O, 7 cm, średnica 0,4 cm
(tabl. IV, rys. 4).
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Tablica IV. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska
grobowe, grób 11 - l, 2, 5, 6, grób 13 - 3, 4, 7, 8

5. 43 fragmenty paciorków szklanych, w większości ze szkła w kolorze zielonym,
zniszczonych (przetopionych i pokruszonych).
6. 57 drobnych ułamków ceramiki.
7. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 14
Jamowy. Na głębokości 40 cm natrafiono na zarys jamy grobowej, nieregularny,
o wymiarach 30 x 40 cm, miąższość 25 cm. Wypełnisko jamy stanowiła czarna
ziemia. W odległości 18 cm od jamy grobowej znajdował się kamień o wymiarach
20 x l O cm. Podczas eksploracji grobu w jamie znaleziono jedynie drobne
ułamki przepalonych kości.
l. Nieliczne drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
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Grób 15
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 30 cm. Kształt
czworokątny o wymiarach 50 x 50 cm. Wypełniska jamy czarne, miąższość
20 cm. W jamie znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki i kości.
l. 12 drobnych fragmentów ceramiki.
2. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Gr ó b 16
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 30 cm. Wymiary 60
x 45 cm, kształt nieregularny. Wypełniska jamy czarne z przewarstwieniami
żółtego piasku, miąższość 6 cm. Zawartość stanowiły nieliczne kości.
1. Bardzo drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 17
Jamowy. Zarys jamy uchwycono na głębokości 30 cm. Kształt owalny O ·
wymiarach 75 x 60 cm, wypełniska jamy czarne z przewarstwieniami szarego
piasku. Miąższość 1O cm. W jamie nie stwierdzono zawartości materiału
zabytkowego.
Grób 18
Jamowy. Zarys jamy uchwycono na głębokości 30 cm. Kształt zbliżony do
kolistego, wymiary 48 x 45 cm. W ypełnisko jamy czarne z niewielkim wtrętem
żółtego piasku, miąższość 15 cm. W obrębie jamy znaleziono przetopione
fragmenty dwóch paciorków szklanych oraz drobne fragmenty przepalonych
kości.

l. Dwie grudki stopionego szkła w kolorze zielonkawym, pozostałość dwóch
paciorków.
2. Nieliczne drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 19
Jamowy. Na głębokości 30 cm uchwycono zarys nieregularnej jamy grobowej, w
niewielkiej części zniszczonej przez późniejszy wkop. Wymiary 45 x 52 cm,
miąższość 20 cm. Wypełniska jamy czarne. W grobie znaleziono pojedynczy
fragment ceramiki i jeden fragment przepalonej kości ludzkiej.
Grób 20
Popielnicowy. Na głębokości 20 cm natrafiono na zarys jamy grobowej o
wymiarach 40 x 50 cm. Kształt jamy owalny, wypełniska ciemnoszare z plamami czarnymi. Jama w dolnych partiach rozszerzała się osiągając wymiary 60 x 50
cm, od głębokości 40 cm wypełniska jamy jednolicie czarne. W grobie znaleziono
szczątki dużego naczynia, drobne fragmenty mniejszego naczynia, przęślik
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część kabłąka

zapinki, sprężynę drugiej zapinki wraz z
cięciwą, część żelaznego okucia pasa, żelazny wisiorek, dwa fragmenty skorodowanych przedmiotów żelaznych, fragment igły kościanej, paciorki gliniane,
szklane przetopione i szklane inkrustowane, ułamki węgli drzewnych oraz
przepalone kości zarówno we wnętrzu naczynia, jak i poza nim.
l. Górna część dużego naczynia, średnica wylewu 24 cm, średnica brzuśca zach.
32 cm, wysokość zach. 7 cm, szyja wyodrębniona, oddzielona od brzuśca płytkim
szerokim rowkiem, powierzchnia naczyniajasnobrunatna, gładka (tabl. V, rys. l).
2. 128 fragmentów ceramiki pochodzących z dwóch naczyń.
3. Przęślik gliniany o wymiarach 3,4 x 3,5 cm, wysokość l ,5 cm, średnica otworu
0,5 cm (tabl. VI, rys. 2).
4. Brązowa sprężyna zapinki z żelazną ośką, brak cięciwy, długość 5, l cm, silnie
skorodowana, część brązowego kabłąka zapinki również mocno skorodowana,
zdobiona plastycznym pierścieniem z nacięciami (tabl. VIII, rys. l).
5. Brązowa sprężyna zapinki wraz z cięciwą, długość 2,3 cm (tabl. VII, rys. 4).
6. Część żelaznego okucia pasa w postaci prostokątnej blaszki o wymiarach 3,4
x 0,8 cm, z kółkiem o średnicy l ,8 cm, grubości 0,3 cm, na przeciwległym końcu
nit żelazny, blaszka i kółko częściowo skorodowane (tabl. VII, rys. 3).
gliniany,

i
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Tablica VI. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska
grobowe, grób Ił - l, grób 20 - 2, 4-8, grób 12 - 3

7. Wisiorek żelazny kształtu kulistego o średnicy l, 7 cm z cylindryczną nasadką i
uszkiem, mający na obwodzie pas ząbków trójkątnych, pokryty niewielkimi
stożkowymi guzami, skorodowany (tabl. VII, rys. 2).
8. Dwa podłużne fragmenty skorodowanych przedmiotów żelaznych (blaszek).
9. Część igły kościanej, długość zach. 2,9 cm, średnica ucha 1,1 cm, średnica
otworu 0,5 cm, grubość ucha 0,3 cm, grubość trzonu 0,5 x 0,2 cm (tabl. VI, rys. 4).
l O. Paciorek gliniany barwy czerwonej, wymiary 0,8 x 0,9 cm, wysokość 0,6 cm,
średnica otworu 0,5 x 0,3 cm (tabl. VI, rys. 5).
11. Paciorek gliniany barwy czerwonobrunatnej, wymiary l ,2 x l ,3 cm, średni
ca otworu 0,5 cm, wysokość 0,9-1 cm (tabl. VI, rys. 8).
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Tablica VII. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska
grobowe. Grób 20 - l -4, grób 25 - 5, grób 27 - 6,
grób 31 - 7, 9, wykop VI - 8, grób 32 - 10

12. Pacior.ek szklany, cylindryczny, barwy niebieskiej, długość 1,2 cm, średnica
0,3 cm (tabl. VI, rys. 6).
13. Paciorek szklany uszkodzony barwy czarnej, z inkrustacją ze szkła białego,
zdobienie w postaci pasm jasnych owalnych pierścieni, wymiary l x l ,l cm,
średnica otworu 0,4 cm, wysokość 0,9 cm (tabl. VI, rys. 7).
14. Paciorek gliniany barwy pomarańczowej, uszkodzony.
15. Fragmenty 11 pąciorków szklanych przetopionych.
16. Fragmenty 9 paciorków szklanych przetopionych.
17. Fragment przetopionego szklanego paciorka czarnego ze śladami inkrustacji białym szkłem.
18. Nieliczne ułamki węgli drzewnych.
19. Przepalone kości ludzkie.

80

K. LENARCZYK

Grób 21
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 60 cm. Wymiary 40
x 42 cm, kształt prostokątny. Wypełnisko jamy czarne z niewielkimi przewarstwieniamijasnego piasku. Miąższość jamy 12 cm. W obrębie jamy grobowej
znaleziono przepalone kości.
Grób 22
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 20 cm. Wymiary 40
x 40 cm. Jama kształtu kolistego, wypełnisko czarne z niewielkimi wtrętami
żółtego piasku. Miąższość jamy 15 cm. W jamie znaleziono trzy fragmenty
ceramiki.
Grób 23
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 56 cm. "Kształt owalny,
wymiary 40 x 66 cm. Wypełnisko jamy czarne, w środkowej części niewielki
wtręt żółtego piasku. Miąższość jamy 18 cm. W obrębie grobu znaleziono
nieliczne fragmenty drobnych przepalonych kości ludzkich.
Grób 24
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 18 cm. Jama o kształcie
owalnym, wymiary 30 x 50 cm, w górnej części zniszczona przez orkę. Wypełni
sko jamy czarne, miąższość 42 cm. W obrębie jamy znaleziono ułamki ceramiki
oraz drobne kości.
l. 32 fragmenty ceramiki.
2. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 25
Jamowy. Na głębokości 35 cm między korzeniami drzewa uchwycono zaciemnienie jamy grobowej, brak możliwości uchwycenia dokładnego zarysu. Wymiary
orientacyjne 50 x 50 cm. Wypełnisko jamy czarne z wtrętami szarego piasku.
Miąższość 30 cm. W grobie znaleziono żelazny wisiorek uszkodzony i skorodowany, dwa przetopione szklane paciorki, ułamki węgla drzewnego oraz nieliczne
drobne fragmenty przepalonych kości.
l. Wisiorek żelazny, cylindryczny, silnie skorodowany, z uszkiem, wysokość l ,3
cm, średnica l ,3 x l ,2 cm (tabl. VII, rys. 5).
2. Dwa paciorki szklane, niebieski i zielony, wtórnie przetopione.
3. Trzy grudki węgla drzewnego.
4. Nieliczne drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 26
Jamowy. Zarys jamy grobowej. uchwycono na głębokości 30 cm. Wymiary 40
x 60 cm, kształt owalny. Wypełnisko jamy czarne z wtrętem żółtego piasku w
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15 cm. W jamie grobowej znaleziono drobne

kości.

Grób 27
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 30 cm. Kształt owalny
o wymiarach 60 x 70 cm. Wypełniska jamy czarne z licznymi przewarstwieniami szarego piasku. Miąższość niejednolita, od 12 cm do 18 cm. W obrębie
grobu znaleziono ucho naczynia oraz przepalone kości.
l. Ucho naczynia glinianego, w przekroju okrągłe, długość 4,3 cm, średnica
1,5 cm (tabl. VII, rys. 6).
2. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 28
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 30 cm. Kształt kolisty,
wymiary 35 x 35 cm. W ypełnisko jamy czarne, miąższość 8 cm. W jamie nie
stwierdzono obecności materiału zabytkowego.
Grób 29
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 27 cm. Jama znajdowała się wokół pnia drzewa i w postaci podłużnego pasa w pobliżu pnia drzewa.
W podłużnym zaciemnieniu zalegały kości. Wymiary częścijamy wokół pnia 70
x 75 cm, zaciemnienia podłużnego 80 x 20-60 cm, obie części oddzielone od
siebie pasmem szarego piasku. Miąższość jamy 30 cm, przekrój stożkowaty.
W grobie znaleziono ułamki ceramiki oraz drobne kości.
l. Trzy fragmenty ceramiki.
2. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 30
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 25 cm. Kształt owalny,
wymiary 46 x 52 cm. Wypełniska jamy czarne z przewarstwien iami żółtego
piasku. Miąższość jamy 12 cm. W grobie znaleziono ułamki węgla drzewnego
oraz przepalone kości ludzkie.
Grób 31
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycony na poziomie 32 cm. Kształt nieregularny, wymiary 50 X 60 cm, wypełniska jamy czarne Z wtrętami żółtego i szarego
piasku. Miąższość 35 cm. W obrębie jamy grobowej znaleziono fragment
przedmiotu brązowego z emalią, żelazne elementy okucia pasa, fragment
przetopionego żelaza i szkliwa, fragment przetopionego brązu z węglem oraz
przepalone kości.
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l. Fragment przedmiotu brązowego wtórnie przetopionego, długość 3,8 cm, bez
uszkodzenia zachowana część stanowiąca krążek z partią środkową wypełnioną
czerwoną emalią. Pozostała część zniekształcona (tabl. VII, rys. 9).
2. Trzy blaszki żelazne (okucia pasa), wymiary 3,8 x 0,8 cm, z nitami przy
krótszych bokach, mocno skorodowane (tabl. VII, rys. 7).
3. Ułamek przetopionego przedmiotu brązowego z wtopionymi grudkami węgla
drzewnego.
4. Ułamek przetopionego przedmiotu żelaznego ze śladami szkliwa.
5. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.

Grób 32
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 33 cm. Kształt
nieregularny, w wypełnisku widoczne dwa centra czarne połączone warstwą
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Tablica VIII . Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska grobowe. Grób 32 - l, 4, 5, grób zniszczony - 2, 3, 6
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szarego piasku. Wymiary 60 x 90 cm. Miąższość 50 cm, w profilu rówmez
widoczne przewarstwienia szarym piaskiem. W grobie znaleziono naczynie,
zapinkę żelazną silnie skorodowaną, szczypczyki brązowe, ułamek drutu brązo
wego w formie skrętu, paciorek bursztynowy, wiór krzemienny, ułamki węgla
drzewnego oraz przepalone kości.
l. Naczynie wazowa te, wysokość 12,5 cm, średnica wylewu 8,5 cm", średnica dna
6 cm, średnica brzuśca 12,5 cm. Powierzchnia jasnobrunatna, gładka (tabl. VIII,
rys. 5).
2. Silnie skorodowana zapinka żelazna, brak szpili i pochewki. Długość 8,9 cm,
długość sprężyny zach. 3, l cm, (tabl. VIII, rys. l).
3. Szczypczyki brązowe, lekko skorodowane, długość 7,9 cm, średnica kółka
0,7 cm, szerokość 0,9 cm (tabl. VIII, rys. 4).
4. Jeden zwój spiralki brązowej, średnica 0,5 cm, grubość drutu O, 15 cm.
5. Paciorek bursztynowy, średnica l ,8 cm, średnica otworu 0,3 cm, wysokość
0,5 cm (tabl. VII, rys. l 0).
6. Wiór krzemienny, wysokość 2,3 cm.
7. Nieliczne drobne ułamki węgla drzewnego.
8. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 33
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 35 cm. Kształt owalny,
wymiary 50 x 80 cm. Miąższość jamy 16 cm. W obrębie grobu znaleziono
przepalone kości.
Grób 34
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 35 cm. Kształt w
przybliżeniu owalny, wymiary 55 x 70 cm. Wypełnisko jamy czarne z wyraźnymi
wtrętami żółtego piasku, miąższość 20 cm. W grobie znaleziono fragment
przedmiotu brązowego, ułamki węgla drzewnego oraz przepalone kości.
l. Ułamek przedmiotu brązowego zdeformowanego przez przepalenie.
2. Nieliczne ułamki węgla drzewnego.
3. Nieliczne drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 35
Jamowy. Zarys jamy grobowej uchwycono na głębokości 25 cm. Kształt kolisty o
wymiarach 78 x 80 cm, wypełnisko jamy czarne z niewielkimi wtrętami żółtego
piasku. W przekroju kształt zbliżony do trapezowatego, miąższość 34 cm.
W grobie znaleziono fragmenty okuć żelaznych, dwa ułamki przedmiotów
brązowych, igłę żelazną, 27 paciorków, drobne, przepalone kości ludzkie.
l. Okucie żelaz~e w kształcie podwójnej kotwiczki, częściowo pokryte nalotem
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Tablica IX.
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1

Sterławki

Wielkie, woj. suwalskie. Ceramika
z grobu zniszczonego

rdzy, z zachowanymi nitami, długość 3,8 cm, szerokość ramion 0,5- O, 7 cm,
rozpiętość ramion 3, t cm, szerokość trzonu 0,8 cm, grubość O, t cm, wysokość
nitów 0,5 cm, szerokość nitów 0,2-0,3 cm (tabl. XII, rys. t).
2. Okucie żelazne w kształcie podwójnej kotwiczki, jedno ramię uszkodzone,
częściowo skorodowane, zachowane nity również skorodowane. Długość 4 cm,
szerokość 3,7 cm, szerokość trzonu t cm, grubość 0,2 cm, z nitami 0,7 cm.
3. Pięć okuć żelaznych w formie prostokątnych blaszek częściowo skorodowanych, z nitami lub śladami po nitach. Wymiary: długość 3,9-4 cm, szerokość
0,9- t, t cm, grubość O, t -0,3 cm, nity skorodowane.
4. Blaszka żelazna, również element okucia pasa, długość 2,8 cm, szerokość
1,3 cm, grubość 0,2 cm, częściowo skorodowana.
5. Igła żelazna silnie skorodowana, długość 6 cm, średnica 0,2 cm, wymiary
uszka niemożliwe do ustalenia.
6. Fragment przedmiotu brązowego w formie drutu z trzema kulistymi zgrubieniami umieszczonymi w regularnych odstępach. Długość 8 cm, średnica 0,3 cm,
średnica zgrubień 0,6 cm.
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Tablica X. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska
grobowe: grób zniszczony - l, 2, 4, wykop VI - 3

7. Fragment przedmiotu brązowego - ułamek drutu, długość 2,6 cm, średnica
0,15 cm.
8. 25 paciorków szklanych o barwie niebieskiej, czerwonej, pomarańczowej oraz
nieokreślonej, niektóre z nich wtórnie przetopione, jeden paciorek gliniany,
uszkodzony, barwy brunatnej, średnica l, l cm, wysokość 0,9 cm, średnica otworu
0,6 cm, jeden paciorek brązowy, średnica 1,1 cm, wysokość l cm, średnica otworu
0,3 cm (tabl. XII, rys. 2).
9. Drobne ułamki przepalonych kości ludzkich.
Grób 36
Jamowy. Zarys jamy grobowej pojawił
półkolisty, część jamy zniszczona przez

się

na głębokości 30 cm. Kształt
Wymiary zachowanej części:

orkę.
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Tablica XI. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska
grobowe z grobu zniszczonego
długość

60 cm, szerokość 45 cm. Wypełnisko czarne z dużymi wtrętami żółtego
· piasku. W przekroju kształt nieregularny, dno jamy płaskie, miąższość 12 cm.
W grobie znaleziono przęślik gliniany, dwa paciorki brązowe, okucie żelazne,
ułamek blaszki brązowej, drobne przepalone kości ludzkie oraz ułamki węgla
drzewnego. Ponadto poza jamą grobową, przy NW jej brzegu znaleziono
przęślik.

l.

Przęślik

gliniany barwy jasnobrunatnej, dwustożkowaty, obie podstawy silnie
4,5 cm, średnica otworu 0,7 cm, grubość przy otworze 0,4 cm.
2. Dwa paciorki brązowe dobrze zachowane, kształtu szpulowatego, ze zgrubieniem na środku, na obwodzie zgrubienie zdobione dookolnym pasmem rytych
pionowych kreseczek, wysokość l cm, średnica O, 7 cm, średnica otworu 0,25 i
0,3 cm (tabl. XII, rys. 4 i 5).
wklęsłe, średnica
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Tablica XII. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska
grobowe: grób 35 - l, 2, grób 36 - 3- 5, grób 37 - 6- 8

3. Okucie żelazne prostokątne, częściowo skorodowane, z zachowanymi nitami,
długość 4 cm, szerokość O, 7 cm, grubość 0,1 cm, długość nitu 0,5 cm.
4. Blaszka brązowa nieregularnego kształtu z biegnącą wzdłuż podwójną rytą
linią, długość 2,5 cm, szerokość 1,2 cm, grubość 0,3 cm.
5. Przęślik obok jamy grobowej, gliniany, gładki, barwy jasnobrunatnej, dwustożkowaty, górna podstawa silnie wklęsła, dolna płaska, średnica 4,2 cm,
grubość 1,9 cm, średnica otworu 0,6 cm (tabl. XII, rys. 3).
6. Drobne ułamki przepalonych kości ludzkich.
7. Drobne ułamki węgla drzewnego.
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Grób 37
Popielnicowy. Na głębokości 20 cm natrafiono na ułamki ceramiki. Po
oczyszczeniu ukazała się szyjka naczynia (l) tkwiącego w czystym piasku. Na SE
od tego naczynia znajdowało się zaciemnienie jamy grobowej w postaci
nieregularnych, czarnych plam. Na E od jamy znaleziono drugie naczynie (2)
częściowo uszkodzone. Na SE brzegu jamy grobowej znajdowało się kolejne,
silnie zniszczone naczynie (3). Na SE od tego naczynia leżał duży kamień. Piasek,
w którym tkwiły naczynia (3) oraz kamień był barwy szarobrunatnej. W odległości ok. 30 cm od kamienia w kierunku SE widoczne było jeszcze jedno
zaciemnienie niewielkich rozmiarów (20 x 25 cm). Miąższość całej jamy wynosiła 22 cm. W grobie oprócz trzech naczyń znaleziono paciorek szklany, dwa
niezidentyfikowane przedmioty żelazne, drobne ułamki ceramiki, fragmenty
przepalonych kości, krzemień oraz w naczyniu (l) sprzączkę do pasa.
l. Naczynie (l) - garnek, barwy szaro-żółtej z czarnymi plamami, załom
brzuśca umieszczony wysoko, w dolnej części brzusiec chropowacony. Poniżej
załomu brzuśca dookolna listwa trójkątna w przekroju, zdobiona ukośnymi
nacięciami. Na brzuścu dwa żeberka plastyczne, pionowe, również trójkątne w
przekroju, umieszczone symetrycznie naprzeciw siebie. Wymiary: wysokość
19,2 cm, średnica wylewu 23,8 cm, średnica brzuśca 27 cm, średnica dna 14,2 cm
(tabl. XIII, rys. l).
2. Naczynie (2) - garnek barwy ceglastej o szorstkiej powierzchni, załom
brzuśca umieszczony wysoko. Na największej wydętości brzuśca ornament w
postaci dwóch krzyżujących się, zygzakowatych pasm nakłuć ograniczonych od
góry i dołu rowkiem. Naczynie silnie uszkodzone. Wymiary: wysokość 19 cm,
średnica wylewu 20 cm, średnica brzuśca 24 cm, średnica dna 11,6 cm (tabl. XIII,
rys. 2).
3. Naczynie (3) - garnek o ostrym załomie brzuśca i brzegu wychylonym na
zewnątrz, barwy ceglastej, w górnej części powierzchnia gładka, w dolnej
szorstka, naczynie uszkodzone. Wymiary: wysokość 14 cm, średnica wylewu
19 cm, średnica brzuśca 22 cm, średnica dna 12,8 cm (tabl. XII, rys. 8).
4. Sprzączka brązowa z naczynia (1), owalna, dobrze zachowana, z odłamanym
kolcem, barwy zielonej, długość 2,5 cm, szerokość 1,7 cm, średnica drutu 0,3
-0,5 cm (tabl. XII, rys. 6).
5. Paciorek szklany barwy czerwonej, kształtu lekko gruszkowatego, średnica
l ,6 cm, wysokość l ,4 cm, średnica otworu 0,4 cm (tabl. XII, rys. 7).
6. Przedmiot żelazny podłużnego kształtu (nóż?), mocno skorodowany, długość
8, 7 cm, szerokość 0,3 - l, l cm, w przekroju w części węższej okrągły, w szerszej
trójkątny.

7. Przedmiot żelazny składający się z dwóch mocno skorodowanych ułamków,
oba haczykowato zakrzywione, długość po 4 cm, szerokość 0,6-0,9 cm i
wysokość 0,4- 0,6 cm.
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Tablica XIII. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Ceramika
z grobu 37

8. Ułamek krzemienia.
9. Drobne fragmenty ceramiki.
lO. Przepalone kości ludzkie z naczyń l, 2 i 3,

kości

z jamy grobowej.

Grób 38
Jamowy. Jama grobowa o nieregularnym zarysie, zabarwienie intensywnie
czarne z licznymi przewarstwieniami żółtego piasku. W profilu kształt lekko
stożkowaty. Wymiary: długość 60 cm, szerokość 56 cm, miąższość 20 cm. W jamie grobowej znaleziono jeden paciorek gliniany, ułamki ceramiki, drobne
przepalone kości ludzkie oraz ułamki węgla drzewnego.
l. Paciorek gliniany barwy brun~tnej, wtórnie zniekształcony, wysokość l ,6 cm,
szerokość l ,3 cm.
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2. 18 fragmentów ceramiki.
3. Drobne ułamki przepalonych
4. Ułamki węgla drzewnego.

kości

ludzkich.

Grób 39
Jamowy. Kształtjamy okrągły, regularny, wypełnisko czarne. Wymiary 24 x 24
cm. W przekroju jama trapezowata, maksymalna miąższość 30 cm. W jamie nie
stwierdzono obecności materiału zabytkowego.
Grób 40
Popielnicowy (?)Na głębokości 20 cm ukazało się prostokątne zaciemnienie o
wymiarach 70 x 45 cm. Podczas eksploracji w głąb, na poziomie 30 cm obok
zaciemnienia zaczęła pojawiać się ceramika w czystym, żółtym piasku. Na
głębokości 60 cm zaciemnienie zaczęło zanikać, ceramika występowała nadal na
dużej przestrzeni, rozrzut jej wynosił 100 x 90 cm. Na N od skupiska ceramiki
znajdował się kamień o wymiarach 32 x 26 cm. W grobie znaleziono 606
fragmentów ceramiki, ułamki przepalonych kości ludzkich i węgli drzewnych.
l. 606 fragmentów ceramiki.
2. Drobne fragmenty przepalonych kości.
3. Ułamki węgla drzewnego.
Grób 41
Jamowy. Grób zniszczony przez orkę i rosnące drzewo. Pozostałe ślady jamy
grobowej miały postać nieregularnych, ciemnoszarych plam, oddzielonych od
siebie partiami żółtego piasku. W centralnej części znajdowały się dwa duże
kamienie. Wymiary całej przestrzeni zaciemnień i występowania ceramiki oraz
przepalonych kości wynoszą 130 x 160 cm. W przekroju grób miał postać
dwóch nieckowatych jam, wypełnionych szarym piaskiem, o miąższości 15 cm i
10 cm. Między nimi występowały spalone kości i ułamki ceramiki. Ponadto w
grobie znaleziono szklany paciorek.
1. Paciorek szklany, cylindryczny, barwy niebieskiej, w przekroju zbliżony do
kwadratu o zaokrąglonych rogach. Wysokość 1,1 cm, szerokość 0,6 cm, średnica
otworu 0,15 x 0,3 cm (tabl. XIV, rys. 1).
2. 77 fragmentów ceramiki.
3. Drobne ułamki przepalonych kości ludzkich.
Grób 42
Jamowy. Na
Wypełnisko

głębokości

jamy

30 cm odsłonięto owalne zaciemnienie jamy grobowej.
szary piasek. Część obiektu była uszkodzona przez

stanowił
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Tablica XIV. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska grobowe: grób 41 - l, grób 44 - 2, grób 47 - 3,
grób 46 - 4, 5, 7, grób 43 - 6

rosnące obok drzewo. Wymiary zachowanej części: długość 75 cm, szerokość
50 cm. W przekroju kształt nieckowaty, miąższość 30 cm. Zawartość jamy
stanowiły ułamki węgla drzewnego.

Grób 43
Popielnicowy. Na głębokości 30 cm w czystym piasku natrafiono na fragmenty
ceramiki stanowiące górną część zniszczonego naczynia. Układ tych fragmentów
zbliżony był do kształtu naczynia, rozrzut 25 x 25 cm. W profilu fragmenty
ceramiki sięgały głębokości 6 cm. Naczynie zrekonstruowano. Nie zawierało ono
materiału zabytkowego.
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1. Naczynie w formie wysokiej misy, barwy jasnobrunatnej o gładkiej powierzchni. Największa wydętość brzuśca umieszczona wysoko, brzeg lekko
wychylony na zewnątrz. Wysokość 9,8 cm, średnica wylewu 17,4 cm, średnica
dna 8,4 cm (tabl. XIV, rys. 6).
Grób 44
Popielnicowy. Na głębokości 30 cm ukazała się jama grobowa w postaci
nieregularnego, szarego zaciemnienia o maksymalnych wymiarach 60 x 60 cm.
W przekroju jama dzieliła się na dwie wyraźne części - ciemniejszą, prawie
czarną o miąższości 8 cm i jaśniejszą, półkulistą o miąższości 20 cm. Obie te części
stykały się ze sobą. Na głębokości 35 cm odsłonięto skupiska fragmentów
ceramiki układających się w kształt naczynia (1) o średnicy ok. 28 cm. Na S od
tego naczynia w odległości 6 cm znajdowało się naczynie (2), również bardzo
zniszczone, o średnicy ok. 1O cm. Na E od naczynia (1) w odległości ok. 8 cm
znajdował się kamień o wymiarach 18 x 24 cm. Naczynia wraz z kamieniem
zalegały w szarym piasku. Między naczyniami, a także obok kamienia, znaleziono drobne ułamki przepalonych kości ludzkich. Skupienie kości stwierdzono
również w odległości 50 cm od naczyń, gdzie zabarwienie piasku było nieco
intensywniejsze. Prócz fragmentów ceramiki i kości w grobie znaleziono jeden
paciorek.
l. Bardzo zniszczone naczynie, prawdopodobnie misowate, nie nadające się do
rekonstrukcji.
2. Bardzo zniszczone małe naczyńko nie nadające się do rekonstrukcji (zalegając
w podłożu miało średnicę wylewu l O cm).
3. Drobne ułamki ceramiki.
4. Paciorek gliniany barwy czerwonej, lekko zniekształcony, wysokość 1,4 cm,
średnica 1,7 cm, średnica otworu 0,4 cm (tabl. XIV, rys. 2).
5. Drobne ułamki przepalonych kości ludzkich.
Grób 45
Jamowy. Na głębokości 30 cm odsłonięto zarys jamy grobowej o nieregularnym
kształcie o wymiarach 50 x 55 cm. Wypełnisko jamy czarne z przewarstwieniami
żółtego piasku. W przekroju kształt również nieregularny, liczne wtręty żółtego
piasku, miąższość 18 cm. W grobie nie stwierdzono obecności materiału
zabytkowego, znaleziono jedynie nieliczne grudki węgla drzewnego.
Grób 46
Popielnicowy. Na głębokości 35 cm natrafiono na drobne ułamki ceramiczne
zalegające w czystym piasku. W toku eksploracji okazało się, że materiał ten
pochodzi ze znajdujących się głębiej naczyń. Na głębokości 40 cm ukazały się
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dwa naczynia, 4 cm głębiej - trzecie. Naczynia były ułożone w linii NS i stykały
się ze sobą. Pod naczyniem środkowym (2) znajdował się niewielki (14 x 18 cm)
kamień. Prócz naczyń w grobie nie stwierdzono materiału zabytkowego.
l. Naczynie (l) zachowane w środkowej partii, brak szyi i dna, prawdopodobnie
typ "flaschenurne". Brzusiec w dolnej części zdobiony dookolną linią zygzakowatą, ograniczoną od góry i dołu poziomymi rowkami. Od szyi brzusiec
oddzielony pojedynczą rytą linią. Wysokość zachowana l O cm, średnica
największej wydętości brzuśca 18 cm, średnica przy dnie l O cm (tabl. XIV, rys. 7).
2. Naczynie (2) podobnego typu, z ostrym załomem brzuśca i wysoką, lejkowatą
szyją. Barwa naczynia brunatna, powierzchnia gładka. Zdobione w dolnej części
szyi i górnej części brzuśca dookolnymi podwójnymi rytymi liniami, natomiast
na dolnej części brzuśca dwoma takimi liniami. Dna brak. Wysokość zachowana
15 cm, średnica wylewu 10 cm, średnica brzuśca 15,7 cm, średnica przy dnie
10,6 cm (tabl. XIV, rys. 5).
3. Naczynie (3) tego samego typu, również zachowane bez dna. Powierzchnia
brunatna, gładka, niezdobiona, wysokość zachowana 15,6 cm, średnica wylewu
8,5 cm, średnica brzuśca 13,5 cm, średnica dna 7 cm (tabl. XIV, rys. 4).

Grób 47
Jamowy. Na głębokości 30 cm uchwycono bardzo nieregularny zarys zaciemnienia w postaci plam czarnej ziemi na przemian z szarym i żółtym piaskiem o
wymiarach 80 x l 00 cm. W przekroju jama miała kształt nieckowaty, miąższość
20 cm. W grobie znaleziono dwa prostokątne okucia żelazne, ułamek przedmiotu
żelaznego, igłę żelazną, paciorki szklane oraz przepalone kości ludzkie.
l. Prostokątna blaszka żelazna - element okucia pasa, z zachowanymi nitam~
bez korozji, długość 3,6 cm, szerokość l cm, grubość O, l cm (tabl. XIV, rys. 5).
2. Prostokątna blaszka żelazna - element okucia pasa, z zachowanymi nitami,
silnie skorodowana, długość 3,6 cm, szerokość 0,9 cm, grubość 0,3 cm.
3. Ułamek przedmiotu żelaznego (blacha?) silnie skorodowany, długość 2 cm,
szerokość 0,9 cm.
4. Igła żelazna silnie skorodowana przy uszku, w przekroju okrągła, długość
9,6 cm, średnica 0,2 cm, wymiary uszka nieuchwytne.
5. Cztery paciorki szklane, jeden niebieski i dwa czerwone, przetopione wtórnie,
jeden niebieski dobrze zachowany, wysokość 0,9 cm, średnica t ,4 cm, średnica
otworu 0,5 x 0,6 cm.
6. Paciorek szklany "wielokrotny" barwy kremowej, składający się z siedmiu
elementów, w przekroju nieregularna "gwiazdka", długość 2,4 cm, średnica 0,5
x 0,6 cm, średnica otworu 0,1 cm (tabl. XV, rys. 1).
7. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
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Grób 48
Popielnicowy. Na głębokości 30 cm uchwycono zarys zaciemnienia barwy szarej,
na którego E brzegu znajdowało się naczynie z silnie uszkodzoną górną partią.
W pobliżu naczynia, na S od niego, zalegały dwa niewielkie kamienie. Na NW
od naczynia w nieco ciemniejszym piasku znajdowało się skupisko przepalonych
kości. W grobie nie znaleziono innych zabytków.
l. Naczynie misowate, górna część silnie uszkodzona (brak brzegu), barwy
jasnobrunatnej, powierzchnia gładka. Wysokość zachowana 7 cm, średnica
zachowanej górnej części 17,5 cm, średnica dna 7,8 cm (tabl. XV, rys. 2).
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Tablica XV. Sterławki Wielkie, woj. suwalskie. Znaleziska
grobowe:grób47- J,grób48- 2,grób50- 3-6,grób
52 - 7, grób 56 - 8, grób 62 - 9, wykop VIII - l O,
wykop XXIII - li
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2. Przepalone
3. Drobne
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kości

ułamki

ludzkie z naczynia.
przepalonych kości spoza naczynia.

Grób 49
Jamowy. Na głębokości 35 cm odkryto zarys jamy grobowej o niezbyt
intensywnym szarym zabarwieniu, nieregularnego kształtu, częściowo zniszczonej przez rosnące drzewo. Wymiary jamy 120 x 120 cm. W wypełnisku jamy
widoczne były wtręty ciemniejszego i żółtego piasku. W przekroju kształt
półkulisty, miąższość 20 cm. W grobie znaleziono przepalone kości ludzkie i
ułamki węgla drzewnego.
l. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
2. Ułamki węgla drzewnego.
Grób 50
Jamowy. Na głębokości 30 cm odsłonięto jamę grobową, intensywnie czarno
zabarwioną o wymiarach 65 x 70 cm. W przekroju kształt nieckowaty, miąż
szość 20 cm. W grobie znaleziono trzy zawieszki brązowe (a), (b), (c), 18 okuć
żelaznych, ułamek sprężyny żelaznej, ułamki przedmiotu brązowego, kółko
brązowe oraz przepalone kości ludzkie i ułamki węgla drzewnego.
1. Zawieszki brązowe w kształcie kolistej, ażurowej tarczki z wyciętymi sześcio
ma trójkątnymi polami o zaokrąglonych wierzchołkach, podstawami zwróconymi do obwodu tarczki. W centrum siedem półkulistych guzków. Na obwodzie
tarczki pięć prostokątnych występów, na każdym z nich sześć guzków. Przy
zewnętrznym brzegu tarczki dookolny żłobek. Tarczka odlana wraz z uszkiem,
otwór uszka ustawiony prostopadle w stosunku do całej zawieszki. Wymiary:
zawieszka (a) - średnica tarczki 2, 7 cm, O, 15 cm, średnica wraz z występami 4 cm
Geden z występów ułamany), wysokość uszka l ,4 cm (tabl. XV, rys. 3), zawieszka
(b) - średnica tarczki 2,7 cm, wraz z występami 4,1 cm, grubość 0,15 cm,
wysokość uszka 1,3 cm (tabl. XV, rys. 4), zawieszka (c) - średnica tarczki 3,2 cm,
wraz z występami 4,3 cm, grubość 0,15 cm, wysokość uszka 1,2 cm (tabl. XV,
rys. 5).
2. Osiemnaście prostokątnych blaszek żelaznych stanowiących elementy okucia
pasa, silnie skorodowane, niektóre uszkodzone mechanicznie. Przy krótszych
bokach nity lub ślady po nitach. Długość 2,2-4,6 cm, szerokość 0,8 cm - l cm,
grubość 0,1-0,2 cm.
3. Fragment sprężyny żelaznej silnie skorodowanej, długość l ,3 cm, średnica
0,6 cm.
4. Ułamki przedmiotu brązowego w formie drutu, długość 0,8- 1,8 cm, średnica
0,3 cm, jeden z nich wtórnie przetopiony.
5.

Kółko z taśmy brązowej, uszkodzone (brak ok.~ obwodu), zewnętrzny brzeg
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lekko podwinięty, średnica 2,1 cm, szerokość taśmy 0,2 cm, grubość taśmy O, 1 cm
(tabl. XV, rys. 6).
6. Drobne ułamki przepalonych kości ludzkich.
7. Ułamki węgla drzewnego.
Grób 51
Jamowy. Na głębokości 25 cm ukazał się zarys jamy grobowej o kształcie
w przybliżeniu kolistym, zabarwieniu na obwodzie intensywnie czarnym, w
centrum z przewarstwieniami żółtego piasku. W przekroju kształt nieregularny,
w przybliżeniu nieckowaty, miąższość 12 cm. Wymiary jamy 40 x 40 cm.
W jamie znaleziono niewielką ilość przepalonych kości ludzkich.
Grób 52
Jamowy. Na głębokości 30 cm odkryto jamę grobową w postaci trzech
intensywnie ciemnych plam połączonych warstwą szarego piasku. Wymiary
jamy 46 x 60 cm, kształt w przekroju półokrągły, miąższość 20 cm. W grobie
znaleziono igłę brązową, pięć ułamków przetopionego brązu, sześć okuć
żelaznych, jeden fragment ceramiki oraz przepalone kości.
l. Igła brązowa dobrze zachowana, długość 7,6 cm, średnica 0,2 cm, długość
uszka 2 cm, szerokość uszka 0,3 cm (tabl. XV, rys. 7).
2. Pięć ułamków przetopionego brązu niemożliwych do identyfikacji, maksymalne wymiary l ,5 x 2 cm, minimalne O, 7 x l cm.
3. Sześć prostokątnych blaszek żelaznych częściowo skorodowanych, w wię
kszości z zachowanymi nitami, długość 3,4- 4 cm, szerokość 0,8- l cm, grubość
0,1 cm, długość nitów 0,4-0,6 cm.
4. Jeden mały ułamek ceramiki.
5. Przepalone kości ludzkie.
Grób 53
Jamowy. Na głębokości 30 cm ukazał się zarys nieregularnego zaciemnienia
o szarej barwie z niewielkimi wtrętami czarnej ziemi. Wymiary 130 x 140 cm.
W przekroju kształt w przybliżeniu nieckowaty, miąższość 14 cm. W grobie
znaleziono brązową sprężynę zapinki oraz przepalone kości ludzkie.
l. Sprężyna zapinki osadzona na rdzeniu z drutu, dobrze zachowana,
3,6 cm, średnica sprężyny 0,6 cm, rdzenia 0,3 cm.
2. Przepalone kości ludzkie.

długość

Grób 54
Jamowy. Na głębokości 30 cm ukazał się zarys jamy grobowej o dosyć
intensywnym zabarwieniu, kształtu zbliżonego do kolistego. Wymiary 80 x
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x 80 cm, kształt przekroju nieckowaty, miąższość 12 cm. W grobie znaleziono
przepalone kości ludzkie.
Grób 55
Jamowy. Na głębokości 30 cm natrafiono na zarys jamy grobowej o czarnym
zabarwieniu z niewielkimi wtrętami żółtego piasku. Kształt jamy zbliżony do
kolistego, wymiary 30 x 32 cm, w przekroju nieckowata o miąższości 8 cm.
W grobie znaleziono przepalone kości ludzkie.
Grób 56
Jamowy. Na głębokości 30 cm ukazał się zarys jamy o jasnym, szarym
zabarwieniu z dwoma niewielkimi, intensywnymi czarnymi plamami. Wymiary
44 x 60 cm. Kształt przekroju stożkowaty, miąższość 36 cm. W obrębie jamy
grobowej znaleziono dwa ułamki ceramiki, fragment naszyjnika brązowego i
ułamki węgla drzewnego.
l. Fragment naszyjnika brązowego w postaci rdzenia owiniętego cienkim
drucikiem, w regularnych odstępach nakładane pierścienie z grubego drutu.
Część rdzenia od strony zapięcia nie owijana. Długość zachowana 8 cm, średnica
0,6 cm, długość nieowiniętej części rdzenia l ,5 cm, średnica 0,2 x 0,3 cm
(tabl. XV, rys. 8).
2. Dwa niewielkie ułamki ceramiki.
3. Grudki węgla drzewnego.
Grób 57
Jamowy. Na głębokości 30 cm odkryto zarys jamy grobowej o dość regularnym
kolistym kształcie, o zabarwieniu prawie czarnym z niewielkimi wtrętami szarego
piasku. Wymiary 66 x 68 cm, kształt w przekroju trójkątny, miąższość 18 cm.
W grobie znaleziono okucia żelazne, fragmenty przedmiotu i blachy brązowej
oraz przepalone kości.
l. Trzy prostokątne okucia żelazne oraz dwa fragmenty takich okuć, silnie
skorodowan e: Długość 4-4,1 cm, szerokość 0,7-0,8 cm, grubość 0,1 cm,
długość nieskorodow anych nitów O, 7- 0,8 cm.
2. Fragment przedmiotu brązowego w postaci blachy brązowej zdobionej
wypukłym żeberkiem z gęstymi, poprzeczny mi liniami rytymi, wymiary 2,5 x
x 2,6 cm, szerokość 0,5-1 cm.
3. Fragment przedmiotu brązowego w postaci blachy zdobionej prostopadle
ułożonymi podwójnym i rowkami. Wymiary 1,9 x 1,4 cm, grubość 0,1 cm.
4. Ułamek lekko wygiętej blaszki brązowej zdobionej prostopadłymi pasmami
podwójnych rowków, wymiary 1,9 x 3 cm, grubość 0,1 cm.
5. Ułamek blachy brązowej bez zdobień, termicznie zniekształconej, wymiary l
x 1,7 cm, grubość 0,1 cm.
6. Przepalone kości ludzkie w drobnych ułamkach.
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Grób 58
Jamowy. Na głębokości 30 cm pojawiło się intensywne zaciemnienie nieregularnego podłużnego kształtu z przewarstwieniami szarego piasku o wymiarach 40
x 60 cm. W przekroju kształt nieckowaty, miąższość 12 cm. W jamie stwierdzono jedynie ślad spalonych kości.
Grób 59
Jamowy. Na głębokości 30 cm natrafiono na koliste zaciemnienie intensywnej
barwy o wymiarach 45 x 48 cm. W przekroju kształt nieckowaty, miąższość
18 cm. W jamie grobowej znajdowały się przepalone kości ludzkie.
Grób 60
Jamowy. Na głębokości 30 cm ukazała się jama grobowa owalnego kształtu o
ciemnoszarym zabarwieniu z niewielkimi wtręt~mi czarnej ziemi. Wymiary 60
x 82 cm, kształt w przekroju stożkowaty, miąższość 48 cm. W grobie znaleziono
przepalone kości ludzkie.
Grób 61
Jamowy. Na głębokości 30 cm odkryto zarys nieregularnej jamy grobowej, która
miała postać dwóch czarnych plam oddzielonych od siebie warstwą szarego
piasku. Wymiary 54 x 68 cm. Kształt w przekroju stożkowaty, miąższość 20 cm.
W jamie występowały przepalone kości.
Grób 62
Jamowy. Na głębokości 30 cm ukazał się zarys jamy grobowej o intensywnie
czarnym zabarwieniu z niewielkimi wtrętami szarego piasku o wymiarach 68
x 86 cm. Kształt w przekroju nieckowaty, miąższość 30 cm. W grobie znaleziono
fragment przedmiotu brązowego, paciorek szklany i trzy fragmenty przepalonych paciorków, przęślik, fragmenty ceramiki oraz przepalone kości.
l. Fragment przedmiotu brązowego w postaci haczykowato zagiętego drutu, w
części prostej zdobiony spiralnym żłobkiem, długość 4,5 em, średnica 0,2 cm,
długość haczyka 0,9 cm.
2. Ułamek spiralki brązowej 6,5 skrętu, długość l ,5 cm, średnica 0,5 cm, średnica
otworu 0,2 cm.
3. Paciorek szklany barwy granatowej o bokach szlifowanych w cztery pola
romboidalne i osiem trójkątnych między nimi, długość 1,3 cm, największa
średnica l cm, średnica otworu 0,35 cm (tabl. XV, rys. 9).
4. Trzy fragmenty przepalonych wtórnie paciorków szklanych o barwie czerwonej i niebieskiej, wymiary trudne do ustalenia.
5. Przęślik gliniany barwy jasnobrunatnej o gładkiej powierzchni, średnica
4,4 cm, wysokość l ,8 cm, średnica otworu 0,9 cm.
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Grób 63
Jamowy. Na głębokości 30 cm natrafiono na zarys jamy grobowej kolistego
kształtu o wymiarach 30 x 32 cm, intensywnie czarnej. W przekroju kształt
stożkowaty, miąższość 14 cm. W jamie grobowej znaleziono jedynie przepalone
kości ludzkie.
Grób 64
Jamowy. Na głębokości 30 cm ukazał się zarys jamy grobowej nieregularnego
kształtu o obrzeżu intensywnie czarnym, natomiast partii centralnej żółto-szarej .
Wymiary obiektu 38 x 46 cm, w profilu kształt stożkowaty, miąższość 24 cm.
W grobie znaleziono jedynie ślady spalonych kości ludzkich.
Grób 65
Jamowy. Na głębokości 30 cm znaleziono jamę grobową składającą się z trzech
czarnych plam w otoczeniu szarego piasku. Wymiary całej jamy 60 x 80 cm.
Profiljamy nieckowaty, jednolicie ciemny, miąższość 18 cm. W grobie znaleziono
przepalone kości ludzkie.
Grób 66
Jamowy. Na głębokości 30 cm odkryto zarys jamy grobowej o kolistym kształcie .
Wymiary 62 x 66 cm, zabarwienie czarne, nieco rozmyte na obwodzie. W przekroju kształt lekko stożkowaty, miąższość 30 cm. W grobie znaleziono fragment
przedmiotu brązowego i spalone kości.
l. Ułamek przedmiotu brązowego w postaci drutu długości 1,1 cm i średnicy
0,2 cm.
2. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 67
Jamowy. Na głębokości 20 cm natrafiono na mocno nieregularne zaciemnienie
o wymiarach 55 x 60 cm. W przekroju kształt jamy również nieregularny,
miąższość 12 cm. W jamie znaleziono ułamek okucia pasa oraz przepalone kości.
l. Niewielki ułamek prostokątnego, żelaznego okucia pasa, silnie skorodowany,
zachowany fragment nitu. Długość l, l cm, szerokość 0,8 cm, grubość wraz z
nitem 0,7 cm.
2. Drobne, nieliczne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Grób 68
Jamowy. Na

głębokości

20 cm

ukazało się

zaciemnienie o zarysie

zbliżonym

do
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kolistego i wymiarach 45 x 52 cm. Zabarwienie jamy czarne, na obwodzie
w szare. W przekroju kształt stożkowaty, miąższość 20 cm.
W jamie grobowej znaleziono drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.

przechodzące

Grób zniszczony
Grób ten został znaleziony przypadkowo podczas wybierania piasku. Wśród
przekazanych do Muzeum materiałów znajdują się fragmenty ośmiu naczyń,
jedno zachowane w całości naczynie miniaturowe, naszyjnik brązowy z końcami
owijanymi drutem, pierścień brązowy, sprężyna zapinki wraz ze szpilą, paciorki
gliniane oraz jeden paciorek szklany.
1. Naczynie·wazowate o wysoko umieszczonym załomie brzuśca przechodzące
go w niewysoką szyję wychyloną do wewnątrz. Powierzchnia naczynia w górnej
części wygładzona, w części przydennej chropowacona. Barwa części górnej
jasnobrunatna, dolna szarobrunatna. Wysokość 24,4 cm, średnica wylewu 17 cm,
średnica dna 17,6 cm (tabl. IX, rys. l).
2. Przydenna część naczynia (być może misy) o powierzchni szarobrunatnej,
chropowaconej. Wysokość zachowana 9,4 cm, średnica dna 13,4 cm (tabl. IX,
rys. 2).
3. Fragment brzuśca dużego naczynia, powyżej łagodnie zaokrąglonego załomu
brzuśca powierzchnia gładzona, w dolnej partii chropowacona, barwa jasnobrunatna. Wysokość zachowana 13,6 cm, średnica brzuśca 27,8 cm (tabl. X,
rys. 1).
4. Fragment brzuśca dużego naczynia o powierzchni gładkiej, jasnobrunatnej,
zdobiony ornamentem w postaci pasma krzyżujących się gęsto rytych płytkich
rowków, ograniczonego od dołu dwoma poziomymi rowkami (tabl. X, rys 4).
5. Fragmenty niewielkiego naczynia o wysoko umieszczonym łagodnym zało
mie brzuśca i niskiej, nieco wychylonej do wewnątrz szyi. Powierzchnia
jasnobrunatna, szorstka. Wysokość 6,6 cm, średnica wylewu 1Ocm, średnica dna
6 cm (tabl. X, rys. 2).
6. Półkuliste naczynie zachowane bez dna. Powierzchnia lekko chropowacona,
jasnobrunatna. Wysokość zachowana 5 cm, średnica wylewu 8 cm (tabl. VIII,
rys. 6).
7. Naczynie miniaturowe w formie bezuchego kubka. Powierzchnia szorstka,
jasnobrunatna. Wysokość 3,7 cm, średnica wylewu 4,5 cm, średnica dna 2,5 cm
(tabl. VII, rys. 2).
8. Fragment części przydennej naczynia, powierzchnia szarobrunatna, chropowacona.
9. Fragment części przydennej naczynia o powierzchni ceglastobrunatnej,
szorstkiej, w miejscu przejścia dna w ścianę naczynia otwór (tabl. VIII, rys. 3).
1O. Naszyjnik brązowy z drutu o przekroju okrągłym, końce owinięte cienkim
drutem brązowym, którego partie rozdzielone są szerszymi pierścieniami.
Zapięcie w formie tarczki zdobionej nakładanymi pierścieniami z drutu brązowe-
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go posiadającej otwór i haczyka. Na przeciwległej zapięciu części między dwoma
pierścieniami wstawiony odcinek sztabkowaty z nitem. Średnica naszyjnika
t2,2 cm, średnica drutu 0,4 cm, średnica tarczki 2,8 cm (tabl. XI, rys. l, 2, 4).
tt. Pierścień brązowy z taśmy o przekroju trójkątnym. Średnica 2,6 cm,
szerokość 0,8 cm (tabl. XI, rys. 3).
12. Brązowa sprężyna zapinki wraz z ośką, szpilą i cięciwą. N a jednym z końców
ośki zachowany guzek. Długość sprężyny 5, 7 cm, długość szpili 3,9 cm (tabl. XI,
rys. 6).
13. 9 paciorków glinianych barwy czerwonej, jeden paciorek barwy zielonej.
Wymiary przeciętne t x t cm.
14. Paciorek szklany barwy białej zdobiony szerokim pasem ornamentu w
postaci listków i winnych gron ze szkła barwy zielonej i czerwonej (tabl. XI,
rys. 5).
Materiał

luźny

z wykopów

Wykop I
l. Trzy niecharakterystyczne fragmenty ceramiki.
2. Drobne nieliczne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Obryw piaśnicy przy wykopie I
l. Głębokość 20- 30 cm - 9 drobnych fragmentów ceramiki.
2. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
3. Drobne grudki węgla drzewnego.
Wykop II
l. Głębokość 20- 25 cm - 4 wiórki krzemienne.
2. 6 fragmentów polepy.

Wyk o p III
l. Głębokość O- 25 cm - 7 fragmentów ceramiki.
2. Głębokość 15 cm, przy obrywie piaśnicy, S - 45 cm, W - 75 cm gliniany.

przęślik

Wyk o p IV
Dwa fragmenty ceramiki.
Wykop V
49 fragmentów ceramiki, drobne
Wyk o p VI
l. Głębokość 15 cm, N Aureliusza (tabl. X, rys. 3).

ułamki

przepalonych

50 cm, E - 60 cm -

kości

moneta

ludzkich.
brązowa

Marka
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2. Dwa ułamki spirali brązowej.
3. Jeden element brązowego okucia pasa.
4. Kółko brązowe z płaskiej blaszki taśmowatej.
5. Paciorek gliniany.
6. Przęślik gliniany (tabl. VII, rys. 8).
7. Odłupek krzemienny.
8. Głębokość 10-12 cm - 52 fragmenty ceramiki, głębokość 20-40 cm
29 fragmentów ceramiki.
9. Głębokość l O- 40 cm - drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.

wyk o p ·vn
56 fragmentów ceramiki, drobne

ułamki

przepalonych

kości

ludzkich.

Wyk o p VIII
l. 78 fragmentów ceramiki.
2. Głębokość O- 20 cm - zawieszka brązowa w formie dwóch spiralnych
tarczek połączonych uszkiem, wykonana z jednego kawałka drutu, średnica
tarczek 1,1 cm, długość uszka 1,6 cm, średnica drutu 0,1 cm (tabl. XV, rys. 10).
Wyk o p IX
Głębokość 20- 30 cm.
l. Przęślik gliniany barwy jasnobrunatnej o powierzchni gładkiej, średnica
4,3 cm, wysokość 2,1 cm, średnica otworu 0,5 cm.
2. Ułamek przedmiotu brązowego w postaci zniekształconej blaszki z niewielkim otworem, długość 4 cm, grubość blaszki 0,1 cm, średnica otworu 0,3 cm.
3. Fragment zapinki prawdopodobnie płytowa tej, zachowany fragment kabłąka
oraz część sprężyny z osłoną. Całość wtórnie zniekształcona. Długość 5,8 cm,
szerokość 3,2 cm, długość sprężyny poza osłoną O, 7 cm, średnica sprężyny 0,6 cm.
4. Drobne ułamki przepalonych kości ludzkich.
Wykop X
Głębokość 20- 30 cm.
l. Przęślik gliniany w przybliżeniu dwustożkowaty, obie podstawy silnie wklęsłe,
powierzchnia jasnobrunatna, gładka. Wysokość l ,5 cm, średnica 3,2 cm, średnica
otworu 0,4 cm.
2. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
Wyk o p XI
Głębokość 30- 65 cm.
l. 163 fragmenty ceramiki.
2. Drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich.
3. Część zniszczonego termicznie przedmiotu brązowego.
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Wyk o p XII
l. Ułamek blaszki brązowej (kolistej?), średnica zachowana 1,4 cm,
0,1 cm.
2. 17 fragmentów ceramiki.
3. Drobne ułamki przepalonych kości ludzkich.
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grubość

Wyk o p XIII
l. Przetopiony paciorek szklany barwy niebieskiej.
2. 32 fragmenty ceramiki.
Wyk o p XIV ·
2 fragmenty ceramiki.
Wyk o p XV
l . 13 fragmentów ceramiki.
2. Ułamki węgla drzewnego.
Wyk o p XVI
drzewnego.

Ułamki węgla

Wyk o p XVII
l. 26 fragmentów ceramiki. ·
2. Drobne ułamki przepalonych

kości

Wyk o p XVIII
l. 79 ułamków ceramiki.
2. Drobne fragmenty przepalonych
3. Ułamki węgla drzewnego.
Wyk o p XXI
Drobne fragmenty przepalonych

ludzkich.

kości

kości

ludzkich.

ludzkich.

Wyk o p XXIII
1. Głębokość O- 20 cm - moneta brązowa, silnie zniszczona, prawdopodobnie
Faustyny Starszej. Lokalizacja w wykopie: N - 3,53 m, W - 3,47 m, średnica
monety 3,4 cm, grubość 0,3 cm (tabl. XV, rys. 11 ).
2. Głębokość 20- 30 cm - dwa drobne fragmenty ceramiki oraz dno niewielkiego naczynia.
·
Wyk o p XXV
24 ułamki ceramiki.
Wykop XXVI
18 ułamków ceramiki.
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Wykop XXXIX
4 ułamki ceramiki.
Wyk o p XLIV
Jeden fragment ceramiki.
Wyk o p LII
Drobne ułamki przepalonych

kości

ludzkich.

Wyk o p LIV
Trzy fragmenty ceramiki.
Wyk o p LVI
Drobny ułamek spalonej

kości.

Wyk o p LXII
Jeden fragment ceramiki.

Analiza
Ozdoby i

materiału
części

stroju

Z a p i n k i. Cmentarzysko w Sterławkach Wielkich dostarczyło trzy zapinki
zachowane w całości, 6 fragmentów zapinek oraz l zapinkę żelazną
bardzo silnie skorodowaną, co uniemożliwia jej określenie typologiczne. Wszystkie trzy zapinki brązowe znalezione w grobie nr 11 zaliczyć można do grupy
fibul kuszowatych zbliżonych do typów A/VI 167- 168. Okazy większe mają
żelazną ośkę sprężyny (tabl. IV, rys. 5, tabl. VI, rys. l). Najmniejsza z zapinek ma
facetowany kabłąk zdobiony na całej długości pasmem drobnych nacięć (tabl. IV,
rys. 2). Fibule takie znane są z terenu kultury wieibarskiej (Brulino-Kosaki)
i datowane na stadium C 2 według Eggersa 1 . Na terenie kultury zachodniobałtyjskiej podobne fibule znane są ze Szwajcarii, gm. Suwałki 2 , a także z
Osowej, gm. Suwałki 3 , i Żywej Wody, gm. Jeleniewo 4 , na których to stanowiskach datowane są na okres III- IV w. n.e. Fragment przetopionego wtórnie
przedmiotu brązowego z tarczką zdobioną emalią w kolorze czerwonym
brązowe

1
K. G o d ł o w s k i, Chronologia okresu późnorzymskiego i wczesnego okresu wędrówek
ludów w Polsce północno-wschodniej, "Rocznik Białostocki" 1974, t. XII, s. 39, tabl. II, rys. 3.
2
Ibid., s. 65, tabl. VI, rys. 3.
3
J. Ja ska n i s, Wyniki badań cmentarzyska we wsi Osowa, pow.Suwałkiw latach 1960
-1961, "Rocznik Białostocki" 1962, t. III, s. 233, tabl. II, rys. 2.
4
W. Z i e m l i ń s k a-0 d oj o w a, Badania wykopaliskowe w 1959 r. na cmentarzysku
kurhanowym w miejscowości Żywa Woda, pow. Suwałki, "Rocznik Białostocki". 1961, t. I, s. 193,
tabl. IX, rys. l, 2.
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(tabl. VI, rys. 9) jest prawdopod obnie pozostałością zapinki podkowiastej
analogicznej do zapinek znanych z cmentarzysk w Mojtynach, b. pow. Mrągo
wo, grób 35 i Raczkach, gm. loco. Zapinki tego typu są naśladownictwem
wyrobów prowincJonalno-rzymskich i najwcześniejsze ich okazy pojawiają się na
Suwalszczyźnie i Mazurach już w fazie C 1 . Są one długotrwałe 5 . W grobie 57
znaleziono ułamki zapinki trójgrzebykowej (grupa V Almgrena). Zapinki takie
datowane są ogólnie na fazy B2 C 1 i C 1 okresu wpływów rzymskich.
N a s z y j n i k i. Naszyjnik pochodzący ze zniszczonego grobu (tabl. XI,
rys. 1, 2, 4) wykonany z drutu brązowego o końcach owiniętych cienkim drutem
również brązowym reprezentuje znany w literaturze typ datowany na 2 połowę
III i początek IV w. n.e. (fazy C 2 - C 3 ). Najbliższą analogię ozdoby z podobnym
zapięciem stanowi naszyjnik ze stanowiska Stręgiel II, b. pow. Węgorzewo 6 •
Naszyjniki takie znane są zarówno w grupie mazurskiej kultury zachodniobałtyjskiej, jak i później, w IV i V w. na Litwie. Podobny naszyjnik datowany
również na 2 połowę III- IV w. n.e. znany jest z cmentarzys ka w Żywej W odzie,
gm. Jeleniewo 7 • Fragment naszyjnika z grobu 56 jest prawdopod obnie częścią
ozdoby tego samego typu.
Z a w i e s z k i. Trzy zawieszki brązowe pochodzące z grobu 50 mają formę
tarczek (koło sześcioszprychowe) z występami i uszkiem. Być może są
to formy pochodzące od ozdób w kształcie koła czteroszprychowego o mocno
, wzbogaconej ornamentyce. Zabytki tego typu znane są ze stanowisk grupy
mazurskiej, np. ze stanowiska w Macharach, b. pow. Mrągowo, pochodzi
zawieszka w formie koła pięciaszprychowego 8 • Ogólnie zabytki te datowane są
na fazę B2 /C 1 , jednak jest możliwe, że przetrwały one dłużej, ulegając ciągłym
przekształceniom zdobienia. Okazy ze Sterławek Wielkich nie współwystępowa
ły, niestety, z żadnym dobrze datującym zabytkiem.
ażurowych

W i s i o r k i żelazne wystąpiły dwukrotnie - w grobie 20 (tabl. VII, rys. 2)
kulisty oraz w grobie 25 (tabl. VII, rys. 5) wisiorek cylindryczny. Zbliżone w
formie wisiorki znane są z b. Grebieten raj. Primorsk w grupie sambijskiej 9 i
datowane tam na fazę C 2 . Również w kulturze wieibarskiej w późnej fazie okresu
późnorzymskiego występują wisiorki cylindryczne (Wielbark, grób 525) 10 .
5

J. Ok u l i c z, Pradzieje ziem pruskich od połowy późnego paleolitu do VII w. n.e.,
1973, s. 412, rys. 196[, g.
6
J. Ok u l i c 7-, o.c., s. 426, rys. 205a.
7
W. Z i e m l i ń s k a- O d oj o w a, o.c., tabl. IX, rys. 7.
8
J. Ok u 11 c z, o.c., s. 395, rys. 185a.
9
Ibid., s. 424, rys. 204e, f.
10
K. G o d ł o w s k i, o.c., s. 41, tabl. II, rys. 22.
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P i e r ś c i e ń brązowy znaleziony w zniszczonym grobie, wykonany z blachy
o trójkątnym przekroju (tabl. XI, , rys. 3) nie jest elementem przydatnym dla
ustaleń chronologicznych.
P a c i o r k i występujące w wielu grobach wykonane były głównie ze szkła
i tzw. pasty szklanej w różnych barwach, najczęściej niebieskie, zielone i
czerwone. Znaleziono również wiele grudek przetopionego wtórnie szkła. Na
uwagę zasługują paciorki czarne z inkrustacją w postaci białych oczek ułożonych
pasmami, które znaleziono w grobie 20 (tabl. VI, rys. 7). Analogiczne do nich
znane są ze Szwajcarii, gm. Suwałki 11 , oraz Szurpił, gm. Jeleniewo 12 . Wszystkie
te typy paciorków datowane są ogólnie na l połowę I tysiąclecia n.e. 13
Paciorek szklany znaleziony w grobie zniszczonym (tab. XI, rys. 5) jest inkrustowany wtopionymi różnobarwnymi pasmami szkła dającymi na zewnątrz ornament zielonych listków i czerwonych winnych gron. Jest on najprawdopodobniej
importem naddunajskim.
Paciorek bursztynowy pochodzący z grobu 32 (tabl. VII, rys. l O) również nie ma
istotnego znaczenia dla chronologii stanowiska. Dwa paciorki brązowe w przybliżeniu dwustożkowate znaleziono w grobie 11 wraz z zapinkami kuszowatymi,
jeden w grobie 13 (tabl. III, rys. 3, tabl. IV, rys. 7) oraz dwa w grobie 36. Podobne
znane są z Bogaczewa-Kuli, b. pow. Giżycko, z Łaźna, b. pow. Olecko, gdzie
14
pochodzą z grobów datowanychzapinkami na III w. n.e. Spośród części stroju
najbardziej typowe są pozostałości okuć pasa w postaci prostokątnych żelaznych
blaszek zachowanych bardzo różnie - od prawie całkowicie skorodowanych po
spatynowane w ogniu z minimalnymi śladami korozji. Na wielu z nich zachowały
się nity. Znaleziono je w wielu grobach oraz luźno (tabl. II, rys. 4, 5, tabl. VII,
rys. 7). Tego typu okucia znane są powszechnie na terenach bałtyjskich,
występują na niemal wszystkich cmentarzyskach. Datowane są ogólnie na
III w. n.e. Na uwagę zasługują okucia w kształcie kotwiczki z nitami umieszczonymi na zakończeniach (tabl. XII, rys. l), nieco zbliżone w formie do okucia z
15
miejscowości Gąsior, b. pow. Mrągowo, datowanego na l połowę III w. n.e.
J. A n t o n i e w i c z, Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1958-1960 na cmentarzysku w miejscowości Szwajcaria, pow. Suwałki, "Wiadomości Archeologiczne" t. XXIX, z. 2, 1963,
s. 175, ryc. 3e.
12
T. Żur o w ski, Sprawozdanie z badań w 1957 r. cmentarzyska ku~hanowego na
stanowisku 2 we wsi Szurpiły, pow. Suwałki, "Wiadomości Archeologiczne", t. XXVII, z. l, tabl. XIX,
ryc. 10.
13
W. Z i e m l i ń s k a- O d oj o w a, o.c., s. 218.
14
J. O k u l i c z, Cmentarzysko z okresu rzymskiego odkryte w miejscowości Bogaczewo, na
·przysiółku Kula, pow. Giżycko, "Rocznik Olsztyński" 1958, t. l, s. 91.
15
J. Ok u l i c z, Pradzieje ziem pruskich ... , s. 413, rys. 197 i n.
11
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W grobie 37 w naczyniu (1) znaleziono żelazną sprzączkę do pasa z odłamanym
kolcem bez skuwki (tabl. XII, rys. 6). Sprzączki takie wraz z okuciami są w
kulturze zachodniobałtyjskiej datowane ogólnie na starszą fazę okresu późno
rzymskiego 16 .
Prócz tego w grobie 3 znaleziono brązową blaszkę w przybliżeniu romboidalną z
nitami, mocno zniszczoną, o trudnej do określenia funkcji (tabl. XI, rys. 3).
N a r z ę d z i a. Do zaliczenia do tej grupy zabytków kwalifikują się igły dwie żelazne z grobów 47 i 52 oraz uszkodzona igła kościana z zachowanym
uchem z grobu 20 (tabl. VI, rys. 4). W grobie 37 znaleziono nóż żelazny bardzo
silnie skorodowany, a w grobie 11 fragment noża (tabl. III, rys. 2). Przęśliki
z grobów l (tabl. II, rys. 2), l O(tabl. II, rys. 6), 20 (tabl. VI, rys. 2), 36, 62 oraz dwa
znalezione luźno mają kształt w przybliżeniu dwustożkowaty i wykonane są z
wypalanej gliny. Wszystkie te zabytki występują powszechnie na cmentarzyskach kultury zachodniobałtyjskiej i nie mają znaczenia dla ustalenia
chronologii. Szczypczyki brązowe znalezione w grobie 32 (tabl. VIII, rys. 4) mają
odpowiednik na cmentarzysku w Szwajcarii, gm. Suwałki 1_7 • Zabytek ten nie jest
dobrze datowany.
M o n e t a b r ą z o w a M a r k a A u r e l i u s z a (161 - 180) została
znaleziona luźno w wykopie VI na głębokości 15 cm. Także poza zespołami
grobowymi na niewielkiej głębokości znaleziono drugą monetę. Jest ona bardzo
silnie zatarta, niewykluczone, że pochodzi z emisji Faustyny Starszej (tabl. XV,
rys. 11). Zabytki te nie mogą być brane pod uwagę przy rozważaniach
chronologicznych, ponieważ monety rzymskie lub prowincjonalnorzymskie,
przedostające się na tereny Barbaricum, często podlegały tezauryzacji i nie
spełniają roli przedmiotów datujących. Monety Marka Aureliusza znane są ze
stanowisk bałtyjskich, m.in. z Netty, gm. Augustów 18 , a także z terenów kultury
wie lbarskiej, np. z Elbląga 19 .
Cer a m i k a. W przebadanych grobach znaleziono 24 naczynia mniej lub
bardziej uszkodzone oraz dużą ilość drobnych fragmentów ceramiki. W wię
kszości nie towarzyszyły im przedmioty metalowe będące dokładniejszymi
wyznacznikami chronologii. Jedynie w przypadku grobu 11 oraz grobu zniszczo16

Sprzączki i okucia pasa na ziemiach polskich w okresie rzymskim,
i Wczesnośredniowieczne, t. IV, Warszawa 1977, s. 398.
17
J. A n t o n i e w i c z, o.c., s. 179, rys. 4d.
18
M. Kaczy ń s k i, Problem zróżnicowania wewnętrznego "kultury sudowskiej" w
późnym podokresie wpływów rzymskich i okresie wędrówek ludów, (w:) Kultury archeologiczne
i strefy kulturowe w Europie środkowej w okresie wpływów rzymskich. Zeszyty Naukowe U .J. Prace
Archeologiczne, z. 22, 1976, s. 284, ryc. 9.
19
K. G o d ł o w s k i, o.c., s. 87.
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nego zespół ceramiczny datowany jest przedmiotami metalowymi. W grobie 11
6 naczyń, z których jedno - popielnica (tabl. III, rys. 1) zawiera
pewne analogie w postaci podobnego naczynia z cmentarzyska w Babiętach, b.
pow. Mrągowo 20 • Naczynia tego typu znane są z obszaru grupy mazurskiej
kultury zachodniobałtyjskiej i trwają od fazy B 1 do III w. n.e. W przypadku
omawianego zespołu grobowego można to datowanie uściślić do ram 2 połowy
III w. - l połowy IV w. n.e. Pozostałe naczynia z grobu 11 to kubek (tabl. III,
rys. 4), czarka (tabl. III, rys. 6), misa półkulista, naczynie o ostrym załomie
brzuśca (tabl. III, rys. 5), oraz małe naczynie ze słabo wyodrębnionym dnem (tabl.
IV, rys. 6). Wszystkie te naczynia wykonane są ręcznie, niezbyt starannie, jedynie
naczynie (l) jest wygładzone w górnych partiach. Grób zniszczony zawierał duże
fragmenty ceramiki, z których udało się zrekonstruować prawie w całości jedno
naczynie (tabl. IX, rys. l). Jest to duże naczynie, którego dolna część jest
chropowacona . Pozostałe fragmenty to dolna część misy, również dużych
rozmiarów (tabl. IX, rys. 2) i fragment brzuśca dużego naczynia (tabl. X, rys. 3).
Omówiona tu ceramika datowana jest na 2 połowę III w. n.e. i początek
IV w. n.e. przez brązowy naszyjnik. W grobie tym znaleziono również naczyńko
miniaturowe w formie kubka bez ucha. Pozostałe to naczynia typu garnkowatego o szorstkiej powierzchni (grób 37 - tabl. XIII, rys. 2, tabl. XII, rys. 8) lub
o powierzchni chropowaconej (grób 37, nacz. l, tabl. XIII, rys. l). To ostatnie
naczynie jest ponadto zaopatrzone w dwa umieszczone symetrycznie na brzuścu
plastyczne żeberka. Naczynia misowate wystąpiły w grobach 43 (tabl. XIV,
rys. 3), 44 i 48 (tabl. XV, rys. 2). W grobie 44 znaleziono ponadto silnie zniszczone
małe naczynie o trudnej do ustalenia formie. Jedyną charakterystyczną formą są
popielnice z grobu 46 (tabl. XIV, rys. 4, 5, 7) typu "Flaschenurne ". Różnią się one
od typowych, zachodniomazurskich, brakiem ażurowej listwy plastycznej stanowiącej uchwyt naczynia.
Pozostała ceramika nie jest określona chronologicznie. Wobec braku
przedmiotów ściśle datujących zespoły grobowe powiedzieć można, że charakter
ceramiki nie odbiega od typowego dla starszej fazy okresu późnorzymskiego na
terenach bałtyjskich.
znajdowało się

F o r m a p o c h ó w k u. Wszystkie groby na badanym cmentarzysku były
grobami płaskimi. W większości (59 z 68 przebadanych grobów) były to
pochówki jamowe. Jamy grobowe o wypełnisku intensywnie czarnym zalegały
płytko i osiągały miąższość do 20 cm. Były w większości regularne, owalne lub
okrągłe o wyraźnym zarysie. Prawdopodob ne jest, że górne częścijam zniszczone
były przez orkę, której ślady uchwycono w niektórych wykopach. Groby

20 J.

Ok u l i c z, Pradzieje ziem pruskich ..., ryc. 187 d.
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popielnicowe nie miały tak wyraźnych jam grobowych, w wypadkach grobu 12
popielnica złożona była bezpośrednio w czystym piasku. W dwóch przypadkach
(groby 43 i 48) groby te zawierały po jednym naczyniu typu misowatego, w
pozostałych znajdowało się dwa lub więcej naczyń, przy czym nie wszystkie z nich
zawierały przepalone kości, natomiast często kości znajdowały się w jamie
grobowej w pobliżu naczyń. Niejasna jest forma grobu 40, gdzie wystąpiło duże
skupisko ceramiki. Ze względu na to, że w grobie tym zalegał kamień (co jest
charakterystyczne dla grobów popielnicowych) należy obiekt ten zaliczyć także
do popielnicowych.
Obstawę kamienną stwierdzono wyłącznie w grobie 11. Składała się ona z
pięciu kamieni ułożonych w półokrąg, przy czym przepalone kości , ludzkie
znajdowały się zarówno w popielnicy (w niewielkiej ilości), jak i w obrębie jamy
grobowej we wnętrzu półokręgu utworzonego przez kamienie, a także poza
kamieniami. W grobach popielnicowych 37, 40, 44, 46 znaleziono pojedyncze
kamienie, w grobie 48 dwa małe kamienie, dwa kamienie znajdowały się również
w grobie jamowym 41. Obrządek pogrzebowy i zestaw wyposażenia pozwala
ustalić ramy chronologiczne cmentarzyska na fazy C 1 - C 3 okresu wpływów
rzymskich, czyli ogólnie na okres późnorzymski. Przynależność do grupy
mazurskiej kultury zachodniobałtyjskiej jest bezdyskusyjna 21 •
ZAKOŃCZENIE
Materiały

uzyskane z badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich pozwalacharakter lokalny obiektu z zestawem zabytków typowych dla
podokresu późnorzymskiego . Ogólnie cmentarzysko należy c;lo niewielkich,
obszar zajmowany przez obiekty grobowe to ok. 700m 2 na planie okręgu z
lekkim wydłużeniem w kierunku północnym. Można wnioskować, że cmentarzysko było użytkowane przez jedną, niewielką grupę lokalną przez ok. 200 lat.

ją stwierdzić

PE3/0ME
MonUibHHKH TpynocmioKeHHSI BCTepnaBKax-BeJibKHX, rM . PbiH , HCCJie.[{oBaJIHCb B
fO.[{aX. 3TO 6biJIO UJIOCKOC 3aXOpOHeHHC, Ha HCM 06HapyiKCHO
SIMOBbiX H

9

68

1977-1980
59

MOfHJibHHKOB, B TOM lfHCJIC

ypHOBbiX.

Onpe.[{eJIHTb xpoHOJIOrHłO JaxopoHeHHił no3BOJIHJIH npeiK.[{e Bcero yKpaweHHSI, a TaKiKe
HeKOTOpbie KepaMHlfeCKHe <l>opMbi. TpH 6poH30BbiX JacTeiKKH, xopowo coxpaHHBIIIHecsr , Haił
.[{CHHhle B MOrHJibHHKe

167- 168.
KYJibTYPbi.

21

N° 11,

OTHOCSITCSI K rpynne ap6aneTHbiX <ł>H6yn (3acTeiKeK) THna

A VI

HOXOiKHe <I>H6yJihl BCTpelfałOTCSI TaKiKe B .[{pyrHX 3aXOpOHeHHSIX 3ana,[{Ho6aJITHHCKOH
KpoMe <I>H6yn, naMSITHHKOM, BaiKHbiM MSI xpoHonorHH, SIBJISieTcsr OiKepenbe H3

Ibid., s. 448.
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pa3pyWeHHOfO MOfHJibHHKa, HMeiOmee aHOJIOfHH B Ma3ypcKOH rpynne H B JIHTBe. THnHtfHhiMH
6aJITHHCKOH KYJibTyphi j(BJlj(IOTCj( TaK)Ke 6yCHHbł H3 CTeKJia H CTeKJij(HHOH naCTbi, a TaKliCe
)l(eJie3Hhie OKOBKH fiOj~Ca, KOTOpbie 6biJIH HaH,lleHbl B 60JibWOM KOJIHtfeCTBe BO MHOfHX MQfHJlhHHKaX.
K HHTepecHbiM naMj(THHKaM cTapHHhi, XOTj( H He HMeiOUlHM oco6oro 3HatfeHHj( ,llJlj(
,llaTHpOBKH, OTHOCjiTCji, HeCOMHeHHO, ,llBe HMnOpTHpOBaHHbie 6pOH30Bhie MOHeThl (MapKa
ABpeJIHj( H <l>aycTHHhi CTapweił) .
Cocy,llaMH, THITHtfHbiMH ,llJij( Ma3ypcKoił rpynnhl, j(BJij(IOTCj( ypHbi, npH6JIH)I(aiOmHeCj( no
THny K "Flaschenurnen". OcTaJibHaj( KepaMHKa He HOCHT xapaKTep xpoHonorHąecKoro onpe,lleJIHTemL
KaMeHHaj( 3aUlHTa 6hma Haił,lleHa TOJibKO npH MOrHJibHHKe N° 11, B HeCKOJibKHX ypHOBbiX
MOfHJlbHHKaX 6hiJIH HaH,lleHbl OT ,lleJibHhie KaMHH.
06opy,llOBaHHe MOfHJihHHKOB H pHTyaJI norpe6eHHj( ll03B0Jlj(IOT OTHeCTH MOfHJlbHHKH K
Ma3ypcKoił rpynne 3ana,llHo6aJITHHCKoił Kyni.Typhi, a BpeMj( JaxopoHeHHj( - ,llaTHpoBaTh no3,llHepHMCKHM nepHO.llOM (<l>a3hi C 1 -C 3).
,lJ,JUI

SUMMARY

The cremation cernetery in Sterławki Wielkie, commune ofRyn, was examined in the years 1977
- 1980. This is a fiat cemetery, containing 68 graves, including 59 Pit graves and 9 graves. The relics
which make it possible to establish the chronology of the_ ~m~~ery are predominantly ornaments
and certain forms ofpottery. Three bronze brooches, well preserved and found in grave No. 11 belong
to fibulae type A VI 167-168. Similar fibulae appear in other cemeteries belongin~ to the West-Bałt
culture. Another ornament important for the chronology of the site is a necklace from a devastated
grave, with analogiesto the Mazurian group and Lithuania. Also glass beads and ones made of glass
paste as well as iron mountingsof belts, whose great number was found in many graves, are typical of
the Bałt culture.
Interesting, although without a greater significance for the dating, are two bronze imported coins
(Marcus Aurelis and Faustina the Elder). Pottery typical of the Mazurian gro up include cinerary-ums
similar to "Flaschenurnen." The other pottery cannot serve as a chronological determinant.
Stones which served to protect the grave were found only in grave No. 11, and in the cinerary-um
graves only individual stones were found.
The articles discovered in t he gra ves and t he funreal rite make i t possible to establish the cultural
nature ofthe findings as belonging to the group ofthe Mazurian Western-Bałt culture, and the period
- as Late Roman (Stages C 1 - C 3 ).

LECH PAWLATA

WYNIKI BADAŃ NOWO ODKRYTEGO CMENTARZYSKA
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO W DROHICZYNIE, WOJ. BIAŁOSTOCKIE

Pe3yJihTaThi Hccne.[{osaHHił MorHJihHHKa paHHero cpe.[{HeseKOBMI,
He.[{aBHO Haił.[{eHHoro s ,ll;poXH'IHHe (soes. EenocToK)
Results of research on the newly discavered early medieval
cemete.ry in Drohiczyn (the voivodeship of Białystok)

Stanowisko XVI w Drohiczynie, znane w dotychczasowej literaturze jako
stanowisko "Za cmentarzem parafialnym", odkryte zostało w latach dwudziestych XX w. przez Zygmunta S z m i t a. Chronologia ceramiki pochodzącej
z osady ludności kultury łużyckiej określona została na III- IV okres epoki
brązu

1

.

Stanowisko leży na łagodnym skłonie terasy nadzalewowej prawobrzeżnej
doliny rzeki Bug, wyniesionej ponad poziom tej doliny 2- 4 m. Znajduje się
ok. l ,5 km na zachód od grodziska w Drohiczynie i ok. l 00 m na północ od
starego koryta Bugu (ryc. l).
W latach 1980-1981 przeprowadzono wstępne badania sondażowe w celu
rozpoznania stratygrafii i chronologii stanowiska. Na podstawie sporządzonej
siatki arowej przebadano częściowo ary: 68, 69 i 88. Wykopy zlokalizowano na
szczycie wyodrębnionego cyplowato fragmentu terasy, w odległości 160m na
zachód od muru cmentarza parafialnego. Badania prowadził autor niniejszego sprawozdania pod opieką Konserwatora Zabytków Archeologicznych
mgr D. J a s k a n i s.
Badania wykopaliskowe ujawniły istnienie dwu warstw kulturowych: dolnej,
związanej z ·osadnictwem kultury łużyckiej, i górnej, związanej z osadnictwem

J. D ą b r o w s k i, Materiały kultury łużyckiej z Podlasia, "Materiały Starożytne" t. VII,
Warszawa 1961, s. 25; T. Węgrzy n o w i c z, Kultura łużycka na Mazowszu wschodnim i
Podlasiu, "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne" t. II, 1971, s. 118.
1

ROCZNIK

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991
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)(1

l:+:+:+j3

~2

.4

~5

Lokalizacja cmentarzyska wczesnośrednio
wiecznego (stan XVI)
l - stanowisko XVI, 2 - grodzisko, 3 - cmentarzysko, 4 - kościoły katolickie,

Ryc. l. Drohiczyn, woj.

białostockie.

5 -

wczesnośredniowiecznym

kościół prawosławny

• Warstwy te przedzielone zostały tzw. dolnym poziomem namycia, który stanowi przemieszany piasek z ziemią, zmyty z górnych
partii stoku. Między warstwą wczesnośredniowieczną a warstwą ornej ziemi
znajdował się tzw. górny poziom namycia, zawierający przemieszany materiał
zabytkowy, zmyty z górnych partii stoku, podobnie jak dolny poziom namycia.
Szczególnie istotne dla badań nad historią i kulturą wczesnośredniowie
cznego Drohiczyna, jak i całego Podlasia, wydaje się być odkrycie cmentarzyska
z tego okresu. Miejsce lokalizacji cmentarzyska pozostawało dotychczas nieznane, a badaniami objęto grodzisko i rozległy kompleks osad drohiczyńskich.
Badania te dostarczyły licznego, ale jednostronnego, materiału zabytkowego 3 •
W trakcie prac wykopaliskowych, prowadzonych w latach 1980-1981,
w ciągu dwu sezonów badawczych odkryto 1.0 grobów (ryc. 2).
2

Materiał zabytkowy z osady kultury łużyckiej omówiony zostanie w oddzielnej pracy.
Materiał zabytkowy z wczesnośredniowiecznych osad Drohiczyna omówiła K. M u s i an o w i c z, Drohiczyn we wczesnym średniowieczu, "Materiały Wczesnośredniowieczne" t. VI,
2

3

Warszawa 1969, s. 7-235. Jednak dopiero łączna analiza materiału z osad i cmentarzysk pozwala na
wyciągnięcie pełnych i obiektywnych wniosków co do zwyczajów i kultury użytkującej je ludności.
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Ryc. 2. Drohiczyn, woj.

białostockie .

stan XVI. Rozmieszczenie grobów w obrębie
przebadanego obszaru

Grób l
Jama grobowa w planie kształtu prostokątnego o zaokrąglonych narożnikach,
o wymiarach 180 x 50 cm, w przekroju piopowym miała kształt prostokątny.
Wypełniska jej stanowił ciemnobrunatny piasek, nieznacznie różniący się barwą
od jaśniejszego piasku dolnego poziomu namycia, identycznie jak w pozostałych
grobach. Na płaskim dnie jamy grobowej, znajdującej się na głębokości 65 cm od
poziomu stropu warstwy wczesnośredniowiecznej, leżał szkielet jednego osobnika: zachowała się czaszka i fragmenty kończyn. Zmarłego złożono do grobu
w pozycji wyprostowanej, na wznak, z rękami wyciągniętymi wzdłuż tułowia.
Orientacja głową na zachód. Wyposażenie: na lewej skroni czaszki zachował się
ślad skorodowanej ozdoby z drutu brązowego, prawdopodobnie kabłąka
zausznicy, lub cienkiego kabłączka skroniowego. We wkopie grobowym znaleziono kilka drobnych fragmentów naczyń kultury łużyckiej oraz bryłkę polepy.
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G r ó b 2 (tabl. l)
Kształt jamy grobowej prostokątny, o silnie zaokrąglonych narożnikach.
Długość jamy 185 cm, szerokość 80 cm. Ścianki pionowe. Na płaskim dnie, na
głębokości 75 cm od stropu warstwy wczesnośredniowiecznej znajdował się
szkielet jednego osobnika. Rozłożeniu uległy kości żeber i palców kończyn
dolnych. Szkielet zorientowany czaszką w kierunku zachodnim leżał w pozycji
wyprostowanej, na wznak, z rękami wyciągniętymi wzdłuż tułowia (prawa dłoń
leżała na kości udowej). Wyposażenie: a) pierścionek pleciony z druciku
brązowego, w połowie obwodu sklepany - przekrój kwadratowy. Średnica
wewnętrzna l ,8 cm (tabl. I - ryc. 1), b) dwa identyczne pierścionki z drutu
brązowego w postaci zamkniętych kółek, o średnicy wewnętrznej 1,8 cm (tabl. I
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Tablica. l. Drohiczyn, woj. białostockie, stan. XVI. Groby 2 i 2 A, oraz
zabytki z grobu 2
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płaski krzyżyk

odlany w formie dwustronnej, z brązu. Ramiona
zakończone okrągłymi tarczkami. Między ramionami półksiężyce. Uszko pła
skie kształtu owalnego. Wymiary: wysokość 2,2 cm, szerokość -2 cm (tabl. I ryc. 3), d) krzyżyk równoramienny, o ramionach zakończonych kuleczkami. Na
awersie i rewersie kwadratowego pola środkowego ornament ukośnego krzyża.
Uszko płaskie. Wymiary: wysokość 2,5 cm, szerokość l ,8 cm (tabl. I - ryc. 4), e)
ażurowa zawieszka krzyżykowata, płaskowypukła, w postaci krzyża greckiego
wpisanego w okrągłą obręcz. Obręcz poprzecznie karbowana, ramiona i beleczki
z wyodrębnionym obrzeżem i ornamentem wypukłego punktowania. Wymiary:
wysokość 3 cm, średnica 2,3 (tabl. l - ryc. 5), f) brązowy kabłączek esowaty,
z uszkiem żłobkowym, wysokość 2,5 cm (tabl. I - ryc. 6), g) zausznica brązowa.
Kabłąk z druciku o jednym końcu spłaszczonym, zawiniętym w uszko, na
którym wytłoczony szeroki żłobek. Na kabłąk nanizany pacior z blachy brązowej
zdobiony srebrną granulacją oraz łańcuszek żelazny o okrągłych ogniwach.
Średnica kabłąka zausznicy 2,2 cm (tabl. I - ryc. 7), h) kabłąk zausznicy z
cienkiego druciku brązowego. Jeden koniec haczykowato wygięty. Średnica
kabłąka 2 cm (tabl. I - ryc. 9), i) fragment kabłąka zausznicy z fragmentami
paciora zdobionego granulacją (tabl. I - ryc. l O),j) fragment kabłąka zausznicy o
uszku analogicznym do tabl. I - ryc. 7 (tabl. I - ryc. 8), k) zausznica brązowa.
Kabłąk z jednym końcem spłaszczonym, zawiniętym w uszko. Na kabłąk
nanizany beczułkowaty pacior z blachy brązowej zdobiony srebrną granulacją.
Średnica kabłąka 2,5 cm (tabl. I - ryc. 11 ), l) 66 sztuk paciorków szklanych
kształtu kulistego, lekko spłaszczonego oraz lekko stożkowatego. Szkło przezroczyste barwy miodowej (tabl. I - ryc. 12), m) fragmenty silnie skorodowanego
kabłączka cynowego znalezione z lewej strony pod czaszką, n) fragmenty
paciorków (?) z blachy brązowej ze srebrną granulacją, znalezione na E i NE od
czaszki. Ponadto we wkopie grobowym znaleziono 5 drobnych ułamków
ceramiki kultury łużyckiej, oraz w stropie wkopu brązowy, posrebrzany
kabłączek skroniowy z uszkiem esowatym. Średnica 2,8 cm (tabl. I - ryc. 13).
ryc. 2), c)

Grób 2A
Jama grobowa

zaznaczyła się

dopiero na

głębokości

65 cm od stropu warstwy
jako prostokątna plama ciemnobrunatnego piasku,
której jeden koniec zniszczony został przez wkop grobu nr 2. Zachowane
wymiary l 00 x 50 cm. Na płaskim dnie, pa głębokości 75 cm znajdowały się w
części SW drobne fragmenty kości czaszki. Orientacja jamy grobowej (osi
dłuższej) SW - NE. Śladów wyposażenia nie stwierdzono.
wczesnośredniowiecznej

Grób 3
Wkop grobowy zaznaczył się na głębokości 30 cm od stropu dolnego poziomu
namycia przechodzącego w górny poziom namycia (brak warstwy wczesno-
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jamy grobowej w planie prostokątny, o nieregularnym
przebiegu krawędzi i wymiarach 185 x 50 cm. W przekroju pionowym kształt
trapezowaty o lekko ukośnych ściankach i płaskim dnie, znajdującym się na
głębokości 30 cm od poziomu stropu dolnej warstwy namycia. Na dnie jamy
grobowej znajdował się szkielet jednego osobnika zachowany w dobrym stanie.
Rozłożeniu uległy drobne kości. Zmarły złożony został do grobu w pozycji
wyprostowanej, na wznak, głową w kierunku zachodnim. Ręce wyciągnięte
wzdłuż tułowia. Prawa dłoń spoczywała na biodrze. Wyposażenie: a) kabłączek
skroniowy półtorazwojowy, wykonany z drutu brązowego, średnicy 2,4 cm
(tabl. II - ryc. t), b) na kabłączek nanizany był kabłąk zausznicy z cienkiego
druciku brązowego, o końcach wygiętych haczykowato i złączonych ze sobą.
Wymiary 2,8 x 2,2 cm (tabl. II - ryc. 2), c) kabłąk zausznicy z druciku
brązowego. Jeden koniec spłaszczony, zawinięty w uszko, drugi spłaszczony
łopatkowato. Na kabłąk nawinięte w dwu miejscach zwoje cienkiego druciku.
Średnica kabłąka 2,6 cm (tabl. II - ryc. 3), d) kabłączek półtorazwojowy srebrny,

średniowiecznej). Kształt
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Tablica. II. Drohiczyn, woj. białostockie, stan. XVI. Grób 3 oraz zabytki
z grobów 3 (l - 4), 6 (7), i z grobu 7 (5, 6)
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znaleziony na palcu lewej ręki, średnicy wewnętrznej l, 7 cm (tabl. II - ryc. 4).
We wkopie grobowym znaleziono 19 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej,
2 okruchy krzemienne, oraz fragment naczynia wczesnośredniowiecznego.
Grób 4
Kontury jamy grobowej, niewyraźne poniżej warstwy wczesnośredniowiecznej,
wyostrzyły się na poziomie warstwy łużyckiej. Kształt prostokątny. Część
południowa zniszczona przez wkop współczesny - okop strzelecki. Wymiary
jamy grobowej 200 x 60 cm. W przekroju ścianki pionowe. Na płaskim dnie,
znajdującym się na głębokości 80 cm od stropu warstwy wczesnośrednio
wiecznej, leżał szkielet jednego osobnika. Zachowały się czaszka i kości kończyn,
które uległy częściowemu przemieszczeniu. Zmarły ułożony został na wznak, w
pozycji wyprostowanej, zorientowany głową na zachód z lekkim odchyleniem na
północ. Zachowane kości lewej ręki ułożone wzdłuż tułowia. Przy szkielecie nie
stwierdzono żadnych śladów wyposażenia. We wkopie grobowym znaleziono
kilka fragmentów ceramiki: kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznej.
Grób 5
Niewyraźne ślady

wkopu grobowego stwierdzono poniżej poziom~ warstwy
Zarys wkopu wyostrzył się na poziomie warstwy
łużyckiej. Jama grobowa w planie prostokątna o nieregularnym zarysie i
wymiarach 200 x 80 cm. W przekroju kształt lekko trapezowaty. Dno płaskie na
głębokości ok. 85 cm od poziomu stropu w·a rstwy wczesnośredniowiecznej.
W grobie znajdował się szkielet leżący w pozycji wyprostowanej, na wznak,
zorientowany czaszką na zachód, z lekkim odchyleniem na północ. Kości
zachowane w stanie dostatecznym. Rozłożeniu uległy żebra, kości prawego
przedramienia oraz kości palców. Lewa ręka zgięta w łokciu dłonią złożona na
jamie brzusznej. Prawa wyciągnięta wzdłuż tułowia. Przy zmarłym nie stwierdzono śladów wyposażenia. Z wkopu grobowego pochodzi kilkadziesiąt drobnych
fragmentów ·ceramiki kultury łużyckiej, oraz kilka wczesnośredniowiecznych,
kilkanaście grudek polepy glinianej i krzemieni.
wczesnośredniowiecznej.

Grób 6
Jama grobowa kształtu w planie prostokąta o zaokrąglonych narożnikach
(wymiary 225 x 55 cm), w przekroju pionowym nieregularnie trapezowata. Dno
płaskie na głębokości 60 cm od stropu warstwy wczesnośredniowiecznej.
Orientacja jamy grobowej osią dłuższą wzdłuż E- W. W zachodniej jej części
znaleziono czaszkę leżącą na prawej skroni. Wyposażenia osobistego nie
stwierdzono. We wkopie, przy jego ścianie północnej na wysokości czaszki,
znaleziono żelazny przedmiot z zachowanymi płatami drewna. Znajdował się on
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na poziomie szkieletu (tabl. II - ryc. 8). Ponadto znaleziono kilkanaście
fragmentów naczyń kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznych, grudki polepy
i kilka krzemieni.
Grób 7
Ślady wkopu zaznaczyły się dopiero na poziomie warstwy łużyckiej, jako

ciemnobrunatna plama piasku odcinająca się od czarnej warstwy kulturowej.
Kształt wydłużonego owalu. Część zachodnia zniszczona przez okop strzelecki.
Orientacja osi dłuższej jamy wzdłuż linii E- W. Zachowana wielkość 75 x
x 35 cm. Głębokość ok. 60 cm od stropu warstwy wczesnośredniowiecznej. Nie
stwierdzono śladów kości. Na dnie jamy grobowej znaleziono: a) dwa paciorki
szklane kuliste, spłaszczone. Szkło zielone. Na obwodzie trzy żółte wypukłe guzki
(tabl. II - ryc. 5), b) ażurowy pacior beczułkowaty z druciku brązowego,
zdobiony srebrną granulacją (tabl. II - ryc. 6).
G r ó b 8 (tabl. III)
Zarys jamy grobowej zaznaczył się w stropie dolnego poziomu namycia (brak
warstwy wczesnośredniowiecznej). Kształt jamy w planie poziomym prostokątny o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach 165 x 70 cm. Ścianki nieregularnie pionowe. Dno na głębokości 40 cm od poziomu stropu dolnej warstwy
namycia. Orientacja jamy grobowej osią dłuższą wzdłuż linii E- W. Ze szkieletu
zachowały sięjedynie drobne fragmenty kości. Na podstawie położenia wyposażenia w grobie można stwierdzić, że leżał on zgodnie z osią dłuższą jamy, głową
na zachód, z rękami wyciągniętymi wzdłuż tułowia. Wyposażenie: a) pierścionek
z taśmy brązowej o końcach zwężających się, tępo zakończonych, zachodzących
na siebie. Na powierzchni ornament delikatnego zygzaka w postaci ukośnych
krzyży przedzielonych trzema słupkami. Średnica 1, 7 cm (tabl. III - ryc. 1),
b) pierścionek z taśmy brązowej o końcach ostro zwężonych, zachodzących na
siebie. Powierzchnia posrebrzana. Średnica 1,7 cm (tabl. III - ryc. 2), c) nożyk
żelazny z trzpieniem wyodrębnionym obustronnie. Długość 9,5 cm (tabl. III ryc. 3), d) kabłączek skroniowy z brązu. Uszko esowato wygięte, żłobkowane. Od
wewnątrz przyczepiony fragment okrągłego w przekroju pręta brązowego,
identycznej grubości jak kabłączek (fragment drugiego kabłączka (?) (tabl. III
- ryc. 5), e) krzyżyk ołowiany o prostych ramionach. Na awersie wyodrębnione
okrągłe pole. Jeden koniec z dziurką do zawieszania. Wysokość 2,1 cm,
szerokość 1,8 cm (tabl. III - ryc. 6), f) beczułkowaty paciorek ze szkła czarnego,
nieprzezroczystego. Przy otworku inkrustowany żółtą masą. Na powierzchni
ornament zygzaków malowany białą farbą (tabl. III - ryc. 8), g) walcowaty
paciorek ze szkła czarnego, nieprzezroczystego. Ornament w formie dookolnego
zygzaka inkrustowany białą masą (tabl. III - ryc. 9), h) paciorek kulisty,
spłaszczony. Szkło kremowo-żółte, nieprzezroczyste. Powierzchnia silnie spaty-
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zabytki z tegoż g~obu

8 oraz

nowana (tabl. III - ryc. 10), i) paciorek dwustożkowa ty. Szkło przezroczyste
barwy niebieskiej (tabl. III - ryc. 11 ), j) 2 paciorki walcowate. Szkło przezroczyste barwy zielonej i niebieskiej (tabl. III - ryc. 12), k) 8 paciorków kulistych
lub lekko walcowatych. Szkło przezroczyste barwy zielonej (7 szt.) i żółtej (l szt.),
l) 20 paciorków kulistych, spłaszczonych. Szkło przezroczyste barwy zielonej
(6 szt.), żółtej (4 szt.) oraz niebieskiej (10 szt.) (tabl. III - ryc. 14), m) paciorki
kuliste, spłaszczone ze śladami skręcania. Szkło nieprzezroczyste barwy fioletowej (6 szt.) oraz ciemnoniebieskiej (6 szt.), (tabl. III - ryc. 15), n) dwa paciorki
dwuczłonowe ze szkła przezroczystego barwy zielonej (tabl. III - ryc. 16), o)
małe paciorki krążkowate. Szkło przezroczyste barwy zielonej (7 szt.) (tabl. III
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- ryc. 17). We wkopie grobowym znaleziono pierścionek z taśmy brązowej (tabl.
III - ryc. 4) oraz kilkanaście drobnych ułamków naczyń glinianych (w tym kilka
niecharakterystycznych drobnych fragmentów wczesnośredniowiecznych).
Grób 9
Jama grobowa, w planie kształtu wydłużonego owalu, zaznaczyła się poniżej
warstwy wczesnośredniowiecznej w postaci zaklęśnięcia tej warstwy. Jama
o wymiarach 160 x 90 cm, zorientowana osią dłuższą wzdłuż linii E- W,
zniszczona została w części wschodniej przez wkop współczesny. W przekroju
kształt jamylekko trapezowaty. Płaskie dno znajdowało się na głębokości 85 cm
od poziomu stropu warstwy wczesnośredniowiecznej. Pomimo tego, iż w jamie
nie znaleziono żadnych pozostałości szkieletu (który prawdopodobnie uległ
rozłożeniu) ani wyposażenia, potraktowano jąjako wkop grobowy ze względu na
kształt i barwę oraz strukturę wypełniska.

ANALIZA MATERIAW ZABYTKOWEGO

Charakterystyczną cechą cmentarzyska w Drohiczynie jest brak konstrukcji
kamiennych grobów, będących przewodnią cechą wczesnośredniowiecznych
cmentarzysk z terenów Podlasia, jak i Mazowsza. Jednak znane są z tych terenów
cmentarzyska pozbawione ·obstaw i bruków kamiennych. Były one lokowane
najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie grodów, siedzib lokalnej władzy i
duchowieństwa, wykazując silniejsze podporządkowanie ideologii chrześcijań
skiej 4 . W ·położeniu grobów, mimo odkrycia tylko niewielkiej części cmentarzyska, dopatrzyć się można rzędowego ich układu. Groby: 3, 8, 6, l, 4 leżą
w nieregularnym rzędzie (ryc. l), wzdłuż osi N- S. W jamach grobowych
kształtu prostokątnego o zaokrąglonych narożnikach, płaskim dnie i ściankach
pionowych lub lekko ukośnych, znajdowały się pojedyncze pochówki. Wymiary
jam grobowych dość niejednolite, długość 165-225 cm przy średniej 190 cm,
szerokość 50- 80 cm przy średniej 60- 65 cm. W części, gdzie stwierdzono
obecność warstwy wczesnośredniowiecznej, głębokość jam grobowych wahała się w granicach 60- 80 cm, od stropu warstwy, przy średniej wynoszącej
70 cm. Wyliczenia głębokości grobów nie są jednak w pełni wiarygodne
z uwagi na fakt, że warstwa została zmyta w części północnej, a częściowo
namyta w południowej części badanego obszaru. Dna wszystkich grobów
znajdowały się na poziomie calca, lub w caleowym piasku. Z faktu tego
na obecnym etapie badań nie można wyciągnąć szerszych i ogólniejszych

4
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu
i Podlasiu, "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne" t. l, 1971, s. 458.
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wniosków. Niemniej jednak zjawisko składania zmarłych na czystym gruncie
wydaje się być charakterystyczne dla niektórych cmentarzysk Małopolski 5 .
We wkopach grobowych nie stwierdzono obecności gwoździ, czy okuć
żelaznych mogących wskazywać na istnienie trumien. Ich brak uznano za
charakterystyczną cechę grobów na cmentarzyskach pozbawionych konstrukcji
kamiennych 6 • Jednak ostatnie badania na cmentarzysku w Święcku Strumianach, gdzie odkryto ślady trumien 7 , sygnalizują możliwość ich wystąpienia
w Drohiczynie.
W jamach grobowych znajdowały . się szkielety zmarłych zorientowane
głowami na zachód, niekiedy z odchyleniem na północ lub południe, zgodnie
z osią dłuższą jam. Pozycja zmarłych wyprostowana, na wznak. Ręce wyciągnięte
wzdłuż tułowia. Niekiedy jedna z nich spoczywała oparta dłonią na miednicy.
Pod tym względem rytuał pogrzebowy nie odbiega od ogólnie stosowanego w
tym czasie na ziemiach Polski, wykazując wpływy zachodniochrześcijańskie 8 .
Elementy wyposażenia grobowego, ograniczonego w zasadzie do części
stroju, znaleziono przy szkieletach 2, 3 i 8. W grobie l, przy lewej skroni czaszki
szkieletu, stwierdzono obecność śladów ozdoby z druciku brązowego, prawdopodobnie kabłąka zausznicy lub kabłączka skroniowego. Przy północnej ścia
nie wkopu grobowego grobu 6, na wysokości czaszki szkieletu, znaleziono
przedmiot żelazny ze zmineralizowanymi śladami drewna. Jego związek ze
szkieletem jest jednak wątpliwy. Pozostałe szkielety pozbawione były całkowicie
wyposażenia. Znaleziono jedynie ozdoby (z wyjątkiem noża w grobie 8). Są to
kabłączki skroniowe, zausznice, pierścionki, paciorki oraz krzyżyki i zawieszka
krzyżykowa ta.
K a b ł ą c z k i skroniowe prezentowane są na omawianym cmentarzysku
przez dwa typy: z uszkiem wygiętym esowato oraz tzw. półtorazwojowe.
Kabłączki esowate znaleziono w grobach 2 i 8. Dwa z nich miały żłobkowane
uszka i ·były identycznych rozmiarów. Znalezi.one zostały w grobie 2 z lewej
strony czaszki (tabl. I - ryc. 6) oraz wśród paciorków w grobie 8 (tabl. III - ryc.
5). Trzeci kabłączek, nieco większy, wykonany jak dwa poprzednie z brązu, ale
dodatkowo posrebrzany, znaleziony został we wkopie grobu 2 powyżej szkieletu
(tabl. I - ryc. 13). Kabłączki esowate są charakterystyczne dla Słowiańszczyzny
5

H. Z o Ił- A d a m i k o w a, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Mało
polski, cz. II - Analiza, "Prace Komisji Archeologicznej" nr 11, 1971, s. 25.
6
L. R a u h u t, o.c., s. 462.
7
D. J a s k a n i s, Opracowanie autorskie materiału zabytkowego, maszynopis w archiwum
KZA w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. Za możliwość skorzystania z tych opracowań składam
autorce podziękowania.
8
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ..., s. 463; H. Z o Ił- A d a m ikowa, o.c., s. 47, 55; M. M i ś ki e w i c z, Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na
płaskich cmentarzyskach szkieletowych w Polsce, "Materiały Wczesnośredniowieczne" t. VI,
Warszawa 1969, s. 264-265.
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Zachodniej 9 • Zwłaszcza odkrycie kabłączków tego typu z uszkiem żłobkowa
nym, koncentrujących się na lewym brzegu Wisły, a sporadycznie występujących
na wschód od niej 10 , świadczy o silnych wpływach zachodniosłowiańskich.
Pochodzęnia wschodniosłowiańskiego są natomiast kabłączki skręcone z drutu
w półtora zwoju. Dwa takie kabłączki znaleziono w grobie 3. Jeden z nich z brązu
znajdował się przy prawej skroni czaszki szkieletu (tabl. II - ryc. l). Nanizany
był nań kabłąk zausznicy 11 • Drugi kabłączek wykonany ze srebra pełnił funkcję
pierścionka na palcu lewej ręki (tabl. II - ryc. 4). Kabłączki esowate i
półtorazwojowe K. M u s i a n o w i c z zaliczyła do typów: III i IV 12 • O ile
kabłączki z esowatym uszkiem znane są z cmentarzysk Podlasia, o tyle kabłączki
półtorazwojowe nie występują zasadniczo na Mazowszu i terenach położonych
dalej na zachód 13 . Kabłączki cynowe, którego fragmenty znaleziono przy skroni
szkieletu 2, występują zarówno na Mazowszu, jak i Podlasiu 14.
Z a u s z n i c e znaleziono w grobach 2 i 3. Być moze znajdowały się także
w grobach l i 8 (tabl. III - ryc. 7). W grobie 2 stwierdzono obecność co najmniej
5 zausznic zachowanych w różnym stopniu (tabl. I - ryc. 7- 11 ). W grobie 3
kabłąki dwu zausznic znajdowały się z prawej strony czaszki (tabl. II), podczas
gdy w poprzednim grobie cztery z lewej, a jedna z prawej strony (tabl. I). Kabłąki
zausznic wykonane są z drutu brązowego. Końce są różnorodnie uformowane,
jeden jest tępy, a drugi haczykowato wygięty (tabl. I - ryc. 9), lub spłaszczony
i zawinięty w uszko (tabl. I - ryc. 7, 8, 11 ). W grobie 3 jedna z zausznic miała oba
końce haczykowato złączone ze sobą (tabl. II - ryc. 2), druga spłaszczone,
zawinięte w uszko oraz spłaszczone łopatowato. Dodatkowo na kabłąku tej
ostatniej nawinięte były zwoje cienkiego druciku brązowego (tabl. II - ryc. 3).
Na kabłąkach dwu zausznic z grobu 2 nanizane były paciorki z blachy brązowej
ze srebrną granulacją (tabl. I - ryc. 7, 11 ). Ślady co najmniej jeszcze jednego
analogicznego paciorka znaleziono także w tym grobie. Na kabłąku zausznicy
z tegoż grobu przyczepiony był oprócz paciorka łańcuszek żelazny, z którego
zachowały się cztery ogniwa (tabl. I - ryc. 7). Zausznice z zawieszonymi na nich
łańcuszkami znane są z terenów Słowiańszczyzny Wschodniej. Do łańcuszków
przyczepione były zwykle dzwoneczki lub zawieszki 15 . Także z terenów
Drohiczyna pochodzi kółko brązowe, do którego przyczepiony był łańcuszek
K. M u s i a n o w i c z, Kabłączki skroniowe - próba typologii i chronologii, "Światowi t"
s. 154.
10
1bid., s. 144-146, mapa V.
11
Ibid., s. 154.
12
1bid., s. 132-160.
13
Ibid., mapa IV, Va, IX.
14
L. R a u h u t, o.c., s. 265 - 2 70.
15
K. M u s i a n o w i c z, Kabłączki skroniowe ... , s. 128.
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o identycznych ogniwach 16 . Zausznica z kabłąkiem owiniętym drucikiem i
jednym końcu uformowanym łopatkowato posiada wierną analogię na grodzisku w Werbyczce (ZSRR) 17 , Kabłąki zausznic K. Musianowicz zaliczyła do
drugiego typu kabłączków 18 . Są one częstymi znaleziskami w grobach Mazowsza, a przede wszystkim Podlasia 19 .
P i e r ś c i o n k i znaleziono w grobach 2 i 8. W grobie 3 dodatkowo
funkcję pierścionka pełnił omówiony poprzednio kabłączek półtorazwojowy.
W grobie 2 stwierdzono obecność na palcach obu rąk dwu identycznych
pierścionków, w postaci zamkniętych kółek brązowych z drutu o przekroju
okrągłym (tabl. I - ryc.2). Na prawej ręce znajdował się kolejny pierścionek,
pleciony z druciku brązowego, w połowie obwodu sklepany (tabl. I - ryc. 1).
W grobie 8 znaleziono trzy pierścionki wykonane z płaskiej taśmy brązowej.
Pomimo nie zachowania się kości szkieletu można stwierdzić, na podstawie ich
położenia w grobie, że znajdowały się na palcach obu rąk. Końce pierścionków
zwężające się i zachodzące na siebie. Jeden ornamentowany rytym delikatnie
zygzakiem (tabl. III - ryc. 1). Drugi o posrebrzanej powierzchni (tabl. III
- ryc. 2). Trzeci pierścionek znaleziono znacznie powyżej poziomu szkieletu
(tabl. III - ryc. 4).
Pierścionki z drutu o okrągłym przekroju nie są zbyt często spotykane
w grobach Mazowsza i Podlasia. Kilka egzemplarzy znaleziono w Święcku
Strumianach 20 • Licznie występują natomiast w Małopolsce 21 . Znacznie częściej
spotykane są w grobach na naszym terenie pierścionki wite i plecione, z drutu
brązowego i srebrnego 22 . Najwierniejszy motyw plecionki mają pierścionki
z grobów 366:i 384 w Święcku Strumianach 23 . Powszechnie spotykane są
w grobach pierścionki wykonane z taśmy brązowej 24 • Ornamentowane delikatnie rytym zygzaczkiem znane są z cmentarzysk w Czarnej Wielkiej i Święcku
Strumianach 25 . Identyczny motyw zdobniczy: układ ukośnie krzyżujących się
16

K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn ..., s. 195, tabl. XLV-12.
L. R a u h u t, W czesneśredniowieczne materiały z terenów Ukrainy w Państwowym
Muzeum Archeologicznym w Warszawie, "Materiały Wczesnośredniowieczne" t. V, 1960, s. 254,
tabl. XX-7.
18
K. M u s i a n o w i c z, Kabłączki skroniowe ... , s. 127.
19
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ... , s. 465-469.
20
Ibid., nie wymienia tego typu pierścionków. D. J a s k a n i s ... , Opracowanie autorskie
materiału zabytkowego, znalezione w grobie 163 oraz luzem.
21
H. Z o l l- A d a m i k o w a, Wczesneśredniowieczne cmentarzyska szkieletowe ... , s. l 03.
22
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ... , s. 465-469.
23
D. J a s k a n i s, Opracowanie autorskie materiału zabytkowego ...
24
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ... , s. 465-469.
25
D. J a s k a n i s, Opracowanie autorskie materiału zabytkowego ..., znaleziono takie
pierścionki w grobach: 200,254, 370,399. Na cmentarzysku w Czarnej Wielkiej podobny pierścionek
znaleziono w grobie 29.
17
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pasm zygzaków przedzielonych dwoma lub trzema pionowymi słupkami, mają
dwie bransolety taśmowate z Czarnej Wielkiej 26 • Pierścionki ornamentowane
delikatnym zygzakiem, tworzącym pasma w różnym układzie, znane są powszechnie z Pomorza 27 i Wielkopolski 28 , gdzie prawdopodobnie były wyrabiane 29 . Pierścionek tego typu znaleziony został także w Drohiczynie 30 .
K r z y ż y k i znalezione zostały w grobie 2 (2 szt.) oraz w grobie 8 (l szt.).
Znajdowały się wśród paciorków, pierwotnie wchodząc w skład kolii. Brązowy
krzyżyk o ramionach zakończonych kuleczkami i kwadratowym ornamentowanym polu środkowym ma liczne analogie na cmentarzysku w Święcku
Strumianach, zarówno pod względem kształtu, jak i ornamentyki pola centralnego 31 . Zbliżone egzemplarze znane są z Drohiczyna 32 (tabl. I - ryc. 4). Płask~
dwustronny krzyżyk z "półksiężycami" między ramionami nie ma wierniejszych
analogii. Zbliżone cechy mają krzyżyki znalezione na grodzisku w W ojdansku
nad Wołgą 33 (tabl. I - ryc. 3). Ostatni krzyżyk wykonany z ołowiu (tabl. III ryc. 6) znaleziony został w grobie 8. Krzyżyki ołowiane podobnego kształtu
znane są ze Święcka Strumian 34 i Drohiczyna 35 .
Z a w i e s z k a krzyżykowata znaleziona została wśród paciorków w
grobie nr 2. Niewątpliwie wchodziła w skład kolii. Świadczy o tym znalezisko
przyczepionego do jej uszka paciorka szklanego. Forma zawieszki w postaci
krzyża o przekreślonych ramionach wpisanego w okrągłą ramę (tabl. I - ryc. 5)
posiada liczne analogie na cmentarzyskach w Święcku Strumianach oraz Czarnej
Wielkiej 36 . Brak natomiast wierniejszych pod względem ornamentu znalezisk.
Z powyższych cmentarzysk znane są zawieszki ornamentowane poprzecznym
karbowaniem. Krzyżyki i zawieszki krzyżykowate występują głównie na Podlasiu. Znacznie rzadziej spotykane są na Mazowszu, przede wszystkim na
cmentarzyskach przygrodowych jego północnej i wschodniej części 37 •
26

Ibid.
W. Łęg a, Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk, Toruń
1930, tabl. XXI.
28
Z. R a j e w s k i, Wielkopolskie cmentarzyska rzędowe okresu wczesnodziejowego, "Przegląd Archeologiczny" t. VI, 1937, s. 67, tabl. II, s. 28-33.
29
E. i Z. Kas z e w s c y, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Brześciu Kujawskim,
pow. Włocławek, "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne" t. I, 1971, s. 375.
30
K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn ..., s. 195, tabl. XLV-l.
31
D. J a s k a n i s, Opracowanie autorskie materiału zabytkowego ...
32
K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn ... , s. 204, tabl. XLV-9.
33
M.D. P o ł u b oj a r i n o w a, Russkie ljudi w zolotej orde, Moskwa 1978, s. 81, rys. 17.
34
D. J a s k a n i s, Opracowanie autorskiego materiału zabytkowego ...
35
K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn ..., s. 204.
36
D. J a s k a n i s, Opracowanie autorskie materiału zabytkowego ... , podobne zawieszki
w grobach: 226,230,410,451. W Czarnej Wielkiej zbliżona zawieszka została znaleziona w grobie 96.
37
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ..., s. 468-469.
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Paciorki szklane znaleziono w grobach: 2 (66 szt.), 7 (2 szt.) oraz 8 (54 szt.).
Znane są powszechnie z cmentarzysk Mazowsza i Podlasia 38 , oraz z terenów
Drohiczyna 39 , zarówno paciorki ze szkła nieprzezroczystego inkrustowane białą
i żółtą masą, także malowane białą farbą, jak i paciorki przezroczyste: kuliste,
płasko-kuliste, walcowate, dwustożkowe oraz kilkuczłonowe. Barwa ich jest
biała, miodowa, żółta, zielona, niebieska oraz fioletowa.
Nożyk żelazny wchodzi w skład wyposażenia grobowego dosyć często. Małe
noże są charakterystyczne dla grobów kobiecych. Znajduje się je m.in. przy
biodrze zmarłej 40 .
CHRONOLOGIA CMENTARZYSKA

Dokonując

próby podsumowania i ustalenie chronologii należy zaznaczyć, że dla cmentarzysk podlaskich istnieje jedynie ramowe datowanie na XII
-XIII w. Większość z nich przebadana została w nieznacznej części. Dodatkowo brak jest szczegółowych opracowań materiałów uzyskanych z tych badań. Z
tego powodu obecny stan wiedzy nie pozwala na ustalenie poszczególnych
zespołów grobowych 41 , a poniższe wnioski są na pewno dyskusyjne, zwłaszcza,
że przebadana została tylko nieznaczna część cmentarzyska.
Cmentarzyska nie posiadające obstaw kamiennych datowane. są na tym
terenie na XII- XIII w. 42 Położenie w stosunkowo nieznacznej odległości od
grodziska w Drohiczynie nie odbiega od ogólnie znanych faktów ich lokalizacji 43 . Zarówno orientacja pochówków głowami na zachód, jak i ułożenie ciała
z rękami wyciągniętymi wzdłuż tułowia (w tym także z dłonią na miednicy)
poświadczają stosunkowo późną datę cmentarzyska oraz wyraźne wpływy
zachodniochrześcijańskie. W strefie wpływów kościoła wschodniorzymskiego
układ skrzyżowanych na piersi rąk pojawił się już w IX w., stając się później
regułą 44 . Głębokość grobów nie przekracza jednego metra, nawiązując pod tym
względem do najmłodszych grobów cmentarzysk mazowieckich 45 .
Charakter i skład wyposażenia grobowego jest analogiczny do cmentarzysk
38

Ibid., s. 465-469, tabl. XL-h, i, j, l, m, tabl. XLI-b, c, i, j, k, tabl. XLII-c, f, n, p;
K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn ... s. 623, 627, tabl. I - 12; Idem, Przyczynki do osadnictwa
mazowieckiego na Podlasiu w XII- XIII w., "Światowit" t. XXI, 1955, s. 250, 254, 258-262.
39
K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn ..., s. 200-203, tabele 62-75.
40
M. M i ś ki e w i c z, Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy ... ryc. 3; H. Z o Ił- A d a m i k o w a, Wczesnośredniowieczne cm en tarzyska szkieletowe .. ., s. 65 - 68.
41
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ... , por. s. 469.
42
Ibid., s. 458.
43
Ibid., passim.
44
Ibid., s. 463; M. M i ś k i e w i c z, Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy ... ,
s. 264; H. Z o ll- A d a m i k o w a, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe ... , s. 55.
45
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska .. ., por. s. 454.
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podlaskich, czym nawiązuje do czwartego etapu chronologicznego rozwoju
cmentarzysk mazowieckich, datowanego na XII- XIII w. 46 W okresie tym
wyposażenie grobowe ograniczone jest w zasadzie do części stroju i elementów
wyposażenia osobistego. Tak należy traktować nóż znaleziony w okolicy lewego
biodra szkieletu 8 47 . Na omawianym cmentarzysku tylko część szkieletów miało
wyposażenie: kabłączki, zausznice, paciorki, zawieszki i pierścionki. Są to
prawdopodobnie pochówki kobiet lub dziewcząt, gdyż ozdoby te są typowe dla
stroju kobiecego 48 . Bardziej problematyczne jest określenie płci szkieletów nie
zawierających wyposażenia. Niemniej jednak na sąsiednim Mazowszu od
połowy XII w. następuje całkowity zanik inwentarza w grobach męskich. Na
Podlasiu w tym okresie wyposażenie grobów męskich jest także nieliczne 49 .
PEJIOME

B 1980-1981 rr. 6hiJIO Haił.l{eHo s )],poxHąHHe Ha n03HI.\HH N° XVI ,L{ecsn'h MOrHJI, .HBJISIIOmHxc.H lJaCThiO MOrHJlhHHKa speMeH paHHero cpe.l{HeBeKOBh.H. MecToHaXO)I(.l{eHHe MOrHJihHHKa,
KOTOphlM HaceJieHHe ll0Jlh30BaJIOCh BpaHHeM Cpe.l{HeBeKOBbe, 6biJIO ,L{O CHX nop HeH3BeCTHbiM. OHO
pacnoJlO)I(eHo Ha nepsoił Ha.l{noiłMeHHoił Teppace npaso6epe)I(HOH .l{OJIHHhi Eyra, l ,5 KM K3ana.l{y
OT ropo.l{Ka s )],poxHąHHe. Bce MOrHJlhi co,L{ep)l(aJlH e.l{HHHlJHhie 3axopoHeHH.H, pacnoJlO)I(eHHhie
HaB3HHąh, roJiosoił Ha 3ana.l{. ToJihKO cKeJleThi N° 2, 3 H8 HMeJlH 3JieMeHThi JIHt[HhiX semeił H ąacTH
o,L{e)l(.l{hi. XapaKTep 3THX semeił THnHąeH .l{Jl.H KJia.l{6Hm XII- XIII seKos Ha no.l{Jl.Hche. lloKa3hisaeT Ha B3aHMOllpOHHKHOBeHHe BOCTOt[HOCJiaB.HHCKHX BJIH.HHHH (llOJlYTOpacnHpaJihHhie .l{y)I(KH,
cepbrH, KpecTHKH) c 3ana.l{HOXpHCTHaHCKHMH (cnoco6 yJIO)I(eHH.H CKeJieTos - c Bhmp.HMJieHHhiMH
pyKaMH, - o6pa3Hhre cephrH, JieHToo6pa3Hhie KOJibl.la c opHaMeHTaMH). <I>parMeHThi nocy.l{hi
.l{pOXHlJHHCKOfO THna, HaH.l{eHHhie B SIMaX CTaprnero llOCeJleHH.H, ll03BOJI.HIOT ,L{aTHpOBaTb OCHOBaHHe MOfHJlhHHKa sTopoił noJIOBHHOił XII BeKa.

SUMMARY

In t he years 1980- 1981 a discovery was mad e at Drohiczyn of ten graves which are part of an
early medieval cemetery. The location of the cernetery used by the early medieval population of the
large trade-urban center at Drohiczyn had up to that time remained unknown. The cernetery is
situated in the first above-water level terrace in the valley of the river Bug, at a clistance of 1.5 km
west of the township of Drohiczyn. Ali the graves contained individual buried bodies, placed
horizontally, with the head facing the west. Only skeletons No. 2, 3, and 8 included elements of
personał artefacts and fragments of clothing. The character of the artefacts is typical of Podlasie
cemeteries from the 12th -13th centuries, and reveals the penetration of the eastern Slav influences
(ear-rings, crosses) and Western Christian ones (the placing of the skeletons with straight arms,
ornamented tape rings).

46

Ibid., s. 468-469.
Ibid., por. s. 464.
48
Analiza antropologiczna szkieletów nie została przeprowadzona.
49
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska .... , s. 468-469.
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WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ GRÓDKA W BAJTKOWIE
WOJ . SUWALSKIE W 1977 R.

IJpe.n;BapHTeJibHhie HTOrH HCCJie,LJ;OBaHHM ropo.n;Ka
B EaiłTKOBe (rMHHa 3JIK) B 1977 ro.n;y
Preliminary results of research in the hill-fort of Bajtkowo (commune of

Ełk)

in 1977

J!lt)TĘP

Muzeum Okręgowe w Suwałkach podjęło badania archeologiczne mające na
celu rozpoznanie osadnictwa i kultury laćwieży w późnej fazie wczesnego
średniowiecza i w okresie ekspansji krzyżackiej. Badania na gródku w Bajtkowie,
gm. Ełk, są pierwszym etapem szeroko zakrojonego planu badawczego.
Grodzisko w Bajtkawie położone jest ok. 50 m na S od szosy z Ełku do Piszu
oraz ok. 40 m na W od drogi dojazdowej do dawnego majątku, na krawędzi
wyniosłości ponad ciekiem wodnym wpadającym do jeziora Bajtkowo. Obiekt
jest grodziskiem dwupłaszczyznowym, różnica poziomów między górnym i
dolnym majdanem wynosi ok. 5 m. Obie płaszczyzny otoczone są wspólnym
owalnym wałem (tabl. 1). Stanowisko nie było dotychczas badane.
W literaturze starszej określano chronologię grodziska na XII- XIII w. 1
Podstawowym założeniem badań było zweryfikowanie tych przypuszczeń za
pomocą analizy materiału archeologicznego. W opracowaniu niniejszym główny
nacisk położono na ustalenie czasu użytkowania grodziska. Wykorzystano
w tym celu w głównej mierze cechy formalne ceramiki, ze szczególnym uwzglę
dnieniem sposobów uformowania wylewów naczyń, które mają dobrze datowane analogie zarówno na terenie północnej Polski, jak i Mazowsza. Takie
postępowanie podyktowane było niewielkim udziałem zabytków metalowych
w warstwach kulturowych. Analizie poddano tylko zabytki pochodzące z
warstw związanych z okresem użytkowania grodziska. W części materiałowej
przedstawiono całość materiału z badań.
1

A. K a m i ń s k i,

"Materiały Starożytne"

ROCZNIK

Materiały

do bibliografii archeologicznej

t. I, 1956, s. 204- 205.

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991

laćwieży

od I do XIII w.,
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W niniejszym opracowaniu nie poruszono wielu niezmiernie istotnych spraw,
tzn. nie omówiono reliktów architektury i cech technologicznych ceramiki.
Zagadnieniom tym zostanie poświęcona osobna praca po całkowitym zakończe
niu badań, które będą kontynuowane w latach następnych.
Gródek w Bajtkowie ze względu na ciekawe ukształtowanie może dostarczyć
interesujących wiadomości na temat architektury obronnej XIII- XIV w. na
tych terenach. Nie mniej ważne będzie sygnalizowane w tym opracowaniu
porównanie poziomu kultury materialnej reprezentowanego na gródku z
podobnie datowanymi obiektami z terenu Mazowsza, Podlasia, czy terenów
Zakonu Krzyżackiego.
MATERJALY

Wykop I
Wykop I usytuowany był w południowo-wschodniej części dolnej płaszczy
zny gródka (tabl. I): Miał wymiary 3 x 5 m. Południowa część (ok. l m)
wchodziła w wał. W trakcie eksploracji wyróżniono trzy warstwy kulturowe oraz
jeden obiekt (tabl. VIII, tabl. IX, ryc. l). Warstwa I o miąższości ok. 20 cm, barwy
szaro-brunatnej, zalegała na powierzchni wykopu i stanowi współczesną warstwę użytkową.

Z a w a r t o ś ć: Metale - 5 odłamków pocisku artyleryjskiego. Ceramika 19 fragmentów ceramiki nowożytnej. Kości - 33 fragmenty kości zwierzęcych.
Prócz tego znaleziono 53 fragmenty polepy i 23 fragmenty żużla.
Warstwa II zalegała poniżej warstwy I i nad warstwą III, stanowił ją
jasnożółty piasek. Miąższość warstwy we wschodniej części wykopu wynosiła
ok. 5 cm.
Z a w a r t o ś ć: l fragment ceramiki (tabl. III, ryc. 1).
Warstwa III barwy ciemnoszarej przechodzącej w brunatną miała miąższość
od 20 cm w części południowo-wschodniej do 60 cm w części zachodniej. Spąg ,
warstwy stanowiły kamienie (duże otoczaki) będące wzmocnieniem konstrukcji
drewnianej, której ślady wystąpiły w południowo-wschodniej części wykopu.
Z a war t ość: Metale - podkówka do buta, tzw. rak (tabl. II, ryc. 1).
Ceramika - 174 fragmenty ceramiki (tabl. III, ryc. 2- 6). Kości - 170
fragmentów kości zwierzęcych.
Poza tym wystąpiła duża ilość polepy oraz fragment żużla żelaznego. Obiekt I
wyróżniono w południowo-zachodniej części wykopu dochodzącej do wału.
Wystąpił tam wkop, którego wypełnisko stanowiła szara ziemia przemieszana z
żółtym piaskiem z dużą zawartością kamieni, polepy i węgla drzewnego'. Obiekt
znajdował się na głębokości 60- 300 cm.
Z a w a r t ość: Ceramika - 85 fragmentów ceramiki (tabl. III, ryc. 7 -lO).
Kości - 113 fragmentów kości zwierzęcych. Prócz tego znaleziono znaczną ilość
dużych fragmentów polepy.
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Tablica II. Bajtkowo, woj. suwalskie. l - wykop I,
warstwa III, 2 - wykop IV, warstwa III, 3 - wykop II,
warstwa II

Wykop II
Wykop II wytyczono w północnej części dolnej płaszczyzny gródka o
wymiarach 3 x 5 m (tabl. 1). Wyróżniono dwie warstwy kulturowe (tabl. IX,
ryc. 2).
Warstwa I - humus barwy ciemnoszarej, zalegała na całej powierzchni
wykopu do głębokości ok. 20 cm.
Z a w a r t o ś ć stanowiło 12 fragmentów ceramiki nowożytnej oraz 7 fragmentów kości zwierzęcych.
Warstwa II zalegała na całej powierzchni wykopu bezpośrednio pod warstwą
l. Miąższość jej wynosiła od 15 cm w części południowo-wschodniej do ok. 60 cm
w części północno-zachodniej. W warstwie tej wystąpiły liczne kamienie
układające się w kilkuwarstwow y bruk umacniający łagodny stok między
północną częścią wału okalającego gródek a dolną płaszczyzną.
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Tablica III. Bajtkowo, woj. suwalskie. l - wykop I, warstawa II,
2 - 6 - wykop l, warstwa III, 7 - 10 - wykop I, obiekt I

Z a w a r t o ś ć: Metale - nóż żelazny (tabl. II, ryc. 3). Ceramika - 188
fragmentów ceramiki (tabl. IV, ryc. l -6). Kości - 45 fragmentów kości
zwierzęcych. Prócz tego wystąpiły liczne fragmenty polepy.
Wyk o p III
Wykop III usytuowany był w środkowo-zachodniej części dolnego majdanu
przy zachodniej części wału. Wymiary wykopu wynosiły 3 x 5 m. Wyróżniono
dwie warstwy kul turowe (tabl. X, rys. l).
Warstwa I - humus - zalegała na całej powierzchni wykopu na głębokości
0-20 cm.
Z a w a r t o ś ć: W warstwie tej wystąpiły dwa fragmenty ceramiki z polewą.
Warstwę II stanowiła ziemia czarno-szaro-b runatna. Zalegała ona na
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Tablica IV. Bajtkowo, woj. suwalskie. l - 6 - wykop II,
warstwa II

głębokości 20- t 00 cm. W części środkowej wykopu na głębokośści 60- l 00 cm
natrafiono na dużą ilość kamieni stanowiących prawdopodobn ie wzmocnienie
jakiejś drewnianej konstrukcji.
Z a w a r t o ś ć: Ceramika - l t 9 fragmentów (tabl. V, ryc. t - 5). Kości - t l O
fragmentów kości zwierzęcych. ~oza tym znaleziono znaczne ilości polepy oraz
węgla drzewnego.

Wyk o p IV
Wykop IV o wymiarach 3 x 5 m wytyczono w północno-zachodniej części
górnej płaszczyzny gródka. W wykopie wyróżniono trzy warstwy (tabl. X, rys. 2).
Warstwa I - stanowił ją humus zalegający na całej powierzchni wykopu na
głębokości O- 20 cm.
Z a w a r t o ś ć: 2 fragmenty ceramiki nowożytnej.
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Tablica V. Bajtkowo, woj. suwalskie. l - 5 - wykop III,
warstwa II

Warstwa II była to żółto-brązowa glina wypełniająca obniżenie pod wałem
wschodniej części wykopu. Miąższość warstwy wynosiła średnio ok. 50 cm.
Warstwa zalegała nad warstwą III i pod warstwą l. Nie stwierdzono obecności
materiału zabytkowego.
Warstwę III stanowił pas ciemnoszarej ziemi, w części zachodniej występu
jący bezpośrednio pod warstwą I, łagodnie obniżający się w kierunku wschodnim. Miąższość średnia warstwy III wynosiła ok. 30 cm. W warstwie tej w
środkowej części wykopu wystąpiły kamienie stanowiące wzmocnienie drewnianej konstrukcji, na co wskazują negatywy słupów zaznaczające się poniżej
kamieni.
Z a w a r t o ś ć: Metale - fragment wędzidła żelaznego (tabl. II, ryc. 2).
Ceramika - trzy fragmenty mało charakterystycznej ceramiki.
Wyk o p VII
Wykop VII usytuowany był w południowo-zachodnim
majdanu gródka. Wymiary wynosiły 2,30 x 5 m. W wykopie
warstw (tabl. XI, ryc. l).

krańcu

górnego

wyróżniono pięć

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ GRÓDKA W BAJTKOWIE

@),

133

ęl2

~l

leeeew!

lww!

Tablica VI. Bajtkowo, woj. suwalskie. l - 7 - wykop VII,
warstwa III

Warstwa I - humus - zalegała na całej powierzchni wykopu, miała
miąższość ok. 20 cm i barwę szarą.
\
Z a w a r t o ś ć: 5 fragmentów ceramiki.
Warstwa II była to glina barwy szaro-żółtej. Zalegała ona poniżej warstwy I
i powyżej warstwy III. Strop warstwy występował na głębokości ok. 20 cm od
powierzchni ziemi, spąg natomiast od 35 cm w części wschodniej do ok. 60 cm
w części zachodniej. W warstwie tej nie wystąpił materiał zabytkowy.
Warstwę III stanowiła ciemnoszara ziemia. Strop warstwy w części wschodniej pojawił się na głębokości 35 cm, w części zachodniej na głębokości ok.
60 cm, spąg natomiast na głębokości 80- l 00 cm. W warstwie tej we wschodniej
części wykopu wystąpił bruk kamienny.
Z a w a r t o ś ć: Ceramika - 87 fragmentów ceramiki (tabl. VI, ryc. l -7).
Kości - 5 fragmentów kości zwierzęcych. Prócz tego znaleziono dużą ilość
polepy.
Warstwa IV była to cienka warstewka (ok. 15 cm) żółtego piasku poniżej
warstwy III. Wystąpiła ona we wschodniej i środkowej części wykopu. Brak
materiału zabytkowego.
Warstwa V zalegała pod warstwą IV. Miąższość jej wynosiła ok. 15-20 cm.
W ar s twa ta miała barwę szarą z wtrętami węgla drzewnego, polepy i drobnych
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części

zachodniej zniszczona była przez warstwę III. Z warstwą V
negatyw słupa, który wystąpił w południowo-zachodniej

należy wiązać także
części

wykopu.
Z a w a r t o ś ć: Ceramika - 94 fragmenty (tabl. VII, ryc. l - 3). Kości 8 fragmentów kości zwierzęcych, a także duża ilość polepy i węgla drzewnego.

Wyk o p VIII
Wykop VIII zlokalizowano we wschodniej części górnej płaszczyzny gródka
w pobliżu wschodniej części wału. Wymiary 2 x 5 m. Wyróżniono trzy warstwy
kulturowe (tabl. XI, rys. 2).
Warstwa I - humus - występowała na głębokości O- 20 cm, była to ziemia
o ciemnoszarej barwie.
Z a war t ość: 3 fragmenty ceramiki.
Warstwę II stanowiła żółto-szara glina zalegająca na głębokości 20/30 cm 50/80 cm. W warstwie tej brak materiału zabytkowego. Warstwa III występowa-

'3
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O
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....

Scm

Tablica VII. Bajtkowo, woj. suwalskie. l - 3 - wykop VII,
warstwa V, 4 - 5 - wykop VIII, warstwa III

l
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ła bezpośrednio pod warstwą II, w postaci ciemnoszaro-brunatnej ziemi. Średnia
miąższość

warstwy wynosiła ok. 60 cm.
Z a w a r t o ś ć: Ceramika - l O fragmentów (tabl. VII, ryc. 4, 5).
4 fragmenty kości zwierzęcych.
ANALIZA

Kości

-

MATERIAŁU

Metale
Udział zabytków wykonanych z metalu ograniczał się do trzech przedmiotów. l. W warstwie III, w wykopie I znaleziono żelazną podkówkę do buta
(tabl. II, ryc. 1) typu średniowiecznego. 2. W warstwie II wykopu II znaleziono
nóż żelazny z kolcem do osadzenia rękojeści (tabl. II, ryc. 3). 3. W warstwie III
wyróżnionej w wykopie VII - fragment wędzidła żelaznego.
Godnym szczególnego podkreślenia jest fakt bardzo niewielkiego udziału
zabytków metalowych w materiale archeologicznym pochodzącym z warstw
kulturowych związanych z czasem użytkowania gródka.

Ceramika
Przy nikłym udziale innego typu zabytków główny nacisk położono na
opracowanie ceramiki. Godny podkreślenia wydaje się fakt, że w ceramice
pochodzącej z badań w 1977 r. znakomita większość materiału wykazuje cechy
toczenia lub obtaczania. Glina, z której wykonano naczynia, zawiera domieszkę
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Tablica VIII. Bajtkowo, woj. suwalskie. Wykop I - profil
zachodni
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Tablica IX. Bajtkowo, woj. suwalskie. l - wykop I, profil
wschodni, 2 - wykop II, profil zachodni
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Tablica X. 1 - wykop III, profil południowy, 2 - wykop IV,
profil północny
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Tablica XI. Bajtkowo, woj. suwalskie. 1 - wykop VII, profil
2 - wykop VIII, profil wschodni
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południowy,

drobnoziarnistego piasku, co w zasadzie jest zgodne z tendencjami panującymi w
średniowiecznym garncarstwie polskim 2 .
Sposób zdobienia naczyń w materiale z gródka w Bajtkawie wykazuje duże
ujednolicenie, dominuje motyw poziomych rowków (ok. 70%). Stosunkowo
często spotyka się ornament w postaci pasma linii falistych, które współwystępu
ją z motywem linii poziomych. W niewielkim procencie występuje zdobienie
ornamentem odciskanym w postaci np. jodełkowo układających się nakłuć bądź
odcisków paznokciowych.
Ślady poprodukcyjne na dnach wskazują, że w okresie użytkowania grodziska jednakowo popularne było stosowanie podsypki, jak i odcinanie od koła
garncarskiego (po ok. 40%), stosunkowo mało den (ok. 20%) nosi ślady
zagładzania. Szczególną uwagę przy opracowywaniu ceramiki zwrócono na
sposób uformowania wylewu.
2
L. K o c i s z e w s k i, J. K r u p p e, Badania fizykochemiczne ceramiki warszawskiej
XIV-XVII w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1973, s. 162-163, a także K. Rad w a ń s k ~
Kraków przedlokacyjny, Kraków 1975, s. 306-31 O.
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Tablica XII. Bajtkowo, woj. suwalskie. Typologia wylewów

W materiale ceramicznym z gródka w Bajtkowie wyróżniono 11 typów
wylewów (tabl. XII, ryc. l -li). Przy opracowywaniu klasyfikacji kierowano się
sposobem uformowania krawędzi. Wylewy należące do typu l mają krawędź
ściętą do wnętrza, ustawioną ukośnie do osi naczynia, wylewy typów 2 i 3 krawędź ściętą prostopadle do osi naczynia, wylewy typów 4-6 - krawędź
ściętą i wywiniętą na zewnątrz naczynia. Wylewy typów 7 i 8 charakteryzują się
wywinięciem krawędzi na zewnątrz i zdobieniem w postaci rowka pojedyńczego
lub podwójnego. Wylewy typów 9- 11 mają krawędź zaokrągloną, ustawioną
najczęściej ukośnie do osi naczynia. Rozkład procentowy poszczególnych typów
wylewów w warstwach kulturowych jest równomierny. Najliczniej reprezentowane były w materiale wylewy typów 8 (20%), 7, 9 (po 17%), 5 (15%). Najmniej
liczną grupę stanowiły wylewy typów 2, 6 (po 5%), 3, l O, 11 (po 3%).
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Brak dobrze datujących zabytków metalowych (poza podkówką - tabl. II,
ryc. l) spowodował konieczność oparcia ustaleń chronologicznych na analogiach typologicznych ceramiki. Fragmentaryczność materiałów z Bajtkowa
zmusza do posługiwania się analogiami tylko do ukształtowania wylewów. Dla
ceramiki z gródka w Bajtkowie znaleziono materiał porównawczy w zabytkach
z założeń obronnych na ziemi chełmińskiej, Mazowszu oraz w materiale z
Gdańska i Fromborka. Umieszczone poniżej zestawienie przedstawia typy
wylewów, dla których znaleziono datowane odpowiedniki.
Typ 2 - wykazuje podobieństwo do ceramiki z ziemi chełmińskiej datowanej na XIII- XIV w. 3
Typ 4 - datowany jest przez analogię do terenu Mazowsza 4 oraz Fromborka 5 na 2 połowę XIII i XIV w.
Typ 5 - jest analogiczny do ceramiki z terenu Gdańska 6 i Warszawy 7 ,
datowany na XIII- XIV w.
Typ 6 - zbliżony jest do ceramiki występującej na ziemi chełmińskiej
datowanej na XIV- XV w. 8
Typ 7 - zbliżony jest do ceramiki gdańskiej datowanej na przełom XIII
iXIVw. 9
Typ 8 - zbliżony jest również do ceramiki z Gdańska datowanej na
2 połowę XIII w. 10
Typ 9 -datowany jest analogicznie do ziemi chełmińskiej 11 , Mazowsza 12 ,
i Fromborka 13 na XIII- XV w.
A. K o l a, Wyniki badań archeologiczno-sondażowych i ratowniczych przeprowadzonych
na terenie Chełmna i Starogrodu, pow. Chełmno w latach 1969- 1970, "Acta U niversitatis Nicolai
Copernici", Toruń 1974, tab. VIII, ryc. 2, a także G. W i l k e, Źródła archeologiczne do studiów
nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu pow. tucholskiego, "Zeszyty Naukowe UMK
w Toruniu", Zeszyt Archeologiczny 45, Toruń 1972, ryc. 50.
4 K. M u s i a n o w i c z, Osady z wczesnego średniowiecza i średniowiecza w BrulinieKosakach pow.Ostrów Mazowiecka, "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne" t. III, 1975,
tabl. I, rys. 6; J. K r u p p e, Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV, Wrocław- Warszawa
- Gdańsk 1967, ryc. l 03, rys. 2 i 3.
5 M. Gaj e w s k a, J. Krup p e, Badania archeologiczne w 1958 roku na wzgórzu
katedralnym we Fromborku, "Rocznik Olsztyński" t. III, 1960, tabl. VII, rys. 2.
6 B. L e p ó w n a, Garncarstwo gdańskie w X- XIII wieku, Gdańsk 1968, ryc. 48 k.
7 J. K r u p p e, .Garncarstwo ... , ryc.l04, rys. 3.
8
A. K o l a, o.c., tabl. VIII, rys. 3.
<J B. L e p ów n a, o.c., rys. 101.
10
Ibid., ryc. 49h.
11
A. K o l a, o.c., tabl. IV, rys. 7.
12
B. Gier l a c h, Studia nad archeologią średniowiecznego Mazowsza, Warszawa 1975,
tabl. XXVI, typ IV.
13
M. G aj e w ska, J. Krup p e, o.c., tabl. VII, rys. l.
3
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Z powyższego zestawienia wynika, że ramy chronologiczne użytkowania
grodziska należałoby zamknąć do 2 połowy XIII i początku XIV w. Wskazuje na
to datowanie najliczniej reprezentowanych w materiale typów wylewów, tzn.
7, 8 i 5. Dodatkową przesłanką potwierdzającą możliwość przyjęcia takich ram
chronologicznych jest podkówka do buta, będąca rozwiniętą formą, którą
można datować na 2 połowy XIII w. 14

ZAKOŃCZENIE

Badania przeprowadzone w 1977 r. na gródku w Bajtkawie wyjaśniły
obiektu, dotychczas przypuszczano bowiem, że gródek pochodzi z
XII- XIII w. i jest pozostałością jaćwieskiej warowni 15 . Brak materiałów
datowanych na XII, ewentualnie l połowę XIII w., zmienia nieco obraz etnicznej
przynależności obiektu. 2 połowa XIII w. na terenie wschodnich Mazur
charakteryzuje się wzmożeniem aktywności Zakonu Krzyżackiego w walce z
Jaćwieżą i Litwą. Być może gródek w Bajtkawie byłjedną ze strażnic krzyżackich
mających za zadanie obserwowanie i strzeżenie szlaków wypraw krzyżackich i
litewskich w puszczy 16 . Na taką funkcję wskazywałyby niewielkie wymiary
obiektu, wy~tarczające jednak dla małej grupy ludzi pełniących funkcje straży
granicznej. Materiał archeologiczny nie odbiega pod względem formalnym od
sytuacjikul turowej panującej w tym czasie na Mazowszu, Pomorzu i w Państwie
Zakonnym.
Ciekawą sprawą jest kwestia zakończenia użytkowania gródka. Brak w
stropie warstwy kulturowej śladów spalenizny oraz niewiele zabytków metalowych wskazują na pokojowe zakończenie pełnienia funkcji obronnych.
Z dotychczasowych obserwacji można wnioskować, że górna płaszczyzna
gródka była użytkowana mniej intensywnie od dolnej. Wskazuje na to większa
ilość ceramiki i kości zwierzęcych w wykopach założonych na dolnym majdanie.
Być może, dolna część gródka pełniła funkcje gospodarcze, natomiast górna była
bezpośrednio związana z funkcjami obronnymi gródka, np. przez usytuowanie
tutaj wieży strażniczej.
Wyjaśnienie wszystkich wątpliwości powinny przynieść dalsze badania.
chronologię

14

B. G i e r l a c h, o.c., s. t t 8, B. G i e r l ·a c h, Warszawskie Materiały Archeologiczne,
t 976, s. t 63.
15
A. 'Kamiński, o.c., s. 204:..._205.
16
K. G ó r s k i, Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław- Warszawa
-Kraków- Gdańsk t 977, s. 150.
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PEJIOME

Pa6oThi B EaH:TKOBe B03Jie 3JIKa SIBJISIIOTCSI nepBhlM :nanoM HccJie.uoBaHHH, HaąaThiX
0Kpy)f(HhiM My3eeM B CyBaJIKax, H nocBSIW:eHHhiX paHHeMy cpe.uHeBeKOBhiO SITBSiroB H paHHeMy
nepHO.llY 3KCllaHCHH KpeCTOHOCIJ;eB.
ropO,llOK B EaHTKOBe SIBJISieTCSI He60JihlllHM .llBYX'bSipyCHhiM 06'heKTOM (ra6JI. I), pacnOJIO)f(eHHhiM B6JIH3H ,llOpOrH llHlll- 3JIK . .lJ:o CHX nop npe,llllOJiaraJIOCh, ąro 06'beKT SIBJISieTCSI O)lHHM
H3 SITBSI)f(CKHX ropo.uKoB, .uarHpyeMhiX XII-XIII BeKOM (A. KaMHHhCKH 1956, c. 204-205).
IJ,eJiblO HCCJie)lOBaHHH 6biJIO YTOąHeHHe XpOHOJIOfHH H llOJiyąeHHe npe,llCTaBHTeJibHhiX
MaTepHaJIOB O ll03)lHeM nepHO)le paHHero cpe,llHeBeKOBhSI. 0TKpbiTO 6 TpaHllleH llO 3 B BepXHeH
H HH)f(HeH llJIOCKOCTH ropO,llKa. 06Hapy)f(eH KYJihTypHbiH CJIOH 6e3 .upeBeCHOrO yrJISI, ąro
CBH)leTeJibCTByeT O HenpO,llOJl)f(HTeJibHOM nepHO)le HCllOJlh30BaHHSI ropO,llKa, 3aKOHąeHHOM
MHpHhiM cnoco6oM.
HeMHorotmcJieHHhie MeTaJIJIHlJeCKHe npe.uMeThi (ra6JI. II, pHc. l, 2, 3) TOJihKO B He6.oJihlllOH
CTeneHH llOMOraJIH B)laTHpOBaHHH, H BCBSI3H C3THM XpOHOJIOfHSI 6a3HpOBaJiaCh, npe)f()le BCero, Ha
cpopMaJibHhiX npH3HaKaX KepaMHKH . .lJ:JISI 3TOH IJ;eJIH llOCJIY)f(HJIH aHaJIOfHH B cpOpMe HOCHKOB
cocy.uoB c reppHTOpHH Ma30Bllla H ceBepHOH lloJihlllH. CpaBHHTeJihHhiH MarepHaJI no3BOJISieT
.uarHpoBaTh KYJihTYPHhiH CJIOH II noJIOBHHOH XIII H HaąaJIOM XIV BeKa. 3ro no.urBep)f(.uaeTCSI
TaK)f(e cpaKTOM, ąro 3HaąHTeJibHOe 60JihlllHHCTBO cpparMeHTOB KepaMHKH HMeJIO CJie)lhl TOąeHHSI.
llo BCeH BepOSITHOCTH, ropO,llOK CJie.uyeT CąHTaTh CTOpO)f(eBhiM nOCTOM KpeCTOHOCIJ;eB Ha
O)lHOM 113 MaplllpyTOB llOXO)lOB B JlHTBy.

SUMMARY

Research carried out in Bajtkowo constitutes the first stage ofinvestigations embarked upon by
the Regional Museum in Suwalki concerning early medieval Jacwież Jatvings territory and the early
stage of Teutonic Knights expansion.
The hill-fort in Bajtkowo is a small two-level object 9 (table l) located by the road from Pisz to
Ełk. Until now it was assumed that the object is one of the Jaćwież settlements dating from the
12th-13th century (A. Kamiński, 1956, pp. 204-205). The research was intended to make more
precise the chronology and to obtain representative material from the later stage of the Early
Middle Ages. Six digs were discovered, three on the lower and upper plain of the settlement,
respectively. A cultural layer of slight thickness was found without wooden coal in the vault,
indicating a short period of the utilization of the settlement, which ended in a peaceful way.
The few metal relics (labie II, ił. l, 2, 3) were only slightly helpfuJ for datingand chronological
ascertainments we re therefore based mainly on the formai features of the pottery. Forthis purpose use
was made of analogies in the shaping of pottery in Mazovia and northern Poland. Comparative
material makes it possible to da te t he culturallayer at the second half ofthe 13th and the beginning of
the 14th century. This is also confirmed by the fact that the overwhelming majority of the pottery
fragments showed traces ofthe surrounding. I t appears that the castle settlement should be recognized
as a Teutonic castle on one of the routes for expeditions to Lithuania.

JERZY PIASKOWSKI

METALOZNAWCZE BADANIA PRZEDMIOTÓW ŻELAZNYCH I ŻUŻLA
ZE ŚWIĘCKA STRUMIAN I GRĄDÓW WONIECKO, WOJ. ŁOMŻYŃSKIE

HCCJie)J,oBaHmi :>KeJie3HbiX npeLI,MeToB
H umaKa H3 CBeHI..(Ka-CTpyMjJH H fpoH)J,yB-BoHeuKo,
JlOM:>KHHCKOe BOeBO)J,CTBO

MeTaJIJIOBe)J,ąecKHe

Metallographic examinations of the iron implements and the slag from
Swieck Strumiany and Gradow Woniecko
(the voivodeship of Lomża)

Badania przedmiotów żelaznych z północno-wschodnich ziem Polski są dla
okresu rzymskiego i okresu wędrówek ludów dość poważnie zaawansowane l,
natomiast nie zbadano dotąd materiałów żelaznych z okresu wczesnego
średniowiecza. Przedstawione tu wyniki badań przedmiotów żelaznych ze
Święcka Strumian, gm. Czyżew, woj. łomżyńskie, datowanych na XII- XIII w.,
stanowią dopiero początek badań wczesnośredniowiecznych technologii żelaza
w tym rejonie Polski. Do badań przeznaczono próbkę żużla z Grądów
W oniecko, gm. Rutki, st. II (znalezisko luźne na powierzchni wydmy osłaniającej
osadę kultury łużyckiej).
Analizy wykorzystane w tym opracowaniu przeprowadzono w ramach
tematu realizowanego jako część problemu międzyresortowego III. 11, koordynowanego przez Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN.
Za udostępnienie materiałów do badań autor składa podziękowania dyrekcji
Muzeum Okręgowego w Białymstoku 2 .
J. P i a s k o w s k i, Badania metaloznawcze przedmiotów żelaznych z kurhanów z okresu
rzymskiego we wsi Szwajcaria, pow. Suwałki," Wiadomości Archeologiczne" 1958, t. 24, z. 1-2, s. 58;
tenże, Technologia żelaza plemion bałtyjskich u schyłku czasów starożytnych i w początku
wczesnego średniowiecza (l w. p.n.e., VIII w. p.n.e.), "Rocznik Białostocki"t. XV, 1981.
2
O badaniach zespołu ogrodowego w Święcku Strumianach (grodzisko, osada, cmentarzysko)
pisała D. J a s k a n i s, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Święcku Strumianach; pow.
wysokomazowiecki, "Rocznik Białostocki" t. IX, 1970, s. 402-404, ibid., t. X, 1971, s. 390-393, ibid.,
t. XII 1974, s. 442-444 oraz D. Jaskanis; Sprawozdanie z badań w 1975 r., "Informator
Archeologiczny" 1976, s. 217-218.
1
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l. ZESTAWJENIE BADANYCH MATERIAŁÓW

Do badań wybrano siedem przedmiotów żelaznych ze stanowisk archeologicznych w Święcku Strurnianach: wędzidło, kółko, okucie, nóż, krzesiwo i dwa
gwoździe. Ponadto do analiz przeznaczono cztery próbki żużla żelaznego ze
Święcka Strurnian i jedną próbkę żużla z Grądów Woniecko. W jednym z
ułamków żużla (żużel nr 4 z Święcka Strurnian) dzięki użyciu magnesu wykryto
fragment zredukowanego żelaza (łupki), który również poddano badaniom jako
przedmiot żelazny.
Badania fragmentu łupki pozwoliły potwierdzić cechy metalu wytapianego
przez miejscowych hutników (kuźników), cechy takie wprowadzono wstępnie na
podstawie analizy składu chemicznego żużla (a przede wszystkim zawartości
P 2 0 5 w żużlu) i na wynikach badań przedmiotów żelaznych.
2. METODY BADAŃ l SPOSÓB ZESTAWIENIA WYNIKÓW

Metody opisanych badań i sposób zestawienia wyników były identyczne jak
w innych podobnych pracach autora 3 . Badania obejmowały ilościową analizę
chemiczną, obserwacje metalograficzne wraz z oceną wielkości ziarna (według
normy PN-56/H-04507), pomiary mikrotwardości poszczególnych składników
strukturalnych przeprowadzane przy użyciu mikrotwardościomierza Hanernanna · oraz badania twardości sposobem Vickersa (według normy
PN/H-04360).
Ilościową analizę chemiczną przeprowadzono zgodnie z metodarni analitycznymi stosowanymi dla stopów żelaza. Zawartość fosforu oznaczono metodą
miareczkową, zaś zawartość miedzi i niklu - metodą absorbcji atomowej.
Zawartość węgla oceniano w przybliżeniu na podstawię obserwacji metalograficznych.
Obserwacje metalograficzne prowadzono przy użyciu powiększenia l 00 x
x 500 x, trawiąc próbki 4% roztworem kwasu azotowego w alkoholu metylowym (azotal).
Przy pomiarach mikrotwardości stosowano obciążenie 50 gramów w ciągu
15 s; każdy wynik jest średnim z 5 pomiarów.
Badania twardości żeliwa i stali nie hartowanej prowadzono przy obciążeniu
l O kG trwającym 15 s; a przy badaniu stali hartowanej obciążenie wynosiło
30 kG. Każdy wynik jest średnim z 2-3 pomiarów.
3

J. P i a s k o w ski, Technika gdańskiego hutnictwa i kowalstwa żelaznego w X-XIV
wieku na podstawie badań metaloznawczych, Gdańskie Tow. Naukowe, "Prace Komisji Archeologicznej" z. 2, 1960, s. 5- 172; t e n ż e, Examinations of early iron objects: Part. I - Purposes and
standardisations o f methods, "Iris h Archeological Research F o rum" 1977, t. 4, z. l, s. 13.
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Analizę ilościową próbek . żużla przeprowadzo no zgodnie z metodami
stosowanymi przy analizie rud żelaza.
Uzyskane wyniki podane w tablicach i odpowiednich zestawieniach rysunkowych, ·podobnie jak we wszystkich innych pracach autora tego typu.

3. WYNIKI BADAŃ

Zbadane przedmioty żelazne ze Święcka Strumian zestawiono w tablicy 1
wraz z wynikami ilościowej analizy chemicznej metalu. Wyniki obserwacji
metalograficznych z oznaczeniem wielkości ziarna, pomiarów mikrotwardości
poszczególnych składników strukturalnych oraz twardości metalu dla poszczególnych przedmiotów podano w tablicy 2.
Szkic zbadanych przedmiotów żelaznych wraz z oznaczeniem miejsca
wycięcia próbek przedstawia ryc. l, a technologię tych okazów (przede wszystkim umownie oznaczony rodzaj metalu na przekroju próbki) - ryc. 2.
Wyniki przeprowadzon ych badań metaloznawczy ch poszczególnych przedmiotów żelaznych były następujące:
W ę d z i d ł o (nr inw. 176, nr kat. 890) wykute zostało z wysokofosforowego żelaza o strukturze pasmowej. Obok pasm ziarn drobnych (klasa 7)
występowały pasma ziarn dużych (klasa 2) - tabl. I a.
Struktura ta wynikała z pasmowego rozłożenia fosforu. Badania struktury po
wytrawieniu próbki odczynnikiem Oberhaffena wykazały, że w pasmach drobnoziarnistych zawartość , fosforu była niższa niż w pasmach gruboziarnisty ch
(tabl. I b).
Tablica l
Zestawienie i wyniki ilościowej analizy chemicznej przedmiotów żelaznych ze Święcka Strumian,
gm. Czyżew, woj. łomżyńskie
Nazwa
przedmiotu
Wędzidło
Kółko

Okucie
Nóż

Krzesiwo
Gwóźdź nr l
Gwóźdź nr 2
Fragment łupki

Lokalizacja
ar. 86, d z. 59
ar. 85, dz. 59
ar. 85, dz. 59
grób 52
grób 100
ar. 26
ar. 22
st. IV, obiekt 2
dz. 43 (z badań
1970 r.)

Numer
inw.

kat.

176
176
176
222
262
262
262

890
887
886
1070
1393

Ciężar

okazu
G
55
11
64
15
12
21
16

Zawartość

p

%

Ni

Cu

0,61
0,07
0,18
0,28
0,09
0.49
0,90

0,00
0,127
0,02
0,04
0,06
0,00
0,00

0,01
0,01
0,01
0,11
0,00
0,01

1,22(?)

0,01

0,02
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Tablica 2
Wyniki obserwacji metalograficznych , pomiarów mikrotwardości strukturalnych i
przedmiotów żelaznych ze Święcka Strumian, gm. Czyżew, woj. łomżyńskie
Składniki

Nazwa
przedmiotu

struktury
ferryt
ferryt
perlit

Wędzidło

Kółko

Okucie

twardości

Klasa

Mikro-

Twardość

wielkości

twardości

ziarna

kgjmm 2

Vickersa
kg/ mm 2

2
7

175
178

199

X

ferryt
perlit

X

138
227

123

ferryt
perlit

6
7

122
227

141

7

!

Nóż

l)
2)
3)

część

stalowa

część żelazna

Gwóźdź

2

2

Fragment
l

łupki
-

x -

X

486
216

488
264

ferryt
ferryt
perlit

4
7

224
186

202

ferryt
ferryt
perlit

l
7
5

278
202
242

ferryt
perlit

l
l

155
225

martenzyt
ferryt

Krzesiwo
Gwóźdź

213
357

6

182(?)
470
241

ferryt
martenzyt
ferryt

część żelazna

-

6

l
l

X

l

221
!

l

-

na granicach ziarn.

w metalu zawierały zwykle mniej lub bardziej
liczne wydzielenia jasnej fazy na ciemnym tle (typ B lub Dl według klasyfikacji
autora 4 - tabl. I c), obok nich obserwowano wtrącenia o jednolitym czarnym
zabarwieniu (typ A).
K ó ł k o (nr inw. 176, nr kat. 887) wykazało strukturę stali o zawartości
ok. 0,2% C, składającą się z ferrytu i śladowych ilości perlitu na granicach ziarn
(tabl. I d). Badania próbki po wytrawieniu odczynnikiem OberhotTera wykazały
również strukturę pasmową. W pasmach zawierających perlit (tj. nawęglonych,
Wtrącenia żużla występujące

J. P i a s k o w ski, Klasyfikacja struktury wtrąceń żużla i jej zastosowanie dla określenia
pochodzenia dawnych przedmiotów żelaznych, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1969,
t. 27, z. 2, s. 61; t e n ż e, Classification of the structures of slag inclussions in early objects made of
bloomery iron, " Archaeologia Polona" 1976, t. 17, s. 139.
4
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S cm

)rl
próbka

Ryc. l. Święck Strumiany, woj. łomżyńskie: Zestawienie zbadanych przedmiotów żelaznych z oznaczeniem miejsca wycięcia próbki:
l - wędzidło, 2 - kółko, 3 - okucie, 4 - nóż, 5 - krzesiwo, 6 - gwóźdź l, 7 - gwóźdź 2, 8 - fragment łupki

jednak do zawartości poniżej O, l% C) zawartość fosforu była niższa aniżeli
w pasmach zawierających same ziarna ferrytu (tabl. I e).
Zawartość fosforu w metalu była dość niska, co zgodne jest również
z wynikami pomiarów mikro twardości. Natomiast dość znaczna była zawartość
niklu Uako domieszki). Wtrącenia żużla posiadały jednolite czarne zabarwienie
(typ A).
O k u c i e (nr inw. 176, nr kat. 886) wykazało strukturę ferrytyczno-perlityczną stali niskowęglowej o zawartości ok. 0,2% C. I w tym przedmiocie
rozłożenie węgla było pasmowe, tj. obok pasm ziarn ferrytu występowały pasma
ferrytyczno-perlityczne (tabl. I f)).
Otelazo
telazo nawęglone

EJ

~1 02 cJ3 ~ nJJ6 a~
O
5cm
L....-__....j

8

Ryc. 2. Święck Strumiany, woj. łomżyńskie . Technologia zbadanych przedmiotów żelaznych, tj. ocena stopnia nawęglenia metalu:
l - wędzidło, 2 - kółko, 3 - okucie, 4 - nóż, 5 - krzesiwo, 6 - gwóźdź l,
7 - gwóźdź 2, 8 - fragment łupki

Podobnie jak w obu poprzednich okazach przyczyną tego było pasmowe
fosforu. Badania po wytrawieniu próbki odczynnikiem Oberhoffera
wykazały, że w pasmach ferrytyczno-perlitycznych (tj. silniej nawęglonych)
zawartość fosforu była niższa niż w pasmach czystoferrytowych (tabl. Il a).
rozłożenie
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Tablica I. Wędzidło: a - struktura, tOOx, b - rozłożenie fosforu, tOOx, c - wtrącenie żużla, 500x,
d -struktura, lOOx, e- rozłożenie fosforu, lOOx. Okucie: f- struktura, lOOx, a, d, f- trawienie
azotalem, b, e - trawienie odczynnikiem Oberhoffera, c - nietrawione

o jednolitym czarnym zabarwieniu (typ A) występowały
wtrącenia żużla zawierające nieliczne zaokrąglone wydzielenia jasnej fazy na
ciemnym tle (typ B), a także wtrącenia jasne (typ C) - tabl. II b).
Technologia wykonania noża (nr in w. 222, nr kat. 1070) była trudna do
ustalenia. W ostrzu noża i dalej w części środkowej występowało silniejsze
nawęglenie (tabl. II c), zawartość węgla zmieniała się w granicach 0,3-0,6% C.
Obok

wtrąceń żużla
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Tablica II. Okucie: a - rozłożenie fosforu, l OOx, b -wtrącenie żużla, 500x. Nóż: c -mikrostruktura
na poprzecznym przekroju ostrza, l 04x, d - struktura w pobliżu ostrza, l OOx, e - struktura w
pobliżu ostrza pod większym powiększeniem, 500x, a - trawienie odczynnikiem Oberhoffera,
b - nietrawione, c, d, e - trawione azotalem

Struktura części środkowej zmieniała się od martenzytycznej w pobliżu
krawędzi tnącej (tabl. II d, e) do sorbityczno-ferrytycznej, gdzie kończyło się
pasmo nawęglone (tabl. III a). Pozostała grzbietowa część noża posiadała
strukturę ferrytyczną. W nożu nie zaobserwowano żadnych śladów zgrzewania
5
wskazujących - według obiektywnych kryteriów ustalonych przez autora J. P i a s k o w s k i, Kryteria określenia technologii wyrobów z żelaza dymarskiego,
"Archeologia Polski" 1972, t. 17, z. t, s. 7.
5
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na zastosowanie wkładki stalowej. W nożu także wystąpiła struktura pasmowa,
zarówno w części silniej, jak i słabiej nawęglonej. Była ona spowodowana -jak
i w innych okazach - pasmowym rozłożeniem fosforu, które ujawniło wytrawienie próbki odczynnikiem Oberhoffera (tabl. III b, c).
Obok wtrąceń ~użla o jednolitym czarnym zabarwieniu (typ A) występowały
wtrącenia zawierające mniej lub bardziej liczne zaokrąglone wydzielenia jasnej
fazy na ciemnym tle (typ B i typ Dl), odpowiednio - tabl. III d.
K r z e s i w o (nr inw. 262, nr kat. 1393) wykute było w całości ze stali

Tablica III. Nóż: a - struktura w części środkowej, IOOx, b - rozłożenie fosforu na poprzecznym
przekroju, 5x, c - rozłożenie fosforu, l OOx, d - wtrącenie żużla, 500x. Krzesiwo: e - struktura l OOx, f
- wtrącenie żużla, 500x, a, e - trawienie azotalem, b, c - trawienie odczynnikiem Oberhoffera,
d, f - nietrawione

METALOZNAWCZE BADANIA PRZEDMIOTÓW ŻE LAZNYCH

i

151

wykazało gruboiglastą strukturę martenzytyczną

także śladowe ilości

(tabl. III e), obserwowano
ferrytu. Krzesiwo poddano obróbce cieplnej, prawdopodo-

bnie hartowaniu.
Zawartość fosforu w krzesiwie była dość niska, należy tu jednak uwzględnić
nawęglenie metalu.
Obok wtrąceń żużla o jednolitym czarnym zabarwieniu (typ A) występowały
wtrącenia o dość rzadko spotykanej strukturze. Występowały w nich wydzielenia
jasnej fazy o dendrytycznym rozłożeniu na ciemnym tle (tabl. III f). Ponadto

Tablica IV. Gwóźdź l: a - struktura, l OOx, b - struktura przy powierzchni nawęglonej , l OOx.
2: c - makrostruktura na poprzecznym przekroju okazu, l Ox, d - rozłożenie fosforu na
poprzecznym przekroju okazu, l Ox, d - rozłożenie fosforu na poprzecznym przekroju okazu, l Ox,
a, b, c - trawienie azotalem, d - trawienie odczynnikiem Oberhoffera

Gwóźdź
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w krzesiwie obserwowano wtrącenia żużla, zawierające mniej lub bardziej liczne
wydzielenia jasnej fazy (typ B i Dl).
G w ó ź d ź (nr inw. 262) wykuty z żelaza wysokofosforowego wykazał
strukturę pasmową: obok pasm ferrytu o drobnym ziarnie (klasa 7) obserwowano pasma ziarn dużych (klasa 4) - tabl. IV a. Przy powierzchni zauważono
lokalne, zapewne pr~ypadkowe, nawęglenie (ziarna perlitu) - tabl. IV b.
Obok wtrąceń żużla o jednolitym czarnym zabarwieniu (typ A) występowały
wtrącenia zawierające dość liczne zaokrąglone wydzielenia jednej fazy na
ciemnym tle (typ Dl).
Gwóźdź 2 wykuty został z wysokofosforowane go żelaza, zawierającego
niewielkie, choć dość silne (do ok. 0,6% C) nawęglenie pierwotne. W miejscu tym
wystąpiła drobnoziarnista struktura ferrytyczno-perlityc zna (klasa wielkości
ziarna: dla ferrytu 7, perlitu - 6). W pozostałej części metalu struktura była
ferrytyczna, o bardzo dużym ziarnie (klasa l).
Rozłożenie nawęglenia na poprzecznym przekroju próbki widoczne jest na
fotografii (tabl. IV c). Części nawęglone uległy zaciemnieniu pod wpływem
odczynnika. Natomiast rozłożenie fosforu zostało przedstawione w tabl. IV d, po
wytrawieniu próbki odczynnikiem Oberhoffera. Zaciemnieniu uległy tu części o
niższej zawartości fosforu. Widoczne jest, że części zawierające mniej fosforu
uległy silniejszemu nawęgleniu.
Strukturę części nawęglonej przedstawia tabl. V a, natomiast na tabl. V b
widoczne jest miejsce, na granicy części gruboziarnistej i drobnoziarnistej.
Rozłożenie fosforu w tym mi~jscu podaje tabl. V c. Widoczne jest, że w części
wysokofosforowej nastąpił rozrost ziaren. Wtrącenia żużla posiadały jednolite
czarne zabarwienie (typ A),obok nich występowały wtrącenia zawierające liczne,
zaokrąglone wydzielenia jasnej fazy na ciemnym tle (typ Dl).
Przeprowadzono także badania fragmentu zredukowanego żelaza, tj. łupki,
jaki znaleziono w kawałku żużla ze Święcka Strumian oznaczonym jako żużel
nr 4 (tablica 3).
Fragment łupki wykazał gruboziarnistą strukturę ferrytyczną (tabl V d);
w części fragmentu zaobserwowano lokalne nawęglenie do zawartości ok. 0,3%
C; struktura w tym miejscu składała się z ferrytu i perlitu w rozłożeniu
Widdmanstattena (tabl. V e).
W częściach silniej nawęglonych zawarto~ć fosforu była niższa aniżeli
w częściach o strukturze czysto ferrytycznej (tabl. V t).
Ze względu na małe fragmentyłupki trudno było określić strukturę wtrąceń
żużla, których w metalu było niewiele (klasyfikacja autora nie dotyczy żużla poza
metalem). W metalu występowały wtrącenia żużla o jednolitym czarnym
zabarwieniu (typ A) oraz wtrącenia o bardzo złożonej strukturze.
Wyniki ilościowej analizy chemicznej czterech próbek żużla (żużle l, 2, 3, i 4)
ze Święcka Strumian i z Grądów Woniecko (żużel 5) podano w tablicy 3. Ta
zaokrąglone

Tablica 3
Wyniki ilościowej analizy chemicznej próbek żużla żelaznego ze Święcka Strumian, gm. Czyżew, woj. łomżyńskie (lp. l - 4) i Grądów
Woniecko, gm. Czyrew, woj. łomżyńskie (lp. 5)
Zawartość
Określenie

próbki

Lokalizacja
Fe*

FeO

Fe 20

3

%

,.

Si0 2

Ca O

MnO

M gO

P20s

Al 20

3

s

Żużel l

warstwa l dz. 41

40,16

48,33

17,80

21,28

3,64

0,68

0,60

1,06

2,60

0,02

Żużel 2

Grodzisko dz. 25
Grodzisko dz. 41

48,77

53,01

10,60

23,00

3,61

0,22

0,80

0,77

4,37

0,02

gł.

0,28

0,47

2,67

0,03

Żużel 3

2,80

56,50

54,81

19,70

17,20

1,78

0,16

Żużel 4

st. IV obiekt 2
dz. 43

61,94

60,39

21,20

6,76

2,87

0,57

0,35

1,63

1,30

0,03

Żużel 5

z powierzchni

15,40

0,45

21,50

57,80

0,84

0,29

0,48

1,70

6,11

0,02

• Obliczone na podstawie

zawartości

Fe i Fe 2 0

3•

Tablica V. Gwóźdź 2: a - · struktura w miejscu silnie nawęglonym l OOx, b - struktura w miejscu
słabiej nawęglonym, l OOx, c - rozłożenie fosforu, l OOx. Fragment łupki: d - struktura lOOx, e struktura w miejscu silniej nawęglonym l OOx, f - rozłożenie fosforu, l OOx, a, b, e - trawienie
azotalem, c, f - trawienie odczynnikiem Oberhoffera
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Tablica 4
Charakterystyka statystyczna składu chemicznego żużla dymarskiego ze Święcka
Strumian, gm. ·czyżew, woj. łomżyńskie
Składnik

Fe*
Fe O
Fe 20 3
Si0 2
Ca O
MnO
M gO
P204
Al 20 3

s

Wielkość

Średnia

arytmetyczna

maksymalna

minimalna

61,94
60,39
21,20
23,000
3,64
0,68
0,80
1,63
4,37
0,03

48,77
48,33
10,66
6,76
1,78
0,16
0,28
0,47
1,30 .
0,02

48,77
54,14
17,33
17,06
2,98
0,408
0,508
0,983
2,74
0,025

*Obliczone na podstawie

zawartości

FeO i Fe 2 0

Rozstęp

Xmax -

61 ,94 60,39 21 ,20 23,00 3,64 0,68 0,80 1,63 4,37 0,03 -

Xmin

=

48,33 = 13,17
48,33 = 12,06
10,66 = 10,54
7,76 = 16,24
1,78 = 1,86
0,16 = 0,52
0,28 = 0,52
0,47 = 1,16
1,30 = 1,07
0,02 = 0,01

3.

ostatnia próbka zawierała jednak aż 57,80% Si0 2 , musiała w niej znaleźć się
znaczna ilość nadtopionego obmurowania pieca, lub jakiegoś dodatku (krzemionki). Dlatego analiza tej próbki -jak wynika z poprzednich badań autora nie może być uwzględniona w ocenie żużla (nie zaprzecza jej zresztą). Wyliczoną
charakterystykę statystyczną żużla ze Święcka Strumian podano w tablicy 4.
Przyjmując klasyfikację autora 6 żużel ze Święcka Strumian, a przypuszczalnie także z Grądów W oniecko, należy zaliczyć do grupy żużli o wysokiej
zawartości fosforu i o niskiej zawartości Al 2 0 3 i MnO.
Żużel o takim składzie był uzyskiwany podczas przetopu powierzchniowych
rud bagiennych, łąkowych, jeziornych itp. Zawartość związków fosforu w żużlu
ze Święcka ~Strumian (0,47- l ,63% P 2 0 5 , średnia arytmetyczna - 0,98% P 2 0 5 )
jest jednak stosunkowo niewysoka, gdyż na innych stanowiskach hutniczych na
ziemiach Polski, gdzie eksploatowane były podobne rudy, sięga nawet do 7,24%
P 2 0 5 , - przy średniej arytmetycznej dochodzącej do 2,5% P 2 0 5 i wyżej.
4. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Ilość zbadanych przedmiotów żelaznych ze Święcka Strumian gm. Czyżew,

woj.
jaką

6

łomżyńskie

(7 szt.), jest zbyt mała, aby określić w pełni technologię żelaza,
stosowali miejscowi hutnicy. Jest to dopiero pierwsze badanie stanowiska

J. P i a s k o w s k i, Klasyfikacja dawnego żużla dymarskiego występującego na ziemiach
Polski w świetle statystycznej analizy składu chemicznego, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1966, t. 14, z. 2.
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wczesnośredniowiecznego

z tej

części

Polski, tym bardziej

więc

wszelkie wnioski

mogą mieć

charakter wstępny.
W każdym razie, na podstawie nielicznych zbadanych materiałów widoczne
jest, że wczesnośredniowieczni hutnicy na tym terenie nadal eksploatowali rudy
darniowe, bagienne itp. o znacznej zawartości fosforu, choć w próbkach żużla ze
Święcka Strumian ilość tej domieszki była niezbyt wysoka (0,47 - 1,63% P 2 0 5
średnio o 0-98% P 2 0 5 ). Ułatwiało to uzyskiwanie, równocześnie z żelazem,
także stali.
Przeprowadzone analizy wykazują, że miejscowi hutnicy uzyskiwali żelazo
i stal o podwyższonej zawartości fosforu, a więc metal dość niskiej jakości 7 .
Dlatego wszystkie zbadane przedmioty ze Święcka Strumian pochodziły z
ośrodków hutniczych w tej części kraju; należy się liczyć, że na innych
stanowiskach hutniczych eksploatowano rudę zawierającą więcej fosforu aniżeli
ta, z której pochodzą badane próbki żużla ze Święcka Strumian.
Trzeba tu podkreślić, że określenie "ośrodek hutniczy", określony na
podstawie analiz dawnych przedmiotów żelaznych nie ogranicza się tylko do
danego stanowiska archeologicznego, lecz obejmuje cały obszar - niekiedy i
rozległy - na którym eksploatowano pewien określony rodzaj rudy i stosowano
tę samą technologię wytopu.
Należy więc rozumieć, że zbadane przedmioty żelazne ze Święcka Strumian
mogły nie być dziełem hutników zamieszkujących kiedyś na terenie tego
stanowiska archeologicznego, lecz pochodzić również z jakiegoś mniej lub
bardziej odległego piecowiska na tych obszarach. W każdym razie wyniki
przeprowadzonych badań wskazują, że wczesnośredniowieczni hutnicy w tej
części Polski świadomie wykorzystywali metal silniej nawęglony (tj. silniej
nawęgloną część łupki) do wyrobu narzędzi (nóż i krzesiwo), podczas gdy do
wyrobu takich przedmiotów, jak wędzidła, kółko, okucia i gwoździe, stosowali
metal słabiej nawęglony (żelazo). Narzędzia stalowe utwardzane były dodatkowo
przez prawidłowo przeprowadzoną obróbkę cieplną (hartowanie).
Przy wyrobie noża, jak można sądzić, ukształtowano ostrze z silniej
nawęglonej części łupki. Technikę tę stwierdzono wcześniej u kuźników bał
tyjskich. Ogólnie można nawet stwierdzić, że ta sama technologia żelaza, jaką
wykazały zbadane przedmioty żelazne ze Święcka Strumian, stosowana była na
tym terenie przez plemiona bałtyjskie w okresie od I w. p.n.e. do VIII w. p.n.e. 8,
w tych ostatnich wyrobach występowała często struktura pasmowa, jaką
obserwowano w prawie każdym zbadanym okazie ze Święcka Strumian.
Oznacza to, że technologia ta utrzymywała się na północno-wschodnich
7

Technikę uzyskiwania równocześnie żelaza i stali, stosowaną przez plemiona bałtyjskie, a także

słowiańskie

u

opisano w pracy: J. P i a s k o w s k i, O pierwotnym sposobie otrzymywania stali
"Hutnik" 1964, t. 31, z. 12, s. 378.
8
J. P i a s k o w s k i, Technologia żelaza plemion bałtyjskich ...

średniowiecznych Słowian,
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ziemiach Polski do XII do XIII w. (a może i dalej), podczas gdy na pozostałych
terenach nastąpiła w okresie wędrówek ludów (V /VI w. n.e.) radykalna zmiana
technologii metalu i innych czynników warunkujących wytwarzanie i rozprowadzanie wyrobów żelaznych 9 •
Na podkreślenie zasługuje jeszcze fakt, że w zbadanych przedmiotach
żelaznych ze Święcka Strumian występują takie same wtrącenia żużla, jak i we
wcześniejszych okazach (bałtyjskich). W 6 okazach (85, 7%) wystąpiły wtrącenia
żużla typu B lub Dl, przy czym wtrącenia żużla typu Dl -w 71,4% zbadanych
okazów.
W wyrobach Bałtów z I w. p.n.e. - VIII w. n.e. udział przedmiotów
zawierających wtrącenia żużla typów D (Dl, D2 i inne) wynosił 71,1 %;
w niektórych innych obserwowano także wtrącenia typu B. Oznacza to, że
wtrącenia istotnie należą do charakterystycznych cech wyrobów z żelaza
dymarskiego, z czym nie chcą się zgodzić niektórzy badacze 10 .
Na zakończenie należy zaznaczyć, że przedstawione tu wnioski opierają się
na bardzo ograniczonym materiale doświadczalnym i wymagają potwierdzenia
przez badania dalszych wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych z
północno-wschodnich ziem Polski.

PEJIOME

Ilpose.neu KOJmqecTBeHHbiił XHMMąecKMił auaJIH3, MeTannorpaqmąecKHe ua6mo.neumr, M3MepeHM}I MHKpOTBep.nocTH H TBep.nocTH BMKepca 7 )l(eJie3HbiX rrpe.nMeTOB H3 CseH~Ka-CTpyM}IH,
JlOM)I(HHCKoe soeso.ncTBO (XII- XIII BB.). Ilpose.neu TaK)I(e KOJIMąecTBeHHbiH XHMHąecKHił auaJIH3 4 rrpo6 IIIJiaKa M3 Cseu~Ka-CTpyM}IH H l rrpo6hr H3 rpou.nys-Boue~Ko. 3ToT IIIJiaK co.nep)l(aJI
.nosonbuo MHoro <Poc<Popa (0,47-1,63% P20 5), H s TO )l(e BpeM}I Mano Al 20 3 (1,30-4,37%)
HM nO (0, 16- 0,48%). B o.nuoM KycoąKe IIIJiaKa 6hm uall:.neu <PparMeHT pe.ny~Hposauuoro )l(eJie3a c
HepaBHOMepHbiM o6yrnepO)I(HBaHHeM, C Bb!COKHM CO.[lep)l(aHHeM <t>oc<t>opa.
J.1ccne.nyeMhre rrpe.nMeThr 6hiJIH c.nenaHbi M3 BbiCOKo<Poc<Popuoro )l(eJie3a c uepaBHOMepHbiM
o6yrnepO)I(HBaHMeM (rrepBHąHbiM). B OCTpHe HO)I(a BbiCTYIIMJI CMJibHee o6yrnepO)I(eHHbill CJIOH (0,3
- 0,6%), He Ha6mo.[laJIHCb, O.[lHaKO, CJie.[lbi CBapKH .[laBJieHMeM. fb CTaJIH 6biJ10 BbiKOBaHO TaK)I(e
OfHHBO. 06a 3TH MHCTpyMeHTbi IIO.[{BepraJIHCb TeiiJIOBOM o6pa60TKe (3aKaJIMBaHHe).

J. P i a s k o w s k i, Zagadnienie ciągłości rozwoju hutnictwa żelaza na ziemiach polskich
w starożytności i we wczesnym średniowieczu, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych"
1971, t. 32, s. 13; t e n że, Eisen - und Stahltechnologie der Volkerwanderungszeit im Gebiete
zwischen Weichsel und Oder, "Antikvarist Archiv 1973" z. 6, s. 29.
10
A. M a z u r, E. N o w a k, Od rudy do noża, "Materiały Archeologiczne" 1966, t. 7, s. 37;
W. R ó ż a ń s k i, A. M a z u r, Czy istotnie "metal świętokrzyski?", "Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki" 1966, t. 11, z. 4, s. 379; R. P l e i ner, Przyczynek do problemu metalurgii
wczesnośredniowiecznej i zagadnienia tak zwanego metalu świętokrzyskiego, ibid., 1965, t. l O, z. l - 2,
s. 34. Statystyczne uzasadnienie wprowadzenia struktury wtrąceń żużla do cech charakterystycznych
wyrobów z żelaza dymarskiego przedstawił autor w pracy: J. P i a s k o w s k i, Klasyfikacja
struktury wtrąceń żużla ... , s. 67; t e n że, Classification ofthe structure ofslag inclussions ..., s. 147.
9
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He60JihiiiOe o6yrJiepmKHBaHHe (nepBHtrHOe) HMeJIO MeCTO B y,n;HJiaX, KOJihUe, OKOBaX H 2
rBOJ,LJ;jiX. B HCCJie,n;yeMhiX npe.n;MeTax ua6mo.n;anach "JieHTOtrHajl" cTpyKTypa (band structure,
Zeilengefuge), KOTopajl jiBJijieTCjl peJyJihTaTOM uepaBHOMepuoro paJJIO)I(eHHjl <Poc<t>opa B MeTaJIJie.
11.n;eHTHtrHaji TexuoJiorHjl )J(eJieJa ua6mo.n;anach B 3THX MecTax y rmeMeH 6aJITOB B I B..n;.H.3.
- VIII B.H.3.

SUMMARY

A quantitative chemical analysis, metallographic observations, measurements of micro-hardness and the Vickers hardness test were conducted using seven iron objects from Swięcko
Strumiany (12th -13th centuries). A qualitative chemical analysis was also carried out on four
sampies of slag from Swięcko Strumiany and one sample from Woniecko. The slag contained
a considerable amount of phosphorus (0.47 -1.63 per cent P 2 0s), and little Al 2 0 3 (1.30-4.37 per
cent) and MnO (16-0.46 per cent). In a single piece ofslag a fragment ofreduced iron with uneven
case-hardening and with a high amount of phosphorus was discovered.
The objects under examination were executed from high phosphorus iron with uneven
casehardening (primary). In the blade of the knife there was found a layer more strongly case-hardened (0.3- 0.6 per cent) but no signs of heating were observed. Also the flint was forged from
steel. Both tools were subjected to thermal treatment (tempering). A slight case-hardening occurred
in t he bit, ring, fitting and t wo nails. The objects under examination revealed a band structure, w hi ch i s
the outcome of an uneven presence of phosphorus in the metal.
An identical technology of iron was ascertained in these regions among the Balt tribes (tst
century BC - 8th century AD).

KRZYSZTOF FILIPOW

SKARB SREBRNYCH MONET ZE STAREJ ŁUPIANKI
GM. ŁAPY, WOJ. BIAŁOSTOCKIE

KJia,LJ, cepe6p»HhiX MOHeT 113 Crapo:H-Jlyn»HKH,
rMHHa Jlanhr, EeJIOCTOKCKoe soeso,LJ,CTBO
A hoard of silver coins from Stara Łupianka in the commune of Łapy, the voivodeship of Białystok

siedemdziesiąte

na Białostocczyźnie były obfite w odkrycia znaków
ukrytych w przeszłości w ziemi. W latach 1970-1979 zanotowano
dwa znaleziska luźne oraz 13 skarbów monet. Jednym z najciekawszych odkryć
był niewątpliwie skarb srebrnych monet odnaleziony w 1973 r. w Starej Łupiance
(były powiat Łapy, województwo białostockie).
Znalazł go w czasie prac polowych rolnik Bolesław Łupiński. Monety
znajdowały się w ziemi na niewielkiej głębokości. Ukryte były najprawdopodobniej w mieszku skórzanym czy wełnianym, bądź luzem, gdyż nie zachowały
się ślady wskazujące na ukrycie ich w jakimkolwiek naczyniu. Monety w liczbie
87 sztuk zabezpieczyli pracownicy Komendy Powiatowej MO w Łapach. Były to
monety Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Prus Książęcych oraz
Rzeszy Niemieckiej i Niderlandów Hiszpańskich, z lat 1508-1669. W grudniu
1973 r. skarb przekazano Muzeum O.kręgowemu w Białymstoku. Zawierał on:
Lata

pieniężnych

Korona i Wielkie Księstwo Litewskie
Z y g m u n t I S tary
mennica: Kraków
półgrosz 1508 (l)
Z y g m u n t II August
mennica: Wilno
półgrosz 1562 (l)
Z y g m u n t III Waza
mennica: Bydgoszcz
półtorak 1621 (4), 1622 (5), 1623 (9), 1624 (7), 1625 (4), 1626 (3), 1627 (6),
nieczytelne (5)
ROCZNIK

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991
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mennica: Kraków
trojak 1620 (1), 1621 (2)
szóstak 1625 (1), nieczytelne (l)
Jan II Kazimierz Waza
mennica: Kraków
szóstak 1660 (1), 1663 (2), 1664 (2), 1666 (2), nieczytelne (l)
mennica: Bydgoszcz
szóstak 1660 (1), 1668 (l), nieczytelne (l)
złotówka 1665 (l)
mennica: Gdańsk
ort 1658 (l)
Elbląg

- Okupacja Szwedzka
Gustaw Adolf
półtorak 1630 (2), 1632 (l), 1633 (6), nieczytelne (2)
Krystyna
półtorak 1635 (l)
Szwecja
mennica: Ryga
Gustaw Adolf
półtorak 1623 (2)
Krystyna
półtorak 1647 (l)
Kar o l XI
półtorak 1669 (l)
Prusy Książęce
Jerzy Wilhelm
mennica: Królewiec
półtorak 1622 (2), 1626 (4)
Rzesza Niemiecka
Ferdynand II Habsburg
trzy krajcary 1625 (l)
Niderlandy Hiszpańskie
A l b e r t i E l ż b i e t a (prowincja Brabant)
mennica: Bruksela
1/ 2 patagona 1619 (l).

Jednak nie koniec na tym. Podczas kolejnej fazy prac na polu już po
zabezpieczeniu skarbu, tenże rolnik w tym samym miejscu, ale na większej
głębokości, odnalazł kolejne znalezisko monet. Tym razem były to monety
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drobniejsze, najrozmaitsze szelągi z lat 1614- 1665. Wśród 358 egzemplarzy
znajdowały się monety: Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Szwecji, Prus, Księstwa Cieszyńskiego, Księstwa Kurlandzkiego oraz fałszerstwa
z mennicy w Suczawie. Znalazca całość przekazał Muzeum.
Skarb zawierał:
Korona i Wielkie Księstwo Litewskie
Z y g m u n t III W a z a
mennica: Poznań
trzeciak 1627 (l)
mennica: Ryga
szeląg 1621 (2)
mennica: Wilno
szeląg 1614 (1), 1624 (1), 1625 (l)
Jan II Kazimierz
mennica: Wilno
szeląg 1652 (4), 1653 (1), nieczytelne (3)
Księstwo Kurlandzkie
Jakub Kettler
mennica: Mi ta w a
szeląg bez daty (l)
Księstwo Cieszyńskie

Elżbieta Lukrecja
mennica: Cieszyn
halerz 1653 (l)

~zwecja
Szelągi

Ryskie
mennica: Ryga
Gustaw Adolf
szeląg 1625 (l), 1631 (l), nieczytelne (l)
Krystyna
szeląg 1641 (1), 1643 (2), 1646 (1), 1647 (1), 1648 (1), 1649 (1), 1650 (2), 1651 (1),
1652 (1), 1653 (2), 1654 (3), nieczytelne (lO)
Karol X Gustaw
szeląg 1655 (8), 1656 (11), 1657 (10), 1658 (20), 1659 (2), 1660 (13), nieczytelne (33)
Kar o l XI
szeląg 1661 (16), 1662 (21 ), 1663 (l), 1665 (l), nieczytelne (28)
Szelągi Inflanckie
mennica: Ryga
Krystyna
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szeląg

1648 (5), 1649 (3), 1650 (1), 1651 (2), 1652 (1), 1653 (2), 1654 (3), nieczytelne (5)
Karol X Gustaw
szeląg 1654 (4), 1655 (1 0), 1656 (2), 1657 (2), nieczytelne (4)
Kar o l XI
szeląg 1660 (9), 1661 (15), 1662 (19), 1663 (1), nieczytelne (36)
Suczawa - naśladownictwo szelągów ryskich
Gustaw Adolf
szeląg 3 (l)
Krystyna
szeląg 62 (2), 16 (3), 160 (l)
Karol X Gustaw
szeląg 12 (4)
Kar o l XI
szeląg 166 (l)
Prusy
mennica: Królewiec
Jerzy Wilhelm
szeląg 1627 (l)
Fryderyk Wilhelm
szeląg 1653 (3), 1654 (3), 1658 (2), nieczytelne (4),

fałszywe?

(2).

na uwadze okoliczności znalezisk obu skarbów, należy domniemywać,
że mamy do czynienia z jednym skarbem monet w liczbie 445 egzemplarzy.
Prawdopodobnie ukryte zostały przez tego samego człowieka lecz w różnych
odstępach czasu. Wskazywałaby na to struktura zawartości obu znalezisk.
W pierwszym znajdowały się monety "grube", przede wszystkim półtoraki,
szóstaki, tymfy itp., w drugim zaś pieniądz "drobny", prawie same szelągi.
Monety te, traktując oba znaleziska jako całość, pochodzą z lat 1508-1669,
z przewagą monet z XVII w. Zostały ukryte w ziemi w drugiej połowie XVII w.
Przyczyną ukrycia na pewno nie były wypadki wojenne, na co wskazuje
znajdująca się w skarbie najpóźniej wybita moneta półtorak ryski Karola XI z
1669 r. Okres ten, świeżo po "potopie" szwedzkim, charakteryzował się całkowi
tym chaosem w mennictwie polskim. Zastanawiający jest w związku z tym brak
tak licznych w owym czasie szelągów miedzianych Jana II Kazimierza 1 . Wśród
odnalezionych monet nie ma pieniądza miedzianego, co wskazywałoby przyczynę ukrycia skarbu. Ogromna inflacja monety srebrnej oraz zalew polskiego
Mając

W. N i e m i ryc z, Polska moneta miedziana w XVII wieku, Białystok 1979;
H. W oj t u l e w i c z, Pieniądz polski za Jana Kazimierza, "Biblioteka Biuletynu Numizmatycznego", Warszawa 1971.
1
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rynku handlowego przez ,.boratynki" zmusiły ówczesnego właściciela do ukrycia
tych znaków pieniężnych z powodów ekonomicznych. Dlaczego ich nie wydobył
z ziemi, nie dowiemy się zapewne nigdy.
Do najciekawszych okazów, znajdujących się w skarbie ze Starej Łupianki,
należały niewątpliwie: trzeciak poznański Zygmunta III Wazy, halerz cieszyński
Elżbiety Lukrecji, szelągi ryskie - ich naśladownictwa z mennicy w SudZawie,
szeląg kurlandzki Jakuba Ketlera oraz półtalar Alberta i Elżbiety z prowincji
B rabant
Zamieszanie, jakie powstało w systemie monetarnym na ziemiach polskich w
pierwszym dziesięcioleciu panowania Zygmunta III Wazy, spowodowało zamknięcie wszystkich mennic w Koronie, z wyjątkiem krakowskiej. Przyczyną tego
posunięcia była dalsza deprecjacja drobnej monety srebrnej w Rzeczypospolitej.
Zamknięcie mennic nastąpiło na mocy uchwały sejmu zwyczajnego warszawskiego z lutego- marca 1601 r. Od tego też roku poczęła w Poznaniu działać
mennica miejska (1601 - 1627), jako kontynuatorka dawnej, zamkniętej wtedy
mennicy koronnej. Z niej to właśnie pochodzi znajdujący się w skarbie ternar
(trzeciak = 3 denarom). Jest to niewielka moneta srebrna (ryc. 1), o średnicy
16 mm ·i wadze 0,45 g. Na awersie jej pod królewską koroną widzimy monogram
panującego S (ze Snopkiem-herbem dynastii), obok rozdzieloną skróconą datą
roczną emisji (16) 2-7, a w otoku napis: SIG[ismundus] III D [ei] G [ratia]
REX PO [loniae] M [agnus] D [ux] L [ituaniae]. Na rewersie widocznajestzaś
ukoronowana tarcza herbowa, pod nią herb mały Poznania - dwa skrzyżowane
klucze i napis w otoku: TERNAR! [ vs J - POS [ naniensis]. Ten typ monety
z 1627 r. był ostatnimjaki wybijano w Rzeczypospolitej. Ponieważ okazało się, iż
konstytucyjpe zakazy i nakazy nie odnoszą skutku, a ceny "grubej" monety
nadal rosły, sejm warszawski polecił w 1627 r. zaniechać zupełnie bicia monet
srebrnych poniżej talara. Bicie trzeciaków, monety w ówczesnych czasach

Ryc.' l. Trzeciak poznański Zygmunta III 'z 1627 r. Fot. A. Ciulkin

164

K. FILIPOW

zdewaluowane j i nieużytecznej, nie zostało już nigdy więcej wznowione w mennictwie koronnym.
Innym, bardzo ciekawym okazem był halerz cieszyński Elżbiety Lukrecji
z 1653 r. Elżbieta Lukrecja (1599 -1653), starsza siostra ostatniego Piasta z linii
męskiej Fryderyka Wilhelma, była żoną Gundakera - księcia Lichtensteinu. Po
bezpotomnej śmierci brata objęła w 1625 r. władzę w Księstwie Cieszyńskim.
Sytuację tą wykorzystał cesarz Ferdynand III Habsburg zajmując Księstwo.
Zażądał on hołdu lennego od Elżbiety Lukrecji i nie dopuścił do wybijania przez
nią własnej monety. Na skutek starań księżny w 1638 r. zgodzono się na
przywrócenie Elżbiecie praw menniczych. Nie pozwolono jej jednak na czerpanie
wzorów z monet Rzeczypospolit ej tego okresu. Księżna cieszyńska nie miała
prawa umieszczać swej podobizny na monetach. Poza monetami złotymi oraz
wybitymi tym samym stemplem w 1650 r. w małej ilości talarami, gdzie był
przedstawiony wizerunek panującej, jej imię, tytulatura oraz herb górnośląski,
wszystkie pozostałe nominały nosiły podobizny, imiona i tytulaturę Habsburgów
- cesarzy Ferdynanda II i Ferdynanda III.
Sytuacja ta częściowo zmieniła się, gdy na Śląsk przyjechał Gabriel Goerloff,
mincerz, znany ze swej pracy w Rzeczypospolit ej. Od 1650 r. bił on w mennicy
cieszyńskiej halerze (zwane również, z powodu napisu na nich, obolami (ryc. 2)).

całkowicie

Ryc. 2. Halerz

cieszyński Elżbiety

Lukrecji z 1653 r. Fot. A. Ciulkin

Wzorowano się przy tym na dawnych polskich ternarach z herbem Cieszyna
w postaci gotyckiej litery T [ eschin] pod książęcą mitrą i napisem w otoku:
ANNO DOMINI, oraz datą emisji: 1653 na awersie; herbem tej ziemi - Orłem
w koronie, bez przepaski (orzeł górnośląski) i napisem wokół: OBVLVS
PRINCIPA T[ us] TES [ sinensis] na rewersie. Emisja tych monet stała się "solą
w oku" monarchii Habsburgów, którzy po śmierci Elżbiety Lukrecji w 1653 r.
pociągnęli Gabriela Goerloffa do odpowiedzialności karnej, a mennicę cie2
szyńską przekształcono na cesarską •
2

Z. S z w a g r z y k, Pieniądz na ziemiach polskich X- XX w., Wrocław 1973, s. 112.
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Jan Chryzostom Pasek w swym pamiętniku pod datą 1662 r. zapisał:
" ... zaraz mi dano assygnację do pisarza skarbowego, któremu ja pokazawszy
assygnację, zaraz się zajął liczeniem pieniędzy [6000 złotych] ... , a że mi dał
partem w dobrej monecie, partem zaś w szelągach ryskich, co owe bywały cienkie,
a posrebrzane, niepodobna ich było zabrać jednemu wyrostkowi, który tylko sam
był ze mną; dał mi tedy dwóch jajduków ze straży, którzy owe pieniądze na
noszach do gospody zanieśli" 3 . Literatura numizmatyczna dotycząca tej drobnej
monety wybijanej w Rydze jest bardzo bogata 4 .
Najpierw Gustaw II Adolf, następnie Krystyna i Karol X Gustaw wybijali w
mennicy w Rydze szelągi, zwane ryskie (od herbu mniejszego miasta - dwa
skrzyżowane klucze z krzyżem nad nimi). Emitowane były w latach 1621, 1622,
1624- 1628 oraz 1630- 1665.
Najazd Gustawa Adolfa na polskie Inflanty sprawił, iż Ryga na zawsze
odpadła od Polski. Szwedzi, wykorzystując ciężką sytuację wewnętrzną Rzeczypospolitej w owym czasie, "zaleli" ją milionami swych szelągów. Te posrebrzane
blaszki robiły na pierwszy rzut oka dobre wrażenie. Tym bardziej że Gustaw
Adolf, mając na uwadze interesy handlowe byłego wolnego miasta, pozwolił na
wybijanie monet według polskiej stopy menniczej.
Szelągi ryskie na awersie miały ukoronowany monogram królewski: G [ vstavus] A [dolphus], C [hristina] lub C [arolus] G [ustavs], czy też C [arolus] R
[ex], i napis w otoku z wyrażeniem imienia panującego np.: CHRIS. [ tina] D. [e i]
G. [ ratia] S. [ veciae J. Na rewersie zaś pokazany był w ozdobnym kartuszu herb
mniejszy miasta Rygi z napisem: SOLIDVS CIVI [tatis] RIGENSIS oraz
skrócona data (16) 3.5.
Mając na uwadze dużą popularność szelągów w społeczeństwie oraz uznanie,
jakie w handlu zdobyły one za panowania Gustawa Adolfa, królowa Krystyna
wydała 20 maja 1644 r. dekret o otwarciu w Rydze, drugiej na terenie Królestwa
Szwecji, mennicy państwowej 5 . Pod kierownictwem Marsiliusa Philipsonsa
rozpoczęła ona wybijanie tzw. szelągów inflanckich, nazywanych tak dla
odróżnienia od szelągów ryskich. Szelągi te różniły się od ryskich jedynie
rewersem, który przedstawiał kroczącego Gryfa, jako herb Inflant. Legenda na
J.Ch. P a s e k, Pamiętniki, opr. R. P o l ak, Warszawa 1971, s. 226.
B. A h l s t r o m, Sveriges besittniugs mynt, Stockholm 1967; T. B ran d t, Svenska
provinsmynt, Stockholm 1963; A. B u c h h o l t z, Verzeichniss der rigasches Munz-Werdeine
und Munzmeister von l 5 l 7 bis l 705, (w:) Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschich te Liv-, Ehst-und Kurlands, 7 Bad es, 2-3 Heft, Riga l 854, s. 457-46 l; D. F e d o r o w, Monety Pribałtiki
XIII- XVIII stoletij, Opredelitel' monet. Kommentarii i dopełnienie A. M o l w y g i n a, Tallin
1966, s. 401 i inn., Fortegnelse over en s tog og sjaelden samling Svensk-Baltische m<;Jnter (Reval-Roga-Narva og Livland), Kobenhavn 1937, s. 18-26, 28-30; G. M a t t o, Numizmatik Baltimail,
Narva 1931, s. 62-67, (w:) Numismatika, Riga 1968.
5
A. P l o t b a r z d i s, Myntmastare Marsilius Philipsons bankrutt i Riga, (w:) Sartryck uv
Numismatiske meddelanden, t. XXX, s. 121-133.
3
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rewersie brzmiała: SOLIDVS LIVONIAE oraz skrócona data emisji. Egzemplarze z pierwszej emisji 1644 r. uchodzą dziś za wielką rzadkość. Szelągi te wybijano
w latach: 1644, 1645, 1647- 1658 oraz 1660- 1665.
Rok 1665 jest ostatnim, w którym wybijano szelągi ryskie i inflanckie.
Na szczególną uwagę zasługują jednak egzemplarze, na których data emisji
nie pasuje do imienia panującego przedstawionego na awersie. Wydawałoby się,
że nie ma w tym nic dziwnego. Bardzo często władca do bicia monet używał
stempli swego poprzednika. W tym wypadku rozbieżności dat są jednak za duże,
bądź też skrócona data emisji jest zupełnie niezrozumiała. Na przykład szelągi
z imieniem Krystyny mają końcówki dat: -16, -62, 160; Gustawa Adolfa: -3;
Karola X Gustawa: -12; Karola X l. -166 (ryc. 3). Monety te są szelągąmi ryskimi.
W odróżnieniu od prawdziwych szelągów z tego okresu są wykonane całkowicie
w miedzi. Gdy tymczasem wiadomo, że monety te wybijano z bardzo kiepskiego
srebra, od 12,34% w pierwszych latach emisji - do 8% w 1665 r. 6

Ryc. 3.

Fałszywe szelągi

ryskie wybijane w mennicy suczawskiej. Fot. A. Ciutkin

Mamy więc do czynienia z fałszerstwami dokonanymi na terenie Mołdawii,
w mennicy suczawskiej 7 . Falsyfikaty szelągów ryskich nie są trudne do odróż
nienia. Numizmatycy szwedzcy przyjmują jako "suczawskie" wszystkie okazy o
6

R. C e p l i t e, Lailano 1621lidz 1701 gadam Riga kalta siknauda un tas apgroziba. Avoti un
literatura, (w:) Numismatika, Riga 1968, s. 128.
7
O fałszerstwach tych pisali m.in.: C. R o m s t o r f e r, Das alte Furstenschłoss in Suczawa.
Bericht uber die Forschungsarbeiten seit 1895, insbesondere in Jahre 1901, (w:) Jahrbuch des
Bukowiner Landes-Museums, Chernowitz 1901, s. 77 -117; E. F i s c h e r, Beitragzur Miinskunde des Furstenhumes Moldau, ibid., s. 3- 50; G. S i o n, Mona te Suedeze falsificate in monetaria
diu Sucea va, Buletinul SocietiHii N umismatice Romane, Bucuresti 1914, A. .XI, No 22, s. 49- 55.
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błędnych legendach i nieprawdopodobnych datach, odpowiednich do poszczególnych panowań. Mołdawia wybijając własny pieniądz wzorowała się na
stemplach monet innych państw. Szczególnie zaś upodobała sobie monety bite
w Rydze. Ponieważ szelągi ryskie miały dużą popularność wśród ludności,
zaczęto ich masową produkcję w Suczawie. Uczynił to hospodar mołdawski
Istrati Dabija (1661 - 1665), który w 1662 r. założył wielką mennicę na zamku w
Suczawie. Prowadził ją przez trzy lata, nie kto inny tylko Tytus Liwiusz Boratini,
uciekinier z Polski. Jak ustalił historyk rumuński Ilie Tabrea 8 , specjalista od
monet polsko-mołdawskich, Suczawa produkowała przez długi czas fałszywe
szelągi polskie, szwedzkie (chodzi oczywiście o te wybijane w Rydze) i pruskie.
Przemycano je następnie do Polski. Jak się ocenia "uzdrowiono" gospodarkę
Rzeczypospolitej 12 milionami sztuk tej podłej monety. Przemytnikiem był nie
kto inny, jak Jan Amuretti, znany w Polsce dzierżawca drugiej mennicy lwowskiej 9 • Mołdawia, będąc ważnym węzłem handlowym na szlaku północ- południe i wschód- zachód, była jednym wielkim dystrybutorem naśladownictw
monet ryskich. Nic też dziwnego, że Pasek pod datą 1662 zapisał:" ... w tenże czas
przez inwencyją niektórych subiektów polskich szelągi wołoskie sprowadzono
do Polski, a śrebnej i złotej monety wydano za nie tak wiele za granicę, za którą
niecnotę niegodni są ci inwentorowie tytułować imieniem narodu polskiego i
znaczny Bogu oddawać muszą rachunek, bo te wołoskie szelągi siła narobiły
depauperyzacyjej, desperacyjej i srogiego zabójstwa między ludźmi. Począwszy
ode Lwowa na jarmarkach zabijano się o nie, żeć przecie ustąpiły z Małej Polski,
ale w Wielgopolszcze wszystkie sobie stolicę założyły, nie oparłszy się aż o rzekę
Odrę i o Morze Bałtyckie, jako owa okrutna szarańcza" 1 9.
Dlatego tak wielkie ilości tych monet znajdują się w skarbach odnalezionych
na terenach Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. O ich masowej produkcji
i istnym "potopie" -jak mówiono - na ziemie Rzeczypospolitej i Inflant może
również świadczyć fakt, iż od tego czasu (2 połowa XVII w.), o szelągach bitych
w Rydze nie mówiono inaczej jak "szelągi wołoskie" . One też, poprzez ogromny
napływ bezwartościowego pieniądza, miały duży wpływ na deprecjację drobnej
monety srebrnej na terenie wschodniej Europy. Do najciekawszych zabytków
znajdujących się w skarbie ze Starej Łupianki należy jednak niewątpliwie szeląg
lenny kurlandzki Jakuba Kettlera oraz półpatagon brabancki z 1619 r.
Odkrycia skarbów nowożytnych monet na terenie Polski dostarczają przede
wszystkim monet drobnych polskich, jak i obcych. Rzadziej natomiast można
odnaleźć tzw. grubsze monety: talary i dukaty. Tym bardziej cieszy obecność
w znalezisku przedstawiciela tej grupy. Jest to 1/2 patagona (tzw. talary wybijane

"Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" 1938-1939, s. 195.
Ibid., 1912, s. 195.
10
J.Ch. P a s e k, o.c., s. 237.

8
9
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od 1612 r. w Niderlandach Hiszpańskich, jak i w Niderlandach Północnych)
Alberta i Elżbiety (1598- 1621 ), z prowincji Brahant 11 i mennicy najprawdopodobniej brukselskiej. Najprawdopodobniej, gdyż zły stan zachowania tego
egzemplarza nie pozwala na pewne odczytanie znaku jakim sygnowała swoje
monety mennica. Pewne jest natomiast, że pochodzi on z prowincji brabanckiej,
o czym przekonuje napis na rewersie.
Na stronie głównej półtalara widnieje krzyż brabancki przedstawiony
ukośnie, między którego górnymi ramionami umieszczona jest korona królewska, między dolnymi zaś insygnia Orderu Złotego Runa, oraz napis w otoku:
ALBER TYS. ET. ELISABET. DEI. GRA TIA. Na stronie odwrotnej ukazana
jest tarcza herbowa Królestwa Hiszpanii, wokół niej Łańcuch Orderu Złotego
Runa. Nad tarczą i koroną umieszczono datę 16- 19 (ryc. 4). Wokół napis:
ARCHID.A VST.DVCES.BVRG.BRAB.
Moneta ta jest tym ciekawsza, iż mamy do czynienia z frakcją petagonów
(1/2), które mniej licznie występują w polskich skarbach. Szkoda jedynie, że
egzemplarz ten jest zachowany w złym stanie.

Ryc. 4.

Półpatagon

brabancki Alberta i

Elżbiety

z 1619 r. Fot. A. Ciulkin

Największą ozdobą, swoistym "rodzynkiem" w skarbie monet jest niewątpli
wie szeląg lenny kurlandzki Jakuba Kettleraz 1662 r. Była to moneta niewielka
(o średnicy 14,5 mm) o znikomej wadze (0,4 g). Na awersie widnieje orzeł
z napisem wokół: IACOBI D.G. DVCIS. Na rewersie zaś monogram HI, pod
koroną i legendą w otoku: SOLIDVS CVRLANDIE. Jak widać z opisu, monety te miały nieskomplikowany kształt plastyczny.
Wybijala je mennica w Mitawie w 1662 r. wzorując się na popularnych
"boratynkach" Jana Kazimierza. Emitentem szelągów kurlandzkich był Jakub
A. M i k o ł a j c z y k, Talary niderlandzkie w środkowo-polskich skarbach, "Łódzki
Numizmatyk" 1978, R. XVII, nr 1-4, s. 12-15.
11
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Kettler lennik króla Władysława IV i jego następców: Jana II Kazimierza,
Michała Korybuta i Jana III Sobieskiego. Był on synem Wilhelma Kettlera,
odsuniętego od władzy i wygnanego z Księstwa Kurlandii za obrazę Zygmunta III. W 1642 r. po śmierci stryja Fryderyka Kettlera objął on na długie lata
rządy w Kurlandii. U ruchamil w stolicy Księstwa Mi ta wie nieczynną od 161 O r.
mennicę książęcą, która zatrudniała m.in. niderlandzkich mincerzy i rytowników. Po krótkim okresie działalności (1643- 1645) została ona otwarta po raz
drugi dopiero w 1662 r., kiedy to zaczęto wybijać szelągi lenne z imieniem księcia
Jakuba. Z niej to właśnie pochodzi znajdująca się w skarbie moneta. Żałować
należy jedynie, iż szeląg ten, będący dziś wielką rzadkością 12 , zachował się w
bardzo złym stanie.
Monety znajdujące się w skarbie charakterystyczne są dla włościan. Nie
mogłyby one należeć do kupców, czy też mieszczan, gdyż przedstawiają wartości
nieadekwatne jako jednostki rozliczeniowe, dla tej warstwy ludności. Grupy te
przeważnie gromadziły pieniądz w monecie stabilnej, do której zalicza się przede
wszystkim talary i ich frakcje. Niska wartość pieniądza drobnego oraz duże
wahania kursu monet drobnych oddziaływało zaś na niższe kręgi miejskiej
społeczności oraz włościan, którzy otrzymywali wynagrodzenie za pracę i opłaty
za towar w tej właśnie monecie. Dzięki temu możemy określić sytuację
ekonomiczną wsi polskiej w tym trudnym okresie dziejów naszych.
Monety pochodzące ze skarbu ze Starej Łupianki są przede wszystkim
świetnym materiałem źródłowym ilustrującym obieg pieniądza na pograniczu
Korony i Wielkiego. Księstwa Litewskiego w 2 połowie XVII w.
Pisałem w 1980 r.
PE3/0ME

CeMH.lleC.HTbie rO.llhi Ha EeJIOCTOKI.IJ;HHe H306HJIOBaJIH OTKphiTHHMH KJiaaoB MOHeT, B rrpoiiiJIOM
CllpHTaHHhiX B 3eMJie. B 1970- 1979 rr. 6biJ1H OTMeqeHhl 2 OT .l1,eJibHbie HaXO.llKH H 13 KJ1a.l1,0B MOHeT.
0.l1,HHM H3 CaMhiX HHTepeCHbiX 6hiJ1 KJ1a.l1,445 liiTYK cepe6pHHbiX MOHeT STOpoił ITOJIOBHHbl XVII B.,
HaiłaeHHhiH B 1973 r. B CTapoił-JlyrrHHKe. OH 6biJI BhiKorraH so speMSJ rroJieBhiX pa6oT. MoHeThi,
CllpHTaHHbie B 3eMJie Ha He60JibliiOH my6HHe, 6biJ1H ITOMei.IJ;eHbi B KO)I(aHhiH HJIH IIIepCTHHOH MeiiiOK.
3To 6hiJIH MOHeTbi PeąH TiocrroJIHTOH, BeJIHKoro KHH)I(eCTBa IlHTOBCKoro, KHH)I(ecKoił TipyccH,
repMaHCKOH HMrrepHH, McrraHCKHX HHaepJiaH.l1,0B, lllseu;HH, TeiiiHHCKOro KHH)I(eCTBa, a TaK)I(e
KypJISIH.llCKoro KH.H)I(eCTBa. C 1973 r. KJia,n: HaXO.llHTCSJ B KOJIJieKIJ;HH HYMH3MaTHąecKoro Ka6HHeTa
OKpy)I(HOro My3eH s EieJiocToKe.
SUMMARY

The 1970s in the Białystok region brought numerous discoveries of hoards of coins buried
underground. In the 1970- 1979 period two loose findings o f 13 hoards of coins were noted. One of
the most interesting ones was composed of 445 silver coins from the second half of the 17th century
12
E. K o p i c k i, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem
historycznie z Polską związanych, Warszawa 1978, t. III, s. 156.
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found in 1973 in Stara Łupianka. lt was discavered duringfield wark - the coins were bidden in the
ratber shallow ground and placed in leather or woolen purses. They include coins of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Grand Duchy ofLithuania, Ducal Prussia, the German Empire, the
Spanish Netherlands, Sweden, the Duchy of Cieszyn and the Duchy of Courland. From December
1973 the hoard is part of the collection in the Numismatic Room in the Regional Museum in
Białystok.

KRZYSZTOF FILIPOW

NIEPUBLIKOWANE ZNALEZISKA MONET
ZE ZBIORÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU
Heony6JIHKOBaHHLie KJia,l:(bl MOHeT H3 KOJIJieKD;HH 0Kpyxmoro My3ej} B fieJIOCTOKe
Unpublished finds of coins from the collections of the Regional Museum in Białystok

Zbiory numizmatyczne Muzeum Okręgowego w Białymstoku obfitują
w znaleziska moner polskich i obcych z obecnych terenów Białostocczyzny
(obejmującej województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie). Dlatego też
prezentujemy niepublikowane dotychczas w literaturze fachowej znaleziska
gromadne oraz pojedyncze ze zbiorów muzealnych.
W Polsce od dawna prowadzono prace nad katalogiem znalezisk monetarnych. Zajmowano się tym systematycznie od lat pięćdziesiątych. Dotychczas
opracowano znaleziska monet późnośredniowiecznych, które opublikują" Wiadomości Numizmatyczne". Szczegółowego opracowania monet greko-baktryjskich i indo-baktryjskich podjął się Mariusz Mielczarek z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi: opracowano również monety celtyckie 1 ,
rzymskie 2 , wczesnośredniowieczne 3 , oraz monety nowożytne (1501 -ok. 1900)
- będące w fazie druku 4 .

1

Z. W o ź n i a k, Monety celtyckie z ziem polskich, WN, R. XII, 1967, s. 201 - 231.
S. K u b i ak, Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Wrocław 1979;
E. K o n i k, Znaleziska monet rzymskich na Śląsku, Wrocław 1965.
3
T. i R. Ki e r s n o w s c y, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza, Wrocław
1959; J. Ś l a ski, S. T a b a czyń s k i, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski, Warszawa- Wrocław 1959; R. Kier s n o w ski, Wczesnośredniowieczne skarby
srebrne z Połabia, Wrocław- Warszawa- Kraków 1964; A. G u p i e n i e c, T. i R. K i e rs n o w s c y, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski Środkowej, Mazowsza i Podlasia,
Wrocław- Warszawa-Kraków 1965; M. H a i s i g, R. Kier s n o w ski, J. Re y m a n,
Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Wrocław- Warszawa-Kraków 1966.
4
S. Ku b i ak, M. M e c l e w s k i, A. M i k o łajczy k, Inwentarze polskich znalezisk monetarnych, "Biuletyn Numizmatyczny" nr 8 (106), 1975, s. 141-147.
2
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Skromny ten inwentarz jest wkładem Muzeum Okręgowego w akcję
inwentaryzacji znalezisk monetarnych na ziemiach polskich.
W prezentowanym tu zestawieniu, obok znalezisk gromadnych (skarbów)
znajdują się także znaleziska drobne (l -3 monety), które jakże rzadko są
publikowane w literaturze fachowej. Przy opracowaniu katalogu uwzględniono
nowy - od t 975 r. - podział administracyjny Polski. Zebrany materiał
uszeregowano według klucza przyjętego do opracowywania znalezisk monetarnych, modyfikując go jednakże ze względów oszczędnościowych do podstawowych informacji takich jak: data i okoliczności znalezienia, skład monetarny:
monety wyliczone według panujących, bez nadmiernej szczegółowości opisu oraz
numer inwentarza muzealnego.
A u g u s t o w o, gm. Bielsk Podlaski.
Wiosną t 957 r. podczas prac polowych odnaleziono skarb monet, z których
część trafiła do zbiorów Muzeum. Były to: szóstak Jana Kazimierza z 1657 r.
(1 szt.), z 1662 r. (l), Zygmunta III Wazy z mennicy krakowskiej z 1623 r. (t),
nieczytelny (1 ).
Nr inw. 723-726.
B a c i u t y, gm.

Turośń Kościelna.

5 kopiejek z 1832 r. z mennicy petersburskiej - znalezione podczas prac
budowlanych w 1962 r.
Nr inw. 287.
Białystok

Znalezisko luźnych monet odkrytych jesienią 19 54 r. podczas prac budowlanych i podarowanych przez pracowników spółdzielni budowlanej. Były to: grosz
Stanisława Augusta z mennicy warszawskiej z 1767 r., dwie l O-groszówki
Królestwa Polskiego z 1840 r. Rosja -jedna dienga z 1748 r., 5 kopiejek z t 831 r.
Nr in w. 111 - t t 6.
W skład zespołu wchodził również bliżej nieokreślony medal francuski z l 792 r.
5 kopiejek z 1765 r. znalezione w 1959 r. przy ul. Waryńskiego.
Nr inw. 121.
Grosz Fryderyka Wilhelma dla Prus Południowych z mennicy wrocławskiej,
znaleziony podczas kopania kartofli na Białymstoczku w 1959 r.
Nr inw. 136.
3 grosze z 1812 r. z Księstwa Warszawskiego, znalezione w 1960 r. w ogrodzie
przy ul. Mazowieckiej.
Nr inw. 168.
l grosz z 1812 r. Księstwo Warszawskie - znaleziony w 1960 r. na działce
szkolnej.
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Nr inw. 169.
3 kopiejki z 1916 r. bite przez Niemców dla terenów wschodnich, znalezione w
1960 r.
Nr inw. 184.
3 kopiejki z 1842 r. - Rosja, mennica petersburska, znalezione w 1960 r. przy ul.
Jurowieckiej.
Nr inw. 188.
l or (?) Karola XII z l 703 r., Szwecja, znalezione latem 1961 r. za miastem na
"Łysej Górze".
Nr inw. 221.
1/4 kopiejki z 1886 r., mennića petersburska, l krajcar z 1816 r., Austria - luźne
znalezisko dwóch monet z terenu miasta.
Nr inw. 241-242.
Moneta srebrna, Persja, XIX w. - znaleziona w 1961 r. w okolicy dworca
kolejowego.
Nr inw. 281.
Grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1787 r., z mennicy warszawskiej,
znaleziony w 1962 r. nad rzeką Białą.
Nr inw. 284.
l kopiejka Pawła l, z 1800 r. i 3 krajcary Marii Teresy (bez czytelnej daty), luźne
znalezisko dwóch monet, odkryte w październiku 1961 r., na terenie Szkoły
Podstawowej nr 15.
Nr in w. 288-289.
Krajcar z 1762 r., Austria, mennica Krzemnica - znaleziony w 1962 r. przy
ul. Mickiewicza.
Nr inw. 292.
2 kopiejki Pawła I z 1797 r. z mennicy jekaterinoburskiej - znalezione w 1962 r.
przy ul. Malmeda.
Nr inw. 294.
Ort gdański Zygmunta III Wazy z 1623 r. - znaleziony wiosną 1962 r. podczas
budowy szpitala przy ul. Piwnej.
Nr inw. 296.
5 monet miedzianych Królestwa Polskiego - l grosz "z miedzi krajowej"
1822 (l), 1824 (2), l grosz 1820 (l), 1830 (l), znalezione latem 1962 r. podczas
robót budowlanych.
Nr inw. 298.
3 grosze z 181 Or., Księstwo Warszawskie, 1 grosz z 1812 r., l Ogroszy Królestwo
Polskie z 1840 r. (5) - luźne znalezisko 7 monet, odkrytych latem 1962 r.
w dzielnicy Wysoki Stoczek.
Nr inw. 299.
Grosz pruski Fryderyka Wilhelma, bity dla Prus Południowych z 1797 r.,
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z mennicy wrocławskiej - znaleziony jesienią 1962 r. w ogrodzie działkowym na
osiedlu Dojlidy.
Nr inw. 312.
Grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1765 r. z mennicy warszawskiej znaleziony w lesie zwierzynieckim na terenie miasta.
Nr inw. 352.
Dukat belgijski z 1771 r. - znaleziony wiosną 1965 r. podczas rozbiórki domu
przy ul. Zaściańskiej.
Nr inw. 360.
3 kopiejki Mikołaja I z 1844 r., z mennicy jekatierinoburskiej - znalezione w
ogródku przy ul. Częstochowskiej, latem 1966 r.
Nr inw. 462.
Szeląg litewski Jana Kazimierza z 1665 r. - znaleziony latem 1966 r. na placu
przy Akademii Medycznej.
Nr inw. 463.
1/24 część talara pruskiego z 1782 r., z mennicy berlińskiej - znaleziona latem
1967 r. koło domu przy ul. Wasilkowskiej.
Nr inw. 691.
3 grosze z powstania listopadowego z 1831 r. - znalezione latem 1967 r., podczas
prac budowlanych przy Ratuszu.
Nr inw. 692.
Ort pruski Fryderyka III z 1699 r., z mennicy królewieckiej - znaleziony koło
domu przy ul. Białostoczek w 1969 r.
Nr inw. 693.
Półtorak koronny Zygmunta III Wazy z 1622 r., z mennicy bydgoskiej znaleziony latem 1969 r. na Pietraszach.
Nr inw. 715.
5 kopiejek Mikołaja I z 1839 r. - znalezione z ogródku przy ul. Dojlidy
Fabryczne, jesienią 1969 r.
Nr inw. 738.
Biały

s t ok --- Star o s i e l c e

Dienga rosyjska z 1731 r. - znaleziona latem 1961 r. na polnej drodze koło lasu
w Starosielcach.
Nr inw. 243.
Bia
Część

ł

o s t o c c z y z n a - (miejsce

nieokreślone).

zbioru monet odnalezionych na Białostocczyźnie, w bliżej nie określonej
miejscowości, który ważył ok. l ,5 kg. Depozyt odkryto najprawdopodobnie j
latem 1965 r. Zawierał on 51 monet Rzeczypospolitej, Prus i Szwecji-Rygi. Były
to: półtorak bydgoski (nieczytelny), szeląg ryski Krystyny z 1648 r., 4 grosze
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pruskie Fryderyka Wilhelma III z t 80t r. z mennicy berlińskiej, 3 grosze pruskie
z lat 178t -1803 (48 szt.) z mennic berlińskiej, wrocławskiej i królewieckiej. Skład
monetarny sugerowałby miejscowość położoną na północnym obszarze Biało
stocczyzny.
Nr inw. 404-407.
B i e l e, gm. Juchnowiec Dolny.
Grosz polski Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1778 r., z mennicy warszawskiej - znaleziony w t960 r.
Nr inw. t 7t.
Bielsk Podlaski
Część skarbu odkrytego w t 962 r. i ważącego ok. 5 kg. Do Muzeum dotarły z tego
3 egze-mplarze: trojak Zygmunta III z t 622 r. i dwa szóstaki z t 625 i 1627 r., reszta
skarbu uległa rozproszeniu.
Nr inw. t444- t446.

Charoszez
Znalezisk~ luźne

odkryte latem 1953 r. W skład zespołu l O monet wchodziły:
koronne Zygmunta III Wazy z mennicy bydgoskiej (2), szelągi koronne
i litewskie Jana Kazimierza (5), grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego z
t 766 r., nieczytelna moneta Szwajcarii z t 850 r. (wtręt późniejszy do skarbu?)
oraz żeton (szton?) saski bez daty z Elster.
Nr inw. 35-44.
Szeląg litewski Jana Kazimierza z t 665 r. znaleziony na polu podczas prac
polowych latem 1969 r.
Nr inw. 685.
półtoraki

C z a r n a W i e l k a, gm. Grodzisk.
Denar Zygmunta Augusta (nieczytelny) - znaleziony w 1969 r. podczas badań
archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku średniowiecznym.
Nr inw. 722.
Denary litewskie Zygmunta Augusta z t 559 r. (2) - odkryte w t 967 r. podczas
prac archeologicznych.
Nr inw. 1203-1204.
C z e r w o n k a, gm. Suchowola.
Dwie monety znalezione luzem podczas prac polowych wiosną t 961 r., 3 grosze
pruskie z l 789 r. z mennicy berlińskiej i t /48 część talara z t 776 r. z tej samej
menmcy.
Nr inw. 2t3-2t4.
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D o b r z y n i e w o, gm. loco
Dwie monety Królestwa Polskiego: l O groszy z powstania listopadowego z
1831 r. i l Ogroszy z 1840 r. - obie z mennicy warszawskiej - znalezione jesienią
1953 r.
Nr inw. 32 i 34.
3 grosze pruskie z 1789 r. z mennicy berlińskiej - znalezione w kwietniu 1961 r.
nad rzeką Supraśl.
Nr inw. 192.
D o k t o r c e, gm.

Suraż.

Skarb 15 srebrnych monet z drugiej połowy XVII w. - znaleziony jesienią
1965 r. w czasie · prac porządkowych w ogrodzie Wacława Leszczyńskiego.
Depozyt ukryty był w ziemi na głębokości ok. 50 cm w glinianym dzbanuszku-siwaku 5 . Najstarszą znalezioną monetą był patagon niderlandzki Alberta
i Elżbiety z 1619 r. z prowincji Brabant, mennica: Antwerpia, najmłodszą zaś
szóstak pruski Fryderyka Wilhelma z 1686 r.
Nr inw. 408.
S k ł a d m o n e t a r n y:
Niderlandy Hiszpańskie
Albert i Elżbieta
Brabant, mennica: Antwerpia
patagon t 6 t 9 (t), bez daty (2)
Tournai
patagon bez daty (t)
F i l i p IV
Braband, mennica: nieczytelna
patagon t 632 (t)
Braband, mennica: Antwerpia
patagon t 636 (t)
półpatagon t 636 (t)
Tournai
patagon t658 (t)
Karol II
Bruksela
patagon 1672 (t)
Niderlandy
Holandia

Północne

- Zjednoczone Prowincje

5
Skarb ten opisany był z omyłkamijuż w 1968 r. J. H o ś c i ł o w i c z, Skarb srebrnych monet
z XVII w. znaleziony we wsi Doktorce, pow. Łapy, "Rocznik Białostocki" t. VIII, 1968, s. 422-423.
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dukaton 1672 (l)
Prusy
Fryderyk Wilhelm
szóstak 1685 (l), 1686 (l)
ort 1684 (l)
Rzeczpospolita Polska
Jan II Kazimierz
szóstak koronny 1644 (l)
ort koronny 1658 (1)
Drohiczyn
3 grosze miedziane Stanisława Augusta z 1788 r., z mennicy warszawskiej
znalezione nad Bugiem w 1962 r.
Nr inw. 285.
Skarb monet siedemnastowiecznych odnalezionych podczas kopania studni
latem 1979 r. Do Muzeum trafiło 6 egzemplarzy: szelągi ryskie Krystyny z lat
1645, 1647, 1653, Gustawa Adolfa z 1635 r., półtorak bydgoski Zygmunta III
Wazy (nieczytelna data) i szeląg pruski Fryderyka Wilhelma (bez czytelnej daty).
Nr inw. 1557- 1562.

D zie r

ż

k i, gm.

Poświętne.

Skarb monet srebrnych z XVII w., polskich i obcych, znaleziony podczas prac
polowych jesienią 1959 r. Tylko część skarbu (l 09 egzemplarzy) trafiła do
zbiorów muzealnych, reszta uległa rozproszeniu. Najmłodszą monetą w depozycie był szóstak pruski Fryderyka Wilhelma z 1686 r., najstarszą zaś szóstak
koronny Jana II Kazimierza z 1661 r. Skarb został ukryty po 1686 r.
Nr inw. 166.
S k ł a d m o n e t a r n y:
Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
Jan II Kaziq1ierz
szóstak 1661 (7), 1662 (8), 1663 (9), 1664 (7), 1665 (5), 1666 (9), 1667 (7), nieczytelne
(5), 1668 - bity uszkodzonym stemplem? (1)
ort nieczytelny (1)
złotówka-tymf 1663 (4), 1664 (2), 1665 (2), 1666 (l)
J a n III S o b i e s k i
szóstak 1679 (3), 1680 z liczbą IV na rewersie (2), 1680 prawidłowe (1 ), 1681 (3),
1682 (7), 1683 (4), 1684 (2)
Prusy
Fryderyk Wilhelm
szóstak 1680 (1), 1681 (5), 1682 (5), 1683 (4), 1686 (l)
ort 1675 (1 ).
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Niderlandy Północne - Zjednoczone Prowincje
dukaton 1680? (l) - prowincja nieczytelna
Niderlandy Hiszpańskie
Albert i Elżbieta
prowincja Brabant, mennica nieczytelna
1/4 patagona 16?? (l)
Ełk

3 grosze pruskie Fryderyka z 1752 r. z mennicy królewieckiej - znalezione

w 1958 r.
Nr inw. 88.
Giżycko

1/3 talara Fryderyka, króla pruskiego z 1769 r. z mennicy
znalezione w 1960 r.
Nr inw. 189.
G o n i

ą

wrocławskiej

-

d z - gm. loco, woj. suwalskie.

Skarb 17 srebrnych monet polskich i pruskich z drugiej połowy XVII w. Odkryte
latem 1974 r. i przekazane do zbiorów muzealnych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków Archeologicznych. Najstarszą monetą były szóstak
i tymfJana II Kazimierza z 1664 r., najmłodszą zaś ort Fryderyka III z 1699 r.
Nr inw. 974.
S k ł a d m o n e t a r n y:
Rzeczpospolita i Wielkie Księstwo Litewskie
Jan II Kazimierz
szóstak koronny 1644 (2), nieczytelne (l)
złotówka-tymf 1664 (2), 1665 (2), 1666 (l)
ort 1668 (l), nieczytelne (l)
J a n III S o b i e s k i
szóstak koronny· 1680 (1), 1682 (l)
Prusy
F r y d e r y k III
ort 1698 (2), 1699 (2)
G r o d n o (obecnie ZSRR)
2 kopiejki Pawła I z 1797 r. z mennicy jekatierinoburskiej.
Nr inw. 15.

....
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Dąbrowa Białostocka

Tynf Jana II Kazimierza z 1664 r. z mennicy krakowskiej -znaleziony na polu
w 1962 r.
Nr inw. 293.
Idźki

Wykno

Skarb monet miedzianych Jana II Kazimierza - boratynek w ilości 5810
egzemplarzy, ukryty po 1666 r. - odkryty podczas wiosennych prac polowych
w 1970 r.
Nr inw. 768.
J a c z n o, gm.

Dąbrowa Białostocka

Grosz Stanisława Augusta Poniatowskieg o z mennicy warszawskiej z 1793 r. znaleziony przy cerkwi podczas prac ziemnych.
Nr inw. 190.
Ja

ł

ó w k a, gm. Sidra

Grosz Augusta III z 1754 r. - znaleziony w 1966 r. podczas prac polowych
Nr inw. 464.
J u s z k o w y G r ó d, gm.

Michałowo

l kopiejka Pawła I z 1798 r. z mennicy jekatierinoburskiej -znaleziona w 1953 r.
Nr inw. 16.
Szeląg Augusta III z 1752 r. - znaleziony jesienią 1953 r.
Nr inw. 31.
K l e s z c z e l e, gm. loco
Skarb monet znaleziony w maju 1978 r. podczas prac w ogrodzie. Skład
monetarny: 40 monet srebrnych polskich Jana Kazimierza, Jana Sobieskiego,
Augusta III oraz pruskich Fryderyka Wilhelma i Fryderyka II; został ukryty po
1755 r.
Nr inw. 1215-1254.
Kluk o w o, gm. Siemiatycze
Skarb monet srebrnych polsJóch i obcych z pierwszej połowy XVII w. - odkryty
w 1965 r. podczas prac polowych.
Nr inw. 415.
S k a r b m o n e t a r n y, który został ukryty po 161,9 r.
Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
-

zawierał:
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Zygmunt II August
mennica: Wilno
półgrosz 1547 (l )
Z y g m u n t III W a z a
mennica: Kraków
krucierz koronny 16t5 (1)
grosz koronny t606 (t)
półtorak koronny t6t4 (1 ), t6t5 (t)
mennica: Bydgoszcz
półtorak koronny 1615 (l), 1618 (2), 1619 (1 ), nieczytelne (1)
mennica Wilno
grosz litewski 1612 (l)
mennica: Ryga
szeląg 1603 (2), 1609 (1 ), t613 (l), nieczytelne (4)
stelągi nieczytelne (2)
Rzesza Jliemiecka
Kanton Zug. półbatzen 1604 (l)
Hrabstwo Hanau-Munzenberg, 3 krajcary 1613 (l)
K n y s z y n, gm. loco
półgrosz Stanisława

Augusta Poniatowskiego z 1767 r., z mennicy warszawskiej
- znaleziony w 1961 r.
Nr inw. 244.
Skarb monet znaleziony w 1939 r., z którego 23 egzemplarze trafiły w 1971 r. do
zbiorów Muzeum. (Dokładny jego opis zob.: "Rocznik Białostocki" t. XVI).
Nr inw. 833.
Kobry

ń

(obecnie ZSRR)

Dwa szelągi litewskie - boratynki Jana Kazimierza - znalezione na polu
w 1969 r. podczas prac polowych.
Nr inw. 711-712.
K o

ł

o d k i, gm. Wysokie Mazowieckie

Trojak Księstwa Warszawskiego z 1811 r. -znaleziony w 1961 r. na terenie wsi.
Nr inw. 283.

K o s z k i, gm. Orle
Półgrosz Stanisława

Augusta Poniatowskiego z 1667 r. z mennicy warszawskiej
- znaleziony w ogrodzie w 1962 r.
Nr inw. 305.
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K r u p i c e, gm. Siemiatycze
Skarb monet z XVII w. (około 140 egzemplarzy), z którego do Muzeum trafiły
4 monety: Zygmunta III Wazy - szeląg koronny z 1622 r., grosz litewski z 1625 r.
i półtorak koronny z 1620 r. oraz szeląg ryski Gustawa Adolfa.
Nr inw. 1459- 1462.
K r u s z c z y n a koło Korycina
Jest to torfowisko koło miejscowości Korycin, gdzie latem 1969 r. znaleziono
dwie monety: dienieżka Z 1853 r. z mennicy warszawskiej oraz 1 fenig Wolnego
Miasta Gdańska z 1923 r.
Nr inw. 689-690.
K u l e s z e C h o b o t k i, gm. Krypno
Szeląg litewski Jana II Kazimierza z 1666 r. - znaleziony w październiku 1975 r.
podczas prac polowych.
Nr inw. 998.
Ku l e s z e, gm.

Mońki

Grosz bity dla Prus Płd. z mennicy
podczas rozbiórki domu.
Nr inw. 683.

wrocławskiej

z 1797 r. odnaleziony w 1968 r.

L e w i c k i e - gm. J uchnowiec Dolny
Szóstak Jana Kazimierza z 1667 r. - znaleziony podczas prac polowych jesienią
1959 r.
Nr inw. 135.
L i p n i k i, gm. Tykocin
Ort Zygmunta III Wazy z XVII w. - znaleziony w 1971 r.
Nr inw. 783.
Łaź

ni e S o k o

ł

d a, gm.

Supraśl

Szóstak Jana II Kazimierza z 1665 r. - znaleziony w 1966 r. na terenie wsi.
Nr inw. 465.
Ł

u p i a n k a S t a r a, gm.

Łapy

(zob. Stara

Łupianka)

M a l e s z e, gm. Wyszki
Skarb monet srebrnych z pierwszej połowy XVII w. - znaleziony w 1973 r.
podczas prac polowych. Część uległa rozproszeniu, pozostały 2872 sztuki, które
po zabezpieczeniu przez MO przekazano do zbiorów muzealnych. Depozyt
ukryty był w naczyniu glinianym. Najstarszą monetą w skarbie był szeląg
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toruński

Kazimierza Jagiellończyka z lat 1454- 1466, a najmłodszą szelągi
ryskie Krystyny z 1640 r.
W śród monet znajduje się sporo egzemplarzy z czasów Zygmunta III Wazy:
szelągi koronne i litewskie, grosze, półtoraki, trojaki polskie, grosze gdańskie,
a także monety Gustawa Adolfa: szelągi ryskie, półtoraki elbląskie, Krystyny:
szelągi ryskie i elbląskie, Jerzego Wilhelma: szelągi. Na szczególną uwagę
zasługuje bardzo duża grupa ternarów łobżenickich dotychczas nieopisywanych
w literaturze. Jest to największy w Polsce muzealny zbiór ternarów - 80 sztuk.
Prawie wyłącznie w zbiorze tym były pieniądze drobne, być może monety
większych nominałów uległy rozproszeniu.
Nr inw. 900 i 973.
M ich a

ł

o w o, gm. loco

Dienga z 173 7 r. - znaleziona w 1962 r.
Nr inw. 290.
M i e l n i k, gm. loco
Skarb 116 monet srebrnych z pierwszej dekady XVII w. o bardzo zróżnico
wanym składzie monetarnym: monety Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta,
Aleksandra Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Stefana Batorego, Zygmunta III
oraz wiele monet czeskich, niemieckich, węgierskich i innych.
Nr inw. 832.
N a r e w, gm. loco
Ort gdański Zygmunta III Wazy z 1625 r. - znaleziony w 1964 r. na terenie
osady.
Nr inw. 466.
N owa W ie

ś

E

ł

c k a - gm.

Ełk,

woj. suwalskie

Dwie monety złote l O-rublowe z 1900 r. znaleziono latem (23 czerwca) 1980 r.
podczas pielenia roślin na gruntach Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej.
Monety znajdują się w rękach prywatnych.
O l e n d z k i e, gm.

Brańsk

Skarb 175 monet polskich i obcych z pierwszej tercji XVII w. o bardzo
zróżnicowanym składzie monetarnym i dużej przewadze tnonet obcych.
Nr inw. 972.
Ostrołęka

l

Skarb monet srebrnych z przełomu XVIII i XIX w. odkrytych latem 1965 r.,
którego część - 22 egzemplarze - trafiła do zbiorów muzealnych, a reszta uległa
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rozproszeniu. Najstarszą monetą w depozycie była 12 część talara z 1764 r. Prusy, a najmłodszą 5 groszy Księstwa Warszawskiego z 1811 r.
Nr inw. 402.
S k ł a d m o n e t a r n y:
Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
Stanisław August Poniatowski
mennica: Warsza wa
złotówka 1791 (l)
Księstwo Warszawskie
Fryderyk August
mennica: Warszawa
5 groszy (IB) 1811 (1)
Prusy
Fryderyk II Wielki
mennica: Berlin
12 część talara 1764 (4), 1765 (2), 1766 (l)
mennica: Wrocław
12 część talara 1764 (3), 1765 (3), 1766 (1)
6 część talara l 766 (l )
mennica: Królewiec
12 część talara 1765 (l), 1767 (1 ), 1769 (l), 1772 (l)
mennica: Magdeburg
12 część talara 1769 (l)
P a s y m k i, gm. Bielsk Podlaski
3 monety szelągi litewskie Jana II Kazimierza z 1664 (2) i 1665 r. (l) - znalezione
na terenie wsi w 1963 r.
Nr inw. 302-304.
P i

ą

t n i c a - gm.

Łomża

2 złote Królestwa Polskiego z 1817 r. z mennicy warszawskiej odkopane jesienią
1969 r. podczas kopania kartofli na terenie ogrodu.
Nr inw. 731.
P o r o s

ł

y, gm. Cheroszez

lO groszy Królestwa Polskiego z 1840 r., z mennicy warszawskiej - znalezione
na terenie kolonii w 1969 r.
Nr inw. 735.
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P u c i ł k i - gm.

Sokółka

1/3 talara Księstwa Warszawskiego z 181 O r. z mennicy warszawskiej znalezione na polu podczas prac polowych w 1929 r.
Nr inw. 351.
Ra ch o w icze

koło Słonimia

(obecnie ZSRR)

1 kopiejka Piotra I z 1797 r. z mennicy jekatierinoburskiej' - znaleziona na
terenie wsi.
Nr inw. 713.
R a j s k, gm. Bielsk Podlaski
Szeląg

koronny Jana II Kazimierza z 1660 r. - znaleziony w 1969 r. podczas
prowadzenia wykopów przy kościele.
Nr inw. 727.
R e g l e, gm.

Ełk

Skarb monet pruskich Fryderyka II Wielkiego i Fryderyka Wilhelma III
z przełomu XVIII i XIX w. Depozyt 982 monet, został odkryty latem 1965 r.
podczas prac budowlanych prowadzonych na terenie wsi. Składał się z samych
monet 3-groszowych z mennic: berlińskiej, królewieckiej i wrocławskiej. Najmłodszą monetą były 3 grosze Fryderyka Wilhelma III z 1807 r., a najstarszą
3 grosze Fryderyka II z 1771 r. Monety zostały ukryte najprawdopodobniej w
1807 r. w czasie wojen napoleońskich.
Nr inw. 409.
R y b n i ki, gm. Wasilków
5 groszy Królestwa Polskiego z 1817 r., z mennicy warszawskiej - znalezione
w lesie koło wsi w 1965 r.
Nr inw. 684.
Ros z k i C h r z c z o n y,

gm.Łapy

Grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1768 r. z mennicy warszawskiej wyorane z ziemi podczas prac polowych latem 1961 r.
Nr inw. 240.
R y d z e w o Ś w i ą t k i, gm. Lachowo
Jesienią 1974 r. podczas prac polowych odnaleziono w Rydzewie Świątkach
(dawny powiat Kolno), gm. Lachowo, skarb srebrnych monet z drugiej dekady
XVIII w. Depozyt został zabezpieczony i w grudniu 1974 r. 449 monet zostało
przekazanych przez posterunek MO w Lachowie do zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Okręgowego w Białymstoku.
Nr inw. 976.

NIEPUBLIKOWANE ZNALEZISKA MONET ...

185

W skład depozytu wchodziły monety polskie: Jana II Kazimierza (255 szt.),
Jana III Sobieskiego (97 szt.), Augusta II (2 szt.), oraz pruskie: Fryderyka
Wilhelma (64 szt.), Fryderyka III (14szt.), Fryderyka Wilhelma I (1 szt.). Wśród
skarbu znajdował się również srebrny patagon Niderlandów Hiszpańskich
Alberta i Elżbiety. Najstarszą monetą był szóstak koronny z 1657 r., najmłodszą
zaś szóstak pruski z 1717 r. Depozyt został najprawdopodobniej ukryty po
1717 r.
S k ł a d m o n e t a r n y:
Rzeczpospolita Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
J a n II K a z i m i e r z (1648- 1668)
złotówka 1665 (1)
szóstaki litewskie 1665 (2), 1666 (1)
szóstaki koronne 1657 (1 ), 1659 (2), 1660 (9), 1661 (30), 1662 (39), 1663 (22),
1664 (34), 1665 (16), 1666 (32), 1667 (24), 1668 (3), nieczytelne (39)
Jan III Sobieski (1674-1696)
szóstaki koronne 1677 (2), 1678 (3), 1679 (3), 1680 (8), 1681 (18), 1682 (18),
1683 (27), 1684 (9), 1685 (1) nieczytelne (8)
A u g u s t II M o c n y (1697 -1733)
szóstak koronny 1702 (1)
szóstak litewski 1706 (1)
Prusy
F r y d e r y k W i l h e l m (1640- 1688)
szóstaki 1674(1), 1679 (3), 1680(3), 1681 (5), 1682(17), 1683 (18), 1684(1), 1685 (1),
1686 (13), 1687 (2)
F r y d e r y k III (1688 -1701) jako Fryderyk I (1701 -1713)
szóstaki 1689 (1 ), 1698 (5), 1699 (5), 1704 (l), 1709 (l)
ort 1699 (1)
F r y d e r y k W i l h e l m I (1713- 1740)
szóstak 1717 (1)
szóstaki nieczytelne 16?? (3), 170? (1)
Niderlandy Hiszpańskie
Albert i Elżbieta (1598-1621)
prowincja Brahant
mennica: Antwerpia
patagon b.d. (1)
S i d r a, gm. loco
Szeląg

litewski Jana II Kazimierza z 1666 r. - znaleziony na
2 metrów podczas budowania drogi kolejowej w 1961 r.
Nr inw. 215.

głębokości
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ł

Sok o

d a, gm.

Supraśl

2 złote polskie Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1792 r. z mennicy
warszawskiej - znalezione nad brzegiem rzeki Sokołdy w 1961 r.
Nr inw. 286.
ł k a, gm. loco
pruski Fryderyka Wilhelma z 1734 r. oraz żeton niemiecki do gry
"spielmunze" z okresu międzywojennego - ·znalezione na polu w 1969 r.
Nr in w. 739 -740.

So kó

Szeląg

Sta ra

Ł

u p i a n k a, gm.

Łapy

5 złotych polskich Królestwa Polskiego z 1818 r. z mennicy warszawskiej
odnalezione na polu podczas jesiennych prac polowych w 1959 r.
Nr inw. 137.
S u l e w o P r u s y, gm.

Białaszewo

Szeląg

litewski Jana II Kazimierza (nieczytelna data) - znaleziony na cmentarzysku "Ziarnowa Góra" w 1963 r.
Nr inw. 314.
Sup ra

ś

l, gm. loco

Szóstak Jana II Kazimierza z 1665 r. i dienieżka Aleksandra II z 1855 r.,
z mennicy warszawskiej - znalezione luzem w 1960 r. koło cerkwi.
Nr inw. 180-181.
Su ra

ż,

gm. loco

Skarb 31 monet z drugiej połowy XVII w., ukryty luzem po 1656 r. odnaleziony i dostarczony do Muzeum w 1953 r. przez mieszkańca miasta
p. Litwińczuka.
Nr inw. 45-75.
S k ł a d m o n e t a r n y:
Rzeczpospolita Polska i Wielkie
Z y g m u n t III W a z a
szeląg nieczytelny (2)
mennica: Łobżenica
ternar 1624 (t)
Prusy
Jerzy Wilhelm
mennica: Królewiec
szeląg 1653 (t)

Księstwo

Litewskie
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Szwecja
mennica: Ryga
Gustaw Adolf
szeląg nieczytelny (l)
Krystyna
szeląg ryski 1643 (l), 1651 (1), 1652 (1), 1653 (l), 1654 (l), nieczytelny (3),
szeląg inflancki 1649 (l), nieczytelny (3)
Karol Gustaw
szeląg ryski 1654 (2), 1661 (l), nieczytelny (2),
szelągi nieczytelne: ryskie (6), inflanckie (3)
ś r e m, gm. loco
Szeląg koronny Jana II Kazimierza z 1664 r. - znaleziony w 1960 r. na terenie
koszar.
Nr inw. 186.
T y k o c i n, gm. loco

12 część talara saksońskiego z 1694 r., monety pruskie z końca XVIII w., l grosz
Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1793 r., oraz dwie monety drobne
Królestwa Folskiego - l grosz i 3 grosze - znalezione luzem (7 szt.) podczas
·prac wykopaliskowych.
Nr inw. 173- 179.
Szelągi miedziane Jana Kazimierza - litewskie i koronne (w tym szelągi
fałszywe), grosz Augusta III, szeląg pruski Fryderyka z 1703 t. i dienieżka
Aleksandra II z 1856 r. z mennicy warszawskiej - znaleziona luzem (9 szt.)
podczas wykopaliskowych prac w 1968 r.
Nr in w. 667-675.
Warszawa
2 złote polskie z powstania listopadowego 1831 r. - znalezione na terenie
Ogrodu Saskiego w 1960 r.
Nr inw. 185.
W a s i l k ó w, gm. loco
Grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1788 r., z mennicy warszawskiej znaleziony w 1957 r. w ogrodzie.
Nr inw. 117.
W i z n a, gm. loco

3 grosze polskie Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1767 r. z mennicy warszawskiej
- znalezione w 1951 r.
Nr inw. 172.
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W a r p e c h y S t a r e, gm. Wyszki
Szeląg

koronny z 1665 r. Jana II Kazimierza - znaleziony na

działce

szkolnej

w 1960 r.
Nr inw. 165.
Wysoki e M a z :ó w i e ck i e, gm.loco
Szóstak pruski Fryderyka Wilhelma z 1686 r., z mennicy królewieckiej - znaleziony w 1959 r. na terenie powiatu w bliżej nieokreślonej miejscowości.
Nr inw. 122.
W yszon ki K o

ś

c i e l n e, gm. Klukowo

3 grosze Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1769 r. z mennicy warszawskiej
- znalezione na terenie wsi latem 1962 r.
Nr inw. 295.
Z a b ł u d ó w, gm. loco
Szeląg litewski Jana II Kazimierza z 1665 r. - znaleziony na boisku szkolnym
w marcu 1960 r.
Nr inw. 164.
Skarb 17 srebrnych monet rosyjskich z przełomu XVIII i XIX w. - znaleziony
wiosną 1960 r. i przekazany do zbiorów muzealnych przez Komendę Powiatową MO.
Nr inw. 170.

S k ł a d m o n e t a r n y:
Cesarstwo Rosyjskie
mennica: petersburska
Katarzyna II Wielka
rubel 1767 ? (1), 1768 (1), 1789 (l)
Paweł I
rubel 1798 (1), 1799 (3), 1800 (l)
Aleksander I
rubel 1802 (2), 1803 (l), 1804 (5), 1805 (l)
Z a l e s i e, · gm. Sidra
Szóstak Zygmunta III z 1624 r. z mennicy bydgoskiej - znaleziony
1960 r.
Nr inw. 167.

wiosną

Z a m b r ó w, gm. loco
3 grosze Księstwa Warszawskiego z 1812 r., z mennicy warszawskiej - znalezione na działce w kwietniu 1969 r.
Nr inw. 676.
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Z ł o t o r i a, gm. Choroszcz
Dwudenar litewski Zygmunta Augusta z 1566 r., z mennicy
ziony na polu w 1959 r.
Nr inw. 138.

wileńskiej

- znale-

Miejscowość nieokreślona

Dwutalar Jerzego Wilhelma z 1631 r. bity w złocie z mennicy królewieckiejprzekazany do zbiorów Muzeum przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 1965 r.
Nr inw. 453.
Pisałem

w 1980 r.
PE3/0ME

HyMH3MaTHąecKa.si KOJIJieKUH.si 0Kpy)I(HOro My3e.si B .6eJIOCTOKe 6oraTa KJia.ZJ;aMH noJibCKHX H
HHOCTpaHHbiX MOHeT, HaH.ZJ;eHHbiX Ha TeppHTOpHH Tpex HbiHelllHHX BOeBO.ZJ;CTB: 6eJIOCTOKCKOfO,
JIOM)I(HHCKOfO H cyBaJIKCKOfO. Il03TOMY BHaCTO.siiUeH ny6JIHKai..{HH OllHCbiBałOTC.si HeH3BeCTHbie .[{0
CHX llOp B JIHTepaType MaCC06biX H OT.ZJ;eJibHbiX HaXO.ZJ;OK H3 My3eHHOH KOJIJieKI..{HH.
B conocTaBJieHHH, npe.ncTaBJieHHOM B uacTo.s~meii pa3pa6oTKe, Hap.s~.ny c MaccoBbiMH Haxo.nKaMH (KJia.ZJ;aMH) npe.ZJ;CTaBJieHbl TaK)I(e MeJIKHe HaXO.ZJ;KH, KOTOpbie pe.ZJ;KO ny6JIHKYIOTC.sl B
cneuHaJibHOH JIHTepaType. Co6paHHhiH MaTepHaJI ynop.s~.nolfeH B cooTBeTCTBHH c KJIIO'IOM,
npHH.siTbiM .ZJ;JI.si o6pa60TKH MOHeTHbiX HaXO.ZJ;OK, KOTOpbiH, O.ZJ;HaKO, 6hiJI MO.ZJ;HQ>HUHpOBaH .[{0
OCHOBHbiX HHcpOpMai..{HH, TaKHX KaK; .ZJ;aTa H 06CTO.siTeJibCTBa HaXO.ZJ;KH, MOHeTHbiH COCTaB (6e3
ąpe3MepHbiX llO.ZJ;p06HOCTeH OllHCaHH.si), a TaK)I(e My3eHHbiH HHBeHTapHbiH HOMep.

SUMMARY

The collections of the Numismatic Room in the Regional Museum in Białystok include
numerous findings of Polish and foreign coins from the area of present-day Białystok, Łomza and
Suwałki voivodeships. Hence, this publication of the until now undescribed group of individual
findings from the museum collection.
The list presented in the artide includes, apart from collective findings (hoards),alsó smaller
findings which are rarely presented in professionalliterature. The gathered material was put in order
according to the key applied for monetary findings modifying it, however, for reasons ofspace to such
basie information as: the da te and circumstances ofthe finding, the monetary composition (without an
excessive detailed description) and the number in the museum inventory.
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Ll7WJNI WŚRÓD ELEKTORÓWWŁADYSŁAWA IV
JlHTOBUbl cpe.LtH 3JleKTopoa Bna.LtHcnasa IV
Lithuanians among the electors of Wladyslaw IV
" ... że się nam królowie nie w pieluchach rodzą,
ale w wolnych sercach i głosach naszych ... ,
że tych za Pany sobie bierzemy, których chcemy,
nie tych mamy, których nie musimy".
Jakub S o b i e s k i, krajczy koronny

Elekcję W ł a d y s ł a w a W a z y na króla polskiego przeprowadzono
na polu elekcyjnym między Wolą a Warszawą S listopada 1632 r. 1 Wydarzyło to
się w 192 dniu trwającego bezkrólewia po śmierci Zygmunta III 2 • Jednak nim
przystąpiono do obioru nowego króla, senatorowie i posłowie zebrani na sejmie.
elekcyjnym, trwającym przez 40 dni, musieli 8 listopada podjąć istotną decyzję,
czy odbyć elekcję w tym dniu zgodnie z uChwałą sejmu konwokacyjnego, czy też
przesunąć ją na termin późniejszy. Nie zdążono bowiem na czas przedyskutować
wszystkich punktów egzorbitancji i paktów konwentów przygotowywanych do
akceptacji nowemu królowi 3 . W tej sytuacji prymas Jan W ę ż y k oświadczył,

W trakcie prowadzonej przeze mnie kwerendy udało się ustalić 30 diariuszy sejmu elekcyjnego
1632 r. Podczas analizy ich treści ujawniło się jednak, że w wielu wypadkach są to kopie
podstawowych dzienników tego sejmu. W tej sytuacji przy opracowywaniu powyższego tematu,
oparłem się przede wszystkim na następujących diariuszach: Wojewódzkie Archiwum Państwowe
w Gdańsku(= WAPGd.) 300, 29/112, k. 239-380v; Archiwum Główne Akt Dawnych. Zbiór
Branickich z Suchej ( = AGAD, ZBS.) 37/5l,s. 1-162; Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum
Publiczne Potockich ( = AGAD, APP.) 32, s. l - 215; Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w
Krakowie ( = BPANKr.) 1636, s. 1-101; Biblioteka Muzeum im. ks. Czartoryskich w Krakowie
(= BCz.) 124, s. 735-837; Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk ( = BK.) 1317, s.131-169.
2
W. Kac z o r o w ski, Choroba i prawdopodobna przyczyna zgonu Zygmunta III Wazy,
,,Archiwum Historii Medycyny", t. 45, z. 1-4, 1983, s. 45-54.
3 Deputacje do paktów konwentów wyznaczono 2 listopada, jednak do dnia obioru króla nie
ukończyła ona swej pracy (WAPGd.) 300, 29/112, k. 308-308 v; BCz. 124, s. 820; W. S o b oe i ń s k i, Akta z czasów bezkrólewia 1632 roku, Poznań 1949, s. 26).
1
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że król powinien być wybrany S listopada, a po przeprowadzeniu elekcji oficjalna
nominacja będzie przesunięta o kilka dni 4 • Osiągnięta w ten sposób zwłoka
pozwoliłaby przedyskutować pozostałe punkty egzorbitancji i paktów konwentów. Nie wszyscy uczestnicy elekcji godzili się jednak na takie rozwiązanie.
Niektórzy - jak Marek R a d o s z e w s k i, kasztelan wieluński - nalegali,
aby przesunąć elekcję na koniec obrad 5 . Rzecz ciekawa, iż takie propozycje
przedyskutowania egzorbitancji nie wychodziły tylko z kręgów szlacheckich, lecz
również senatorskich.
Poddawano dyskusji sposób przeprowadzenia elekcji. Dyskutowano przede wszystkim nad systemem oddawania głosów na elekta. Chodziło o to,
czy wszyscy uprawnieni do głoso~ania będą oddawać głosy viritim w jednym
wspólnie utworzonym centralnie kole, czy też w kołach swoich województw
z przedstawieniem wyników głosowania przez wybranych przedstawicieli,
prawdopodobnie najwyższych stanowiskiem. Informacje źródłowe o sposobie
wyboru nowego króla nie są precyzyjne, lecz z zestawienia różnych relacji
wynika, że ostatecznie ustalono, iż nie będzie koła generalnego, powstaną
natomiast koła wojewódzkie, zachowując zasadę viritim. Przedstawiciele kół
wojewódzkich byli obowiązani złożyć prymasowi wspomniane oświadczenia 6 •
Okazało się jednak, że nie były to ściśle koła wojewódzkie, gdyż na przykład
ziemia wieluńska utworzyła własne koło, nie głosując w ramach województwa
sieradzkiego 7 . Również przedstawiciele powiatu pińskiego nie głosowali w kole
województwa brzesko-litewskiego 8 . Z relacji autora diariusza gdańskiego
wynika, że deklaracje składane przed prymasem również nie przebiegały
jednolicie 9 . Senatorowie ziem pruskich, i zapewne innych, głosowali viritim
w swoim kole, i w senacie, to znaczy dwukrotnie 10 . Zdarzały się i takie
sytuacyjne,jak w przypadku Melchiora W e i h e r a - wojewody chełmińskie
go, który kwestionował konieczność osobistego wypowiadania się, argumentując to faktem oświadczenia złożonego w imieniu wszystkich posłów i senatorów
pruskich przez Jakuba Z a d z i k a, biskupa chełmińskiego 11 . Autor jednego
z diariuszy tak zarejestrował przebieg elekcji w kołach: "Począwszy od Pana
wojewody onego województwa aż do statecznej osoby, którzy się do onegoż
województwa należeć rozumiał, suffragia swoje dawali na króla nowego, i tam

Wyborowi króla towarzyszyło wiele innych aktów, bez których nie był on zupełny i ważny:
nominacja przez prymasa, publikacja przez marszałków, wręczenie dyplomu elekcyjnego (BCz.124,
s. 820; W. S o b o c i ń s k i, Akta z czasów bezkrólewia ... , s. 26).
5
Ibid., s. 821.
6
WAPGd. 300, 29/112, k. 308 v.
7
Ibid., k. 310; BCz. 124, s. 820-821; AGAD, ZBS, 37/51, s. 128-129.
8
BCz. 124, s. 822-823.
9
WAPGd. 300, 29/112, k. 309 V- 310 V.
10
Ibid., k. 309.
11
Ibid., k. 310v.
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zarazem wszystkich, a wszystkich z każdego województwa nomine.et cognomine
spis owali" 12 .
W głosowaniu brali udział również przedstawiciele miast: Gdańska, Krakowa, Lwowa, Poznania, Torunia i Wilna, którzy oddawali głosy na nowego króla
13
za pośrednictwem swoich burmistrzów . W Gdańsku głosował burmistrz
Konstanty F e r b e r, w Toruniu - burmistrz Jakub S i m o n. Złożyli oni
wobec prymasa odpowiednie oświadczenie w imieniu całej delegacji złożonej
z posłów miejskich tych miast 14 .
Przeprowadzo na w ten sposób elekcja, niejako dwustopniowa , odbyła się
bardzo sprawnie - jak odnotował Albrycht Stanisław R a d z i wił ł - "w
15
ciągu jednej godziny dokonała się elekcja" . Jednomyślność wśród szlachty
była tak powszechna, że wszyscy zgodnie oddali głosy na królewicza W ład ys ł a w a, jako nowego króla Polski, przy ogólnej aklamacji: "Wiwat! Niech żyje
król Władysław!" 16 . Elekcja miała tak sprawny przebieg również dlatego, że
przyjęty system deklaracji poprzez przedstawicieli poszczególnych województw,
ziem i powiatów, skracał znacznie całą procedurę oddawania głosów, nie
przekreślając zasady viritim. System ten nie był przez nikogo kwestionowany .
Dokonany podział na koła wojewódzkie, ziemskie i powiatowe znacznie
upraszczał system wotowania.
Po przygotowaniu paktów konwentów, tj. 12listopada, zaprzysiąc je musieli
posłowie Władysława, aby następnie J. Wężyk mógł dokonać jego nominacji na
króla polskiego. Prymas - zgodnie ze wspomnianą deklaracją, zamierzał ogłosić
wybór nowego króla dopiero 13 listopada, po pięciodniowej zwłoce. Odłożenie
nominacji nie było z pewnością przyjemne dla elekta, gdyż mogło świadczyć o
pewnym braku zaufania przed objęciem rządów w państwie. Posłowie Władysła
wa (Aleksander Ludwik R a d z i w i ł ł - wojewoda brzesko-litewski, Jerzy
O s s o l i ń s k i - podskarbi nadworny koronny, Kazimierz Leon S ap i e h a - pisarz litewski, Janusz W i ś n i o w i e c k i - starosta krzemieniecki, Zygmunt K a z a n o w s k i - starosta kokenhauski, Mikołaj
K o r y c i ń s k i - starosta ojcowski; Henryk F i r l ej, biskup przemyski
- nieobecny z powodu nagłego zasłabnięcia) 13 listopada przybyli na pole
17
elekcyjne do koła generalnego pod gołym niebem . Z oświadczenia prymasa
12

AGAD, ZBS. 37/ 51, s. 129.
Ibid., s. 129; WAPGd. 300, 29/ 112, k. 310v.
14
WAPGd. 300, 29/ 112, k. 310.
15
A.S. R a d z i wił ł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, przełożyli i opracowali A. Przyb oś i R. Z a l e w ski, t. l, 1632-1636, Warszawa 1980, s. 208.
16
Obioru Władysława IV dokonano za zgodą wszystkich uprawnionych do udziału w elekcji
i obecnych na polu elekcyjnym (WAPGd. 300, 29/ 112, k. 310v; BCz. 124, k. 824; AGAD, ZBS, 37/ 51,
13

s. 120-130.
17
WAPGd. 300,29/ 112, k. 321.
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wynika, że po złożeniu relacji przez posłów i wyrażeniu zgody przez Władysława
na zatwierdzenie paktów konwentów, można będzie przystąpić do właściwego
aktu nominacji. Nominację, zgodnie ze zwyczajem, poprzedzała przysięga
złożona przez posłów w imieniu elekta, który osobiście - po dokonanym akcie
elekcyjnym, ponawiał ją w obliczu Boga i narodu w kościele św. Jana w
Warszawie. Przysięgę, zwyczajem przodków, składali posłowie w środku koła
generalnego 18 . Ze względu na utrzymujące się opady deszczu i rozmoczoną
ziemię, w miejscu składania przysięgi rozłożono kobierzec biskupa krakowskiego, nie dysponując innym zabezpieczeniem 19 . Posłowie, klęcząc pod gołym
niebem, złożyli publicznie przysięgę odczytaną przez J. Zadzika - kanclerza
wielkiego koronnego i biskupa chełmińskiego, w asyście Albrychta Stanisława
R a d z i w ił ł a - kanclerza wielkiego litewskiego, Tomasza Z a m o ys k i e g o - podkanclerzego koronnego, Pawła Stefana S a p i e h y podkanclerzego litewskiego oraz Jana Wężyka trzymającego krzyż, a także
pozostałych obecnych senatorów i dygnitarzy Rzeczypospolitej 20 • Po złożonej
przysiędze J. Ossoliński zwrócił się do zebranych senatorów, posłów ziemskich
i wszystkich przybyłych na tę uroczystość, z podziękowaniem w imieniu
Władysława za okazany szacunek i przychylność względem jego osoby, oświad
czając, że król Władysław, to co obecnie zostało zaprzysiężone, nie tylko
"zaślubi", lecz w samej istocie popiera i pochwala 21 . Świadkami nominacji byli
królewiczowie: Jan Kazi m i e r z, Karol F er d y n a n d, Jan A lb e r t, Aleksander K a r o L Prymas, przystępując do aktu nominacji,
wygłosił mowę kończącą się następującymi słowami: " ... tedy z urzędu mego,
powierzonego mi przez Rzeczpospolitą, nominuję Władysława Zygmunta III,
wybranego wolnymi i zgodnymi głosami tej Rzeczypospolitej, na króla
Polski" 22 .
Za pośrednictwem czterech marszałków wysłanych do Zamku Królewskiego,
arcybiskup powiadomił Władysława o mianowaniu go na króla polskiego. Akt
publikacji odczytał królowi Władysławowi - w imieniu pozostałych marszał
ków - Łukasz O p a l i ń s k i, marszałek wielki koronny 23 .
Po oznajmieniu przez Ł. Opalińskiego o elekcji króla Władysława, królewiczowie dziękowali Rzeczypospolitej za okazaną ich bratu przychylność, a Jan
Kazimierz - najstarszy z rodzeństwa, serdecznie wszystkim zebranym podziękował za wybór brata na tron królewski 24 . Z inicjatywy J. Wężyka zebrani
18

A.S. Rad z i wił ł, Pamiętnik ..., t. l, s. 236.
BCz. 124, s. 833.
20 WAPGd.
300, 29/ 112, k. 321; A.S. R a d z i wił
21
WAPGd. 300, 29/ 112, k. 322.
22
A.S. R a d z i w ił ł, Pamiętnik .. ., t. l, s. 237.
23
WAPGd. 300, 29/ 112, k. 322v.
24
Ibid., k. 322 V .
19

ł,

Pamiętnik ... , t.

l, s. 236.
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na polu elekcyjnym zaintonowali: "Te Deum laudamus" 25 • Jak odnotował w
swoim pamiętniku A.S. Radziwiłł: " ... dziwne, że w takim wielkim zgromadzeniu
w najwyższym porządku wszystko się dokonało ku wielkiej radości i nie bez łez
wzruszenia. Co gdy się skończyło, wszyscy wzajemnie się ściskali ... " 26 . Po
odśpiewaniu pieśni, konnica jak i kilkadziesiąt chorągwi piechoty, oddały
salut 27 • A.S. Radziwiłł tak odnotował ten moment: "Zdało się, że rozbrzmiewają
i grzmią ziemia i niebo" 28 • Wiwaty trwały ponad dwie godziny, po czym
uczestniczy tej doniosłej i niepowtarzalnej uroczystości przy dźwiękach bębnów,
trąb, fletów i innych instrumentów ruszyli do miasta, kończąc pochód dopiero
późnym wieczorem 29 •
Formalnie Władysław został królem 14listopada 1632 r., w tydzień później
od daty wyznaczonej na sejmie konwokacyjnym, gdy po odprawionym przez
prymasa J. Wężyka nabożeństwie w kościele św. Jana nastąpiła uroczysta
przysięga. Król podszedł do ołtarza i przysiągł na Ewangelię, że pakta konwenta,
uprzednio zaprzysiężone w jego imieniu przez posłów, będą przez niego
przestrzegane, jak również ponownie zaprzysiężone po koronacji 30 . Z chwilą tą
skończyło się sprawowanie władzy przez prymasa J. Wężyka jako interreksa,
trwające 198 dni.
W trakcie oddawania głosów na Władysława, spisywano je by przygotować
ogólny wykaz elektorów. W rękopisie wykaz sporządzono bezpośrednio po
elekcji, ale drukiem wydano go dopiero w 1633 r. w Krakowie 31 . Znajduje się on
w Zakładzie Narodowym im.Ossolińskich- Biblioteka PAN we Wrocławiu, aż
w pięciu egzemplarzach 32 , kopie zaś w wielu diariuszach sejmu elekcyjnego 33 .
Nie natrafiłem, niestety, na oryginał tego aktu.
Elektorami Władysława IV, Michała Korybuta W i ś n i o w i e c k i e g o
i Stanisława L e s z c z y ń s k i e g o zainteresował się na początku XX w.
J. D u n i n-B o r k o w s k i, odnajdując ich nazwiska, a następnie układając
je alfabetycznie. W takim układzie wykaz elektorów został przygotowany do
25

Ibid., k. 323.
A .S. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik ..., s. 238.
27
WAPGd. 300, 29/112, k. 323; BCz. 124, k. 833.
28
A.S. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik ..., t. l, s. 833.
29
WAPGd. 300, 29/112, k. 323 v.
30
Ibid., k. 323 v; W. B e n d z a, Władysław IV a kościół prawosławny (1632-1648),
"Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej" R. XX, 1978, z. 2, s. 53;
W. C z a p l i ń ski, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972, s. 116-117.
31
Procedura wyboru króla polegała na stwierdzeniu dla każdej jednostki sejmikowej (województwa, ziemi) ustnej zgody wszystkich, a niezależnie od tego zbierano podpisy (suffragia).
W. S o b o c i ń s k i, Akta z czasów bezkrólewia ... , s. 26; E. T r i Ił e r, Bibliografia konstytucji
sejmowych XVII wieku w Polsce w świetle badań archiwalnych, Wrocław 1965, s. 55-56.
32 B.Ossol. XVII 18 203; XVII 18 210; XVII 18 028; XVII 18 032; XVII 18 597.
33
BCz. MN 158, k. 200- 200v; BCz. 363, k. 281 -301; BJ. 19/52, k. 257-279.
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druku wspólnie z M. D u n i n- Wąs o w i c z e m J-+. Wydanie to jestjednak
mało praktyczne, gdyż elektorów z trzech kolejnych elekcji przedstawiono
łącznie, nie zachowując chronologii, co zmusza do wyszukiwania nazwisk
i tytułów wyborców poszczególnych władców. Poza podsumowaniem głosów
z kolejnych elekcji, nie poddano też - co istotne - analizie zawartych w tym
wykazie danych personalnych. Celem artykułu jest wydzielenie grupy Litwinów
(senatorów, dygnitarzy oraz urzędników ziemskich, grodzkich i dworskich),
uczestniczących w elekcji Władysława IV, według zachowanego wykazu elektorów. Przeprowadzenie takiej analizy jest próbą oceny aktywności politycznej
Litwinów na tle działalności przedstawicieli województw koronnych.
Obliczeniami statystycznymi objąłem województwa wchodzące ówcześnie
w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego: wileńskie, trockie, smoleńskie, połockie, nowogródzkie, witebskie, brzeskie, mścisławskie, mińskie oraz ks. żmu
dzkie.
Tabela l
Elektorzy

Władysława

IV w podziale na Koroniarzy i Litwinów
Elektorzy
Ogółem

Rzeczpospolita

z

tytułami

bez

tytułów

l. b.

%

l. b.

%

l. b.

%

Korona
Litwa

475
143

16,7
20,5

2372
553

83,3
79,5

2847
696

100,0
100,0

Razem

618

17,4

2925

82,6

3543

100,0

-

Przeprowadzona przeze mnie kontrola obliczeń zestawionych przez J. Dunin-Borkowskiego i M. Dunin-Wąsowicza potwierdziła, że na Władysława IV
oddano faktycznie 3543 głosy. Koronę reprezentowało 2847 elektorów, tj. 80,3%,
Litwę - 696 (19, 7%). Na czterech Koroniarzy przypadał więc jeden Litwin.
Dalsza analiza statystyczna ujawniła, że spośród 3543 elektorów 618 (17,4%) było
utytułowanych, natomiast 2925 (82,6%) nie posiadało żadnego tytułu. Dla
Korony wskaźniki te kształtowały się odpowiednio 475 (16,7%): 2372 (82,3%), a
dla Litwy 143 (20,5%) : 553 (79,5%). Ogólnie na czterech elektorów nieutytuło
wanych przypadał jeden utytułowany, przy czym dla Korony wskaźniki te
kształtowały się jak 5 : l, a dla Litwy jak 4: l. Zagadnienie to ilustruje tabela l.
Liczby te nie są jednak precyzyjne, ostatnia bowiem strona wykazu elektorów
zawiera adnotację wskazującą, że wymienieni wyborcy składali podpisy nie tylko
we własnym imieniu, lecz również tych wszystkich, którzy bezpośrednio po
34

D u n i n -B o r k o w s k i, M. D u n i n -W ą s o w i c z, Elektorowie królów
IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III,
"Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie" 1908-1909, t. l.

J.

Władysława
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nominacji króla opuścili miejsce elekcji. W takich warunkach nietrudno o
pomyłkę i można przyjąć, że w rzeczywistości liczba wyborców Władysława IV
była zapewne wyższa i to przypuszczalnie o kilkaset osób. Zdarzały się także
kilkakrotne podpisy elektorów, np. raz głosowano ze swoją ziemią lub województwem, i ponownie z województwem, w którym piastowano rząd. Zestawiłem 29 takich sytuacji, które wpłynęły na zmniejszenie oficjalnej liczby elektorów
z 3572 do 3543. Wśród Litwinów było 11 takich przypadków.
I jeszcze jedna uwaga. Urzędnicy utytułowani piastowali nieraz kilka
urzędów. Przy zestawieniach statystycznych brałem pod uwagę wyłącznie urząd
zasadniczy, pomijając dodatkowo piastowane.
Spośród wszystkich województw litewskich najliczniej zaprezentowało się
województwo wileńskie (135 wyborców) i brzeskie (120 wyborców). Najmniejszą
reprezentację miało województwo połockie (18 wyborców). Liczebność litewskich reprezentacji wojewódzkich ilustruje tabela 2.
Tabela 2
Litewscy elektorzy

Władysława

IV w podziale na

Ogółem

tytułami

z

i powiat

Elektorzy

,.

Wyszczególnienie

województwa,księstwo

bez

tytułów

%

l.b.

%

l. b.

%

30
11
25
21
13
11
5
4
10
7
6

22,2
9,7
22,1
21,7
16,0
24,5
20,0
17,4
50,0
36,8
33,3

105
109
88
76
68
34
20
19
12
12

77,8
90,3
77,9
78,3
84,0
75,5
80,0
82,6
50,0
63,2
66,7

135
120
113
97
81
45
25
23
20
19
18

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Ogółem

143

20,5

553

79,5

696

100,0

%

20,5

l. b.

Woj. wileńskie
W oj. brzeskie
W oj. trockie
W oj. nowogródzkie
Woj. mińskie
Ks. żmudzkie
Pow. piński *
W oj. witebskie
Woj. mścisławskie
W oj. smoleńskie
W oj. połockie

*Przedstawiciele powiatu

pińskiego

nie

głosowali

10

79,5

100

w kole województwa brzesko-litewskiego.

Wśród 3543 elektorów Władysława IV było 79 senatorów (2,2%), co w grupie
618 wyborców utytułowanych stanowiło 12, 7%. Senatorowie, znajdujący się
w wykazie wyborców, stanowili 53,7% ogólnego ustawowego składu senatu, a
87,8% ogółu senatorów obecnych na sejmie elekcyjnym, czyli o 12,2% mniej 35 .
35

Skład senatu złożony był z 147 osób, w tym: 16 biskupów, 38 wojewodów, 34 kasztelanów

49 mniejszych i l O ministrów. Dzielili się oni także na 113 Koroniarzy, 27 Litwinów
i 7 Inflantczyków. Podziały te wymagają jednak pewnych objaśnień. W grupie 16 biskupów było

większych,
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Senatorów koronnych było 60, tj. 53,1% zajmowanych przez nich ustawowo
miejsc w senacie. Wśród litewskich utytułowanych elektorów Władysława IV
było 19 senatorów. Natomiast w pracach sejmu elekcyjnego uczestniczyło jeb
23 36 . Na liście wyborców nie znaleźli się: Mikołaj H l e b o w i c z -kasztelan
wileński; Aleksander Ludwik R a d z i wił ł - wojewoda brzesko-litewski;
Andrzej M a s s a l s k i - kasztelan brzesko-litewski; Paweł Stefan Sapieha
- podkanclerzy litewski. Można przypuszczać, że M. Hlebowicz i A. Massalski
wyjechali przed zakończeniem sejmu elekcyjnego, nie ma również ich podpisów
pod paktami konwentami. Natomiast pozostali dwaj senatorowie - A. L. Radziwiłł i P.S. Sapieha, podpisali się pod tym aktem, dlatego trudno wytłumaczyć,
dlaczego nazwiska ich nie znalazły się na liście wyborców Władysława IV.
W śród wyborców nowego ·króla byli następujący litewscy senatorowie:
Abraham W o j n a - biskup wileński; Melchior E l i a s z e w i c z biskup żmudzki; Lew S a p i e h a - wojewoda wileński; Janusz Skumin
Ty s z k i e w i c z - wojewoda trocki; Albrycht Władysław Radziwiłł kasztelan trocki; Hieronim W o ł łowi c z - starosta żmudzki 37 ; Mikołaj
Krzysztof S a p i e h a - wojewoda nowogródzki; Mikołaj K i s z k a wojewoda mścisławski; Balcer S tra wińsk i -wojewoda miński; Aleksander S ł u s z k a - kasztelan żmudzki; Aleksander Massalski - kasztelan
smoleński; Bazyli K o p e ć - kasztelan nowogródzki; Młkołaj Z a w i s z a
- kasztelan witebski; Konstanty P o ł u b i ń s k i - kasztelan mścisławski;
Jan Alfons L a ck i - kasztelan miński; Jan Stanisław S a p i e h a marszałek wielki litewski; Albrycht Stanisław Radziwiłł - kanclerz wielki
litewski; Paweł Stefan Sapieha - podkanclerzy litewski; Krzysztof W i e s i oł o w s k i - marszałek nadworny litewski. Senatorowie litewscy stanowili
zatem 0,5% ogółu wyborców Władysława IV; natomiast w grupie 618 wyborców
utytułowanych - 3,1%. Z kolei wśród wszystkich litewskich wyborców utytuło
wanych senatorowie z Litwy stanowili 13,3%, a dygnitarze, urzędnicy ziemscy,
grodzcy i dworscy - 86, 7%. Senatorowie litewscy zajęli zatem 70,3% ustawowo
przysługujących im miejsc w senacie, a więc o 14,8% mniej niż w czasie trwania
obrad sejmu elekcyjnego 38 .
Wśród senatorów ministrów nie znalazł się podskarbi nadworny litewski Jan Wojciech R ak o w s k i, jak również hetman polny litewski - Krzysztof
Radziwiłł, ponieważ nie wchodzili oni w skład senatu. W tej sytuacji zaliczono ich
również

2 arcybiskupów (gnieźnieński i lwowski). W grupie 38 wojewodów zasiadało, i to na
miejscach, 3 kasztelanów (krakowski, wileński i trocki), a także l starosta - generalny
żmudzki (Por. W. K a c z o r o w s k i, Senatorowie na sejmie konwokacyjnym i elekcyjnym
1632 roku, "Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXV, z. l, 1983, s. 221-233.
36
Ibid.
37
Ibid.
38
Ibid.
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do grupy dygnitarzy. Wyjątek stanowił hetman wielki litewski - Lew Sapieha,
który wchodził w skład senatu z tytułu posiadania urzędu wojewody. Dlatego
nazwisko jego znalazło się nie w wykazie ministrów, lecz wojewodów.
Ministrów wśród wymienionych senatorów było 4, co stanowiło 80,0% ogółu
ministrów litewskich. W śród wszystkich senatorów koronnych i litewskich,
ministrów było 7, co stanowiło 8,8%, przy czym 3, 7% to przedstawiciele Korony,
a 5, l% Litwy. W porównaniu ze stanem liczebnym senatorów obecnych na sejmie
elekcyjnym (ministrowie uczestniczyli w komplecie), było ich obecnie o 30,0%
mniej. Ministrowie, którzy podpisali się z województwami litewskimi, stanowili
4,8% ogółu wszystkich senatorów z tej prowincji.
Biskupów koronnych i litewskich było 9, co stanowiło 11,1% ogółu senatorów wybierających Władysława IV na króla Polski, przy czym 8,8% to
przedstawiciele Korony, a 2,6% Litwy. Należy dodać, że biskupi Korony
wystąpili tylko w 50,0% składzie, natomiast biskupi litewscy wystąpili w komplecie. Było ich 2, co stanowiło 7,4% w stosunku do pozostałych senatorów
litewskich. Ogółem biskupi zajęli tylko 56,3% miejsc przysługujących im
w senacie. W pracach sejmu elekcyjnego uczestniczyło ich 75,0%, czyli aż o 18,7%
więcej niż przy wyborze nowego króla.
Wojewodów było 26, co stanowiło 32,9% ogółu senatorów głosujących na
nowego króla, przy czym 25,3% to wojewodowie koronni, a 7,6% litewscy.
Wystąpili więc tylko w 68,5% składzie, natomiast na sejmie elekcyjnym w 76,5%,
a więc o 7,8% większym. Wśród litewskich senatorów było 7 wojewod.ów, co
stanowiło 26,0% ogółu senatorów z tej prowincji i 58,3% wojewodów.
Na Władysława IV głosowało 37 kasztelanów, tj. 46,9% ogółu senatorów
będących wyborcami, przy czym 39,2% było z Korony, a 7,6% z Litwy. W tej
sytuacji kasztelanowie zaprezentowali się w 42,5% składzie, a na sejmie
elekcyjnym w 48,2%, a więc o 5, 7% większym. Głosujących 6 kasztelanów z Litwy
stanowiło 22,2% ogółu senatorów litewskich i 75,0% kasztelanów z tej prowincji.
Reasumując należy stwierdzić, że senatorowie litewscy stanowili w stosunku do
koronnych wyższy procent reprezentacji w grupie ministrów, w pozostałych
kategoriach górowali Koroniarze. Należy jeszcze dodać, że wśród senatorów
litewskich był wysoki procent obecności wśród biskupów, ministrów i kasztelanów; niżej kształtowała się tylko obecność wojewodów.
Dygnitarze litewscy podpisali się w składzie województwa wileńskiego hetman pol. lit. Krzysztof Radziwiłł, cześnik lit. Krzysztof Kiszka, pisarz w. lit.
Stanisław N a r u s z e w i c z; trockiego - miecznik lit. Mikołaj Krzysztof
C h a l e ck i, koniuszy lit. Krzysztof C h o d k i e w i c z, podkoniuszy lit.
Leon O d a c h o w s k i; Smoleńskiego - pisarz w. lit. Krzysztof G os i e w s k i; nowogródzkiego - podskarbi nadworny lit. Jan Wojciech Rakowski, kuchmistrz w.lit. Mikołaj T r y z n a, referendarz świecki lit. Krzysztof
Dominik O b r y ń s k i; brzeskiego - krajczy lit. Krzysztof Sapieha, stolnik
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lit. Gedeon T r y z n a, podstoli lit. Piotr W oj n a; mińskiego - łowczy lit.
Krzysztof Z a w i s z a. Natomiast z powiatem pińskim złożył podpis referendarz duchowny lit. Marcjan T r y z n a.
Wśród wszystkich wyborców Władysława IV, dygnitarze Rzeczypospolitej
stanowili 0,6%, w tym koronni - 0,2%, litewscy - 0,4%. Natomiast w grupie
wyborców utytułowanych dygnitarze stanowili 3,5%, w tym koronni - 1,4%,
litewscy - 2, l %. W grupie utytułowanych wyborców litewskich było 15
dygnitarzy Rzeczypospolitej, tj. l 0,5%. Z zestawienia tego wynika, że dygnitarze
litewscy byli liczniej reprezentowani niż przedstawiciele Korony.
Do trzeciej grupy wyborców Władysława IV należeli urzędnicy ziemscy:
Województwo

wileńskie

Marszałek lidzki Aleksander C h a l e ck i; marszałek bracławski Krzysztof Rudomina D u s i a t s k i; marszałek wiłkomirski - Melchior
Dowmont S i e s i c k i; podkomorzy wileński - Aleksander S z e m i o t;
podkomorzy wiłkomirski - Aleksander Kaw e czyń s k i; podkomorzy
brasławski - Krzysztof S t e t k i e w i c z; sędzia wileński - Jan Jerzy
Z e n o w i c z (Zienowicz); sędzia ziemski lidzki - Jan N a r b u t; stolnik
brasławski - Jerzy Massalski; podstoli upieki - Daniel B o h u s ł a w 39 ;
wojski oszmiański - Piotr I s a j k o w s k i; wojski lidzki - Mikołaj
Limont.

Województwo trockie
Marszałek grodzieński

- Jan Aleksandrowicz; marszałek upieki - Krzysztof
podkomorzy trocki - Piotr Wołłowicz;" podkomorzy witebski Fryderyk Sapieha 40 ; podkomorzy grodzieński - Hrehory Massalski; chorąży
trocki - Aleksander Ogiński;_sędzia upieki - Marcin Zaleski; stolnik kowieński
- Jan Klocki; podsędek kowieński - Marcin Piadziewski; podstoli kowieński
- Mikołaj Skirmont Strawiński; stolnik upieki - Jan Marcinkiewicz; wojski
trocki - Wojciech Bychowiec; pisarz trocki - Jan Dowgiałło Narbut
Białłozor;

Ks.

żmudzkie

Ciwun ejragolski - Piotr Szukszta; ciwun użwencki - Władysław Wojna; ciwun
pojurski - Kryspin Kierszenstein; chorąży żmudzki - Michał W oj na; pisarz
żmudzki -Jan Mikołaj Stankiewicz; miecznik żmudzki- Daniel Chrząstowski .
Województwo
Chorążysmoleński
podsędek smoleński

smoleńskie

- Marcin Karliński; podczaszy
- Hieronim Ciechanowicz.

39

Podpisał się z województwem wileńskim.

40

Podpisał s ię

z województwem trockim.
)

smoleński

- Jan Drobysz,
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połockie

Podkomorzy połocki - Krzysztof Korsak; stolnik połocki - Józef Klonowski;
- Daniel Szczyt; podstoli połocki - Marcjan Giedrojć; pisarz
połocki - Michał Tyszkiewicz; borodniczy połocki - Walerian Jawgiel.

podsędek połocki

Województwo nowogródzkie
Marszałek slonimski - Stefan Jacynicz; chorąży nowogródzki- Jan Rudomina
Dusiatski; chorąży starodubowski - Herhory Dolmat 41 ; sędzia nowogródzki
- Andrzej Obryński; stolnik nowogródzki Hrehory Piotrowski; podsędek
slonimski - Józef Połubiński; wojski nowogródzki - Stanisław Czarkowski;
wojski brasławski - Dymitr Massalski 42 ; pisarz slonimski- Krzysztof Jeśman;
komornik nowogródzki - Mikołaj Wołk; podwojewodzi nowogródzki - Paweł
• Piasecki.

Województwo witebskie
Sędzia witebski -

Samuel Starosielski; stolnik trocki - Samuel Ogiński 43 .
Województwo brzeskie

Chorąży

brzeski - Jan Szujski; stolnik brzeski - Andrzej Piasecki; podsędek
brzeski - Teodor Stanisław Bukraba; podstoli brzeski - Krzysztof Szujski;
wojski brzeski - Stanisław Aleksander Łoknicki; pisarz brzeski - Konstanty
Szujski.
Powiat

piński

Marszałek piński - Jan Władysław Sołomerecki; chorąży piński - Konstanty
Fiediuszko (Chwiediuszko, Fediuszko); podsędek piński -Jerzy Daniel Wojna.

Województwo

mścisławskie

Podkomorzy mścisławski - Bohdan Steckiewicz; stolnik mścisławski - Piotr
Kazimierz Wiażewicz; podstoli mścisławski - KrzysztofCiechanowiecki; wojski
mścisławski - Jakub Karol Madaliński (Madaleński).
Województwo

mińskie

Chorąży mozyrski - Adam Żyżemski; stolnik mozyrski - Krzysztof Bogusz;
podsędek mozyrski - Krzysztof Żyżemski; podstoli mozyrski - Jarosz
Dudziński;

wojski mozyrski - Filip Kazimierz Obuchowicz; pisarz mozyrski Samuel Foskierko (Oskierko); skarbnik mozyrski - Hrehory Faszcz; borodniczy miński - Paweł Skorupa.
41

Podpisał się

42

Podpisał się

43

z województwem nowogródzkim.
z województwem nowogródzkim.
Podpisał się z województwem witebskim.
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Z analizy statystycznej wynika, że urzędnicy ziemscy stanowili l O, l% ogółu
wyborców Władysława IV, w odniesieniu do grupy wyborców utytułowanych
odsetek ten wynosił 57,9%. Urzędnicy ziemscy koronni stanowili 46,1% wyborców, litewscy 11 ,8%. Urzędników ziemskich litewskich było 83, tj. 2,3%
wszystkich wyborców Władysława IV. Wśród utytułowanych elektorów litewskich urzędnicy ziemscy stanowili 58,0%. Największą grupę spośród litewskich urzędników ziemskich stanowili: stolnicy - l 0,8%, podkomorzowie,
chorążowie, wojscy i pisarze - po 9,6%; najmniejszą: komornicy, podczaszowie
i miecznicy - po 1,2%. Widzimy więc, że urzędnicy ziemscy koronni mieli
liczniejszą reprezentację niż przedstawiciele Litwy.
Z przeprowadzonych badań nad składem społecznym reprezentacji poselskich na poszczególne sejmy wynika, że urzędnicy ziemscy byli zawsze najliczniejszą grupę wśród utytułowanych posłów. Między innymi J. Ser e d y k a
podał, że wśród posłów utytułowanych na sejmie warszawskim 1627 r. największą grupę stanowili właśnie urzędnicy ziemscy (62,1%). Oni też przeważali na
sejmie 1629 r. - stanowiąc w stosunku do innych posłów z tytułami 51,2% 44.
Zaprezentowane przez J. Seredykę wskaźniki procentowe pokrywają się
z naszymi danymi. Urzędnicy ziemscy to przede wszystkim średnia szlachta,
która przeważała i na sejmach i wśród utytułowanych wyborców Władysława
IV.
Czwarta grupa utytułowanych wyborców Władysława IV - to urzędnicy
grodzcy.
Województwo

wileńskie

Podstarości brasławski - Jan S z o s t ak o w s k i; sędzia grodzki oszmiań
ski - Tomasz W o l a n; sędzia grodzki lidzki - Stanisław W i e l i c z k o;
sędzia grodzki brasławski - Gabriel R y ł o.

Województwo trockie
Podstarości grodzieński
Mikołaj

- Władysław Kier d ej; sędzia grodzki upieki B i t o w t; pisarz grodzki grodzieński - Andrzej L i m o n t.
Województwo

Starosta starodubowski -

Paweł

smoleńskie

Piotr T r y z n a.

Województwo nowogródzkie
Pisarz grodzki slonimski - Olbrycht Makowiecki; pisarz grodzki nowogrodzki
Samuel M a s k i e w i c z.
J. Ser e d y k a, Posłowie wybrani na sejm warszawski w 1627 roku, "Kwartalnik
Opolski" 1980, nr 3, s. 17- 29; t e n ż e, Posłowie Rzeczypospolitej na sejm "ratyfikacyjny"
w 1629 r. Sprawozdanie OTPN, Oddz. l, seria A, nr 15, za rok 1978-1979, druk 1979, s. 23-33.
44
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Ku n c e w i c z.

Województwo

mścisławskie

mścisławski

- Józef K o r s ak; podstarości mścisławski - Michał
sędzia grodzki mścisławski - Sylwester Kopeć; pisarz grodzki
mścisławski - Marcin S u r y n.
Starosta
B a k a;

Województwo
Sędzia

grodzki miński
B u ł h a k.

mińskie

Józef O w ł o

czyń

s ki;

sędzia

mozyrski -

Stanisław

W grupie

urzędników

grodzkich litewskich nie odnotowano przedstawicieli
oraz województw: połockiego, witebskiego i brzeskiego.
Ogółem urzędnicy grodzcy koronni i litewscy stanowili 2,6% wyborców
Władysława IV. W grupie wyborców utytułowanych stanowili oni 15,1%, w tym
l
Koronni 12, l%, litewscy - 3,0%. W śród urzędników grodzkich najliczniejsi byli
starostowie - 55,9%, podstarościowie - 23,7% i pisarze - 12,9%. Mniej liczni
byli sędziowie - 3,3%, burgrabiowie i surrogatorzy - po 2, l%.
Litewskich urzędników grodzkich było l 7, tj. 0,5% wszystkich wyborców.
W grupie utytułowanych wyborców stanowili oni 3,0%, wśród utytułowanych
Litwinów - 11 ,9%. Najliczniejszą grupę urzędników stanowili sędziowie 41,2%, podstarościowie i pisarze - po 23,6%. Mniej liczną starostowie - 11 ,6%.
Urzędnicy grodzcy koronni mieli więc liczniejszą reprezentację niż przedstawiciele Litwy.
Wśród utytułowanych wyborców Władysława IV znaleźli się również
urzędnicy dworscy. Urzędnikami dworskimi z Litwy byli:;Jan Anzelm.W i lc z e k - trukczaszy król., Paweł Osiński - dworzanin, Michał Zenowicz
(Zienowicz) - paź (wszyscy wymienieni podpisali się z województwem wileń
skim), Jerzy E p e r y e s z y - dworzanin (podpisał się z ks. żmudzkim),
Hrehory Zdanowicz - sekretarz (podpisał się z województwem witebskim),
Aleksander Kopeć - dworzanin, Jan Kazimierz U m i a s t o w ski sekretarz (podpisali się z województwem brzeskim), Jan Hieronim ,Krzem i e n i e c k i - sekretarz (podpisał się z województwem smoleńskim).
Wśród ogółu utytułowanych wyborców było 66 urzędników dworskich, tj.
1,9% wszystkich jego elektorów. Natomiast w grupie wyborców utytułowanych
urzędnicy dworscy stanowili l 0,8%, w tym koronni 8, 7%, litewscy - 2, l%.
Najliczniejszą grupę urzędników dworskich tworzyli sekretarze 34,4%,
dworzanie - 23,4%, pokojowi - 20,8%, pisarze - 10,9%. Mniej liczną
krajczowie, ochmistrzowie, bachmistrzowie, żupnicy, komornicy, stanowniczowie i paziowie - po l ,5%.
ks.

żmudzkiego
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Urzędników dworskich z Litwy było 9, co daje 6,3% utytułowanych
elektorów litewskich. Najliczniej reprezentowani byli dworzanie i sekretarze po 33,3%. ·urzędnicy dworscy koronni mieli więc liczniejszą reprezentację niż
przedstawiciele Litwy.
W elekcji Władysława IV brali także udział wileńscy posłowie miejscy.
Stanowili oni 5,0% ogółu reprezentacji wyborców ziemskich z województwa
wileńskiego, w którym złożyli swe podpisy. A oto imienny wykaz litewskich
wyborców miejskich: Bohdan Z ak r z e w s k i - burmistrz miasta Wilna,
Jakub R a d z i m i n o w i c z - burmistrz miasta Wilna, Tomasz B i ld z i u k i e w i c z - wójt wileński, Bartosz G a w ł o w i c k i - pisarz
miejski Wilna, Wilhelm E n g i e l b r y c h t - przedstawiciel pospólstwa
miasta Wilna, Kazimierz D y g o n -przedstawiciel pospólstwa miasta Wilna,
Jan J a s i e ń s k i - podkornorzyc wileński , jako poseł z Wilna. Z analizy
składu poselskiego wynika, że miasto Wilno wysłało na elekcję niezwykłego
posła. Był nim, oprócz wójta, dwóch burmistrzów, pisarza miejskiego i dwóch
zastępców pospólstwa, także Jan Ja s i e ń ski, podkornorzyc wileński,
podpisujący się wyraźnie jako poseł z Wilna.
.
Na zakończenie można stwierdzić, przyjmując jednak we wszystkich przedstawionych wyliczeniach pewien margines błędu, co następuje:
1. Na ogólną liczbę 3543 wyborców Władysława IV, Koroniarze mieli 2847
(80,3%) przedstawicieli, Litwini tylko 696 (19,7%).
2. Wśród wyborców utytułowanych było Koroniarzy 475 (76,9%), Litwinów
143 (23, 1%). Wyborcy z Korony wyraźnie dominowali liczebnie nad wyborcami
z Litwy.
3. W śród senatorów proporcje Koroniarzy do Litwinów kształtowały się
następująco: 75,9% : 24,1 %, wśród dygnitarzy: 37,5% : 62,5% (dominowali
wyraźnie dygnitarze z Litwy), wśród urzędników ziemskich: 76,8% :23,2%, wśród
urzędników grodzkich: 81 ,7% : 18,3%, a w grupie urzędników dworskich
proporcje były następujące: 86,4% : 13,6%.
4. Stan poszczególnych grup elektorów utytułowanych z Korony i Litwy
kształtował się następująco: urzędnicy ziemscy: 57,9% : 58,0%, urzędnicy
grodzcy: 16,0% : 11 ,9%, senatorowie: 12,2% : J 3,3%, urzędnicy dworscy:
12,0% : 6,3%, dygnitarze l ,9% : l 0,5%. Zarówno wśród Koroniarzy, jak i
Litwinów dominowali więc urzędnicy ziemscy i grodzcy. Urzędnicy ziemscy to
głównie średnia szlachta, która podobnie jak na sejmach przeważała również
wśród utytułowanych wyborców Władysława IV.
Poza zaprezentowanymi wyliczeniami, pożyteczny będzie,zapewne , zamieszczony imienny wykaz utytułowanych elektorów Władysława IV, a także wykaz
nieutytułowanych elektorów z Litwy (zob. aneks).
:
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ANEKS

WYKAZ LITEWSKICH NIEUTY7VŁOWANYCH ELEKTORÓWWŁADYSŁAWA IV

Województwo
t. Aleksandrowicz Piotr

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
t O.
t l.
t 2.
13.
t4.
t5.
16.
17.
18.
t9.
20.
2t.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41 .
42.
43.

Białowicz
Białozzor

Biegański
Biegański
Biegański

S te fan
Jerzy
Ja n Kazimierz
Jerzy
Jerzy

Biegański Stanisław
Biegański Władysław

Bohuszewicz Krzysztof
Czapiński Stefan
Czapiński Władysław

Dowgirt Benedykt
Dowgirt Daniel
Dowgirt Wiktorzyn
Dymitrowicz Andrzej
Dyślewicz Mikołaj
Dyślewicz

Stefan
Dziedowicz Andrzej
Gintowt Aleksander
Gintowt Jan
Golimunt Daniel
Grochowski Daniel
Grochowski Marcin
Grochowski Mikołaj
Harasimowicz Hieronim
Hlebowicz Jan Samuel
Hordziszewski Jan
Hreśla Aleksander
lsajkowski Franciszek
Isajkowski Mikołaj
Jelski Krzysztof
Jędrzejkiewicz Kazimierz
Jurzyc Jan
Kamieński Janusz
Kimbar Andrzej
Kimbar Gabriel
Kimbar Kazimierz
Komar Krzysztof
Komorowski Samuel
Kopeć Krzysztof
Kopeć Stanisław

Kraszewski Mateusz
Krzeczomski Daniel Jerzy

wileńskie

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6t.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Krzeczonowicz Jerzy
Krzycki Adam
Krzyczewski Mikołaj
Kuncewicz Aleksander
K uncewicz Gabriel
Kuncewicz Jakub
Kuncewicz Konstanty
Kurcz Stanisław
Kurcz Stefan
Kuropatwa Jerzy
Limont Jerzy
Malewski Andrzej
Merlo Krzysztof
Merlo Szczęsny
Mężyk Eliasz
Mokrzecki Stanisław
Mokrzecki Władysław
Narbut Jan
Narbut Mikołaj
Narbut Stanisław
Okołów Andrzej
Okuszko Filon
Orłowski Andrzej
Pac Krzysztof
Palecki Krzysztof
Palecki Walerian
Paprocki Walerian
Pilecki Adam
Piotraszkiewicz Daniel
Policki Krzysztof
Policki Stefan
Proksza Jan
Proksza Leon
Proksza Łukasz
Przygodzki Jerzy
Przygodzki Krzysztof
Przysocki Jerzy
Przysocki Kazimierz
Puciata Fabian
Radzimiński Mateusz
Radzimiński Stefan
Rożczyc Stanisław
Różczyc

Zygmunt
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87. Sakowicz Andrzej
88. Sawgowicz Aleksander
89. Sawgowicz Stefan
90. Siemionowicz Stanisław
91. Szuszko Hieronim
92. Szuszko Kazimierz
93. Szuszko Stefan
94. Tarasowski Jan
95. Trzeciak Jan
96. Wieliczko Mikołaj
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97. Wieliczko Samuel
98. Wojdat Jan
99. Wojna Michał
l 00. Wojnowski Stanisław
101. Zaleciło Fedor
l 02. Zaleciło Jan
103. Zenowicz Abram
l 04. Żabiński Wojciech
105. Żuk Jan

Województwo trockie
l. Agryppa Zachariasz
2. Baka Jan
3. Baka Jędrzej
4. Baranowicz Józef
5. Baranowicz Kazimierz
6. Barowski Aleksander
7. Bitowtt Szymon
8. Borzynowski Tomasz
9. Borzynowski Zygmunt
l O. Brożewski Mikołaj
11. Brożewski Jan
12. Brzozowski Aleksander
13. Brzozowski Andrzej
14. Bujski Jan
15. Chomicz Marcin
16. Czudowski Piotr
17. Czudowski Stefan
18. Dębski Stefan
19. Dowgiało Olbrycht
20. Dowgiało · Paweł
21. Giecy Jerzy
22. Gieysztor Stanisław
23. Gnojnicki Jerzy
24. Gnojnicki Stefan
25. Hajko Adam
26. Hołownia Mikołaj
27. Hrehorowicz Stefan
28. Kajuniec Józef Jan
29. Karaś Aleksander
30. Karp Stanisław
31. Krajewski Jakub
32. Kraśnicki Jakub
33. Kraśnicki Marcin
34. Koleoda Michał
35. Kosakowski Jan
36. Kotowicz Paweł

37. Krzetowski Samuel
38. Kuncewicz Aleksander
39. Kuncewicz Stefan
40. Kupinowicz Jerzy
41. Kurpski Dymitr
42. Limont Jan
43. Marcinkiewicz Paweł
44. Meysztowicz Jan
45. Mongiało Balcer
46. Mongiało Ludwik
47. Moniewicz Marcin
48. Monkiewicz Paweł
49. Naruszewicz Zygmunt
50. Niedźwiecki Paweł
51. · Nowicki Jan
52. Nowicki Paweł
53. Ometa Grzegorz
54. Ometa Jakub
55. Ometa Mikołaj
56. Ostrzyński Stanisław
57. Pawłowicz Jan
58. Pierzchliński Stefan
59. Pietkiewicz Józef
60. Pogirski Jerzy
61. Przeździecki Paweł
62. Przeździecki Piotr
63. Przystanowski Andrzej
64. Puzyna Hieronim
65. Puzyna Paweł
66. Radziejewski Piotr Hieronim
67. Rudzyński Teodor
68. Sapieha Kazimierz
69. Schenking Jan
70. Skinder Józef
71. Sopocko Krzysztof
72. Sopocko Paweł
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Strabowicz Krzysztof
Suchodolski Eliasz
Szwab Kasper Aleksander
Śniegocki Jan
Ukolski Andrzej
Ukolski Rafał
Więckowicz Jan
W ołczek Samuel

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

W ołłowicz Władysław
W ojtkiewicz Stanisław
Wołodkowicz Samuel
Woronowicz Stanisław
Zaleski Jan Teodor
Złoty Adam
Zdanowicz Bazyli
Zdanowicz Teodor

Księstwo żmudzkie

l. Adamkowicz Samuel

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Agryppa Zachariasz
Babinowski Mateusz
Berżański Jan
Boruchowski Adam
Chrząstowski Wacław
Czapliński
Drasławski

Jan
Jerzy

Ejgert Jan
Eliaszewicz Stanisław
Iwanowicz Józef
Iwanowicz Teodor
Kęsztort Jan Sebastian
Kopański Stanisław
Kopański

Zygmunt
Koryzna Heliasz
Kukiewicz Jan

18. Kukiewicz Krzysztof
. 19. Kukiewicz Stefan
20. Mielwid Gabriel
21. Mielwid Piotr
22. Ośmieniszko Stefan
23. Oziębłowski Hieronim
24. Przystanowski Eliasz
25. Przystanowski Kazimierz
26. Stankiewicz Andrzej
27. Szukszta Tymoteusz
28. Szydłowski Baltazar
'19. Władyczka Andrzej
30. Wojna Stanisław
31. W oj nar Aleksander
32. Wojnar Hieronim
· 33. Wojtkiewicz Jan
34. W ojtkiewicz Krzysztof

Województwo
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Bykowski Janusz
Faszez Andrzej
Faszez Kazimierz
Gorzuchowski Jan
Minczewski Krzysztof
Modrzewski Jan

smoleńskie

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Województwo

t. Darowski Baltazar
2. Jeśman Krzysztof
3. Jeśman Stefan
4. Józefowicz Piotr Kazimierz
5. Korsak Józef
6. Korsak Piotr

Potemkin Jerzy
Probulewicz Jerzy
Szyray Jerzy
Uhlik Konstanty
Uhlik ·Stefan
Wiesiołowski Maciej

połockie

7.
8.
9.
t O.
l t.
12.

Runiński

Andrzej
Kazimierz
Romboid (Rumbold) Jan
Sielawa Antoni
Strabowski Jan
Strabowski Jerzy
Runiński
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Województwo nowogródzkie
1. Bortnowski Damian
Paweł

2. Brolnicki
3. Brzozowski Jan
4. Brzozowski Krzysztof
5. Bułhak Maciej
6. Bykowski Mikołaj
7. Bykowski Stefan
8. Chreptowicz Michał
9. Czarkowski Aleksander
1O. Grawżanowski Aleksander
11. Jacynicz Aleksimder
12. J acynicz Michał
13. Jacynicz Stefan
14. Jacynicz Władysław
15. Jasieniecki Hrehory
16. Jeleńkiewicz Maciej
17. Jeleńkiewicz Mikołaj
18. Jeśman Damian
19. Jeśman Zygmunt
20. Jundziłł Aleksander
21. Kamieński Paweł
22. Kiersnowski Andrzej
23. Kiersnowski Maciej
24. Koniuszewski Mikołaj
25. Korsak Rafał
26. Krzeczewski Jan
27. Kościuszko Józef
28. Lipowski Jan
29. Lipowski Michał
30. Makowiecki Krzysztof
31. Małuszycki Mikołaj
32. Mieleszko Franciszek
33. Mieleszko Jerzy
34. Mieleszko Kazimierz
35. Mieleszko Maksymilian
36. Mieleszko Michał
37. Mikulicz Teodor
38. Mikulicz Zygmunt

39. Moklok Paweł
40. Obryński Jan Karol
41. Piotrowski Jerzy
42. Poczapowski Aleksander
43. Polaszkowiecki Jan
44. Polaszkowiecki Kazimierz
45. Połoński Szczęsny
46. Połubiński Daniel
47. Połubiński Demetry
48. Połubiński Kazimierz
49. Połubiński Krzysztof
50. Połubiński Leon
51. Prokopowicz Krzysztof
52. Prokulbicki Jan
53. Protaszewicz Paweł
54. Protaszewicz Stanisław
55. Pukszta Samuel
56. Puzyna Jerzy Mikołaj
57. Puzyna Piotr
58. Radziwiłł Zygmunt Karol
59. Rudzki Józef
60. Sienkiewicz Daniel
61. Świderski Jerzy
62. Szwykowski Jan
63. Szwykowski Samuel
64. Telszewski Ja n
65. Telszewski Kazimierz
66. Tryzna Andrzej
67. Tryzna Teofil
68. Tyszkiewicz Jerzy
69. Tyszkiewicz Piotr
70. Unichowski Jan
71. Unichowski Paweł
72. Zienowicz Paweł
73. Weryha Jan
74. Wojniłowicz Leon
75. W ojniłowicz Stefan
76. Żukowski Jerzy

Województwo witebskie
1. Bohomolec Franciszek

2.
3.
4.
5.
6.

Czarnorucki Stefan
Chrapowieki Jan
Jesipowicz Jan
Kisiel Mikołaj
Kossakowski Jan

7.
8.
9.
1O.
11.
12.

Kossakowski Józef
Krupski Stefan
Kumieczewski Jan
Mickiewicz Adam
Sanguszko Jan Władysław
Skłotowski Jan
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13. Stabrowski Adam

14. Stabrowski Szczęsny
15. Starosielski Janusz
16. Starosielski Mikołaj

17. Wojna Krzysztof
18. Wojna Konstanty
19. Żarnawski Stefan

Województwo brzeskie
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
'J9.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Aleksandrowicz Konstanty
Błazowski Mikołaj

Bobrownicki Wiktorzyn
Bobrownicki Baltazar
Bobrownicki Stanisław
Brzozowski Hrehory
Brzozowski Ja n
Brzozowski Marcin
Bukowiecki Marcin
Bukraba Stefan
Bystrzejawski Wojciech
Chrzanowski Jan
Chrzanowski Jędrzej
Chrzanowski Zygmunt
Chrzanowski Tomasz
Czerniewski Jakub
Czerniewski Andrzej
Czerniewski Jerzy
Chażeński Stefan
Chażeński Zygmunt
Ciżewski Marcin
Dobroniski Piotr
Dziewanawski Krzysztof
Gikant Aleksander
Gikant Mikołaj
Gikant Zygmunt
Hornowski Aleksander
Hornowski Jan
Hornowski Kałiksty
Hornowski Piotr
Hornowski Samuel
Hryczyna Adam
Hryczyna Jarosz
Hryczyna Jakub
Hryczyna Jan
Hryczyna Marcin
Hryczyna Piotr
Hołownia Eliasz
Hołownia Jan
Jelec Stefan
Jelec Zygmunt
Kaleczycki Andrzej

43. Kaleczycki Daniel
44. Ka1eczycki Jan
45. Kaleczycki Stanisław
46. Kamieński Wawrzyniec
47. Kisarzewski Michał
48. Kisarzewski Mikołaj
49. Kochański Wojciech
50. Kobierzycki Marcin
51. Kochlewski Piotr
52. Krupicki Kasper
53. Krzyszkowski Stanisław
54. Kulikawski Jerzy
55. Łyszczyński Hieronim
56. Łyszczyński Łukasz
57. Łyszczyński Piotr
58. Łyszczyński Stanisław
59. Łazowski Samuel
60. Łazowski Zygmunt
61. Młożewski Aleksander
62. Młożewski Jerzy
63. Młożewski Wojciech
64. Młożewski Zygmunt
65. Niepokojczycki Józef
66. Niepokojczycki Mikołaj
67. Ostrożęcki Krzysztof
68. Ostrożęcki Mikołaj
69. Orłowski Stefan
70. Pełczycki Mikołaj
71. Pęski Jan
72. Piekarski Krzysztof
73. Piekarski Piotr
74. Pociej Jarosław
75. Pociej Kazimierz
76. Pociej Michał
77. Pociej Paweł
78. Polczycki Mikołaj
79. Polczycki Stefan
80. Przykucki Stanisław
81. Rajski Stanisław
82. Rajski Zygmunt
83. Sadkawski Aleksander
84. Skokowski Marcin
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
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98. Wahanewski Zygmunt
99. Wereszczaka Adam
l 00. Wereszczaka Andrzej
101. Włastowski Michał
102. Wołkowicki Paweł
103. Witanewski Jan
104. Witanewski Piotr Stanisław
l 05. Żardecki Ludwik
l 06. Żardecki Walerian
107. Zdzitowiecki Ludwik
t 08. Zenowicz Józef
t09. Żarnek Stefan

Suchcicki Jarosz
Suchcicki Kazimierz
Szujski Andrzej
Szujski Aleksander
Szawiński Albrycht
Średnicki Jarosz
Telatycki Stefan
Tokarzewski Hrehory
Traczewski Jan
U miastowski Franciszek
Unichowski Józef
Wahanewski Felicjan
Wahanewski Jan
Powiat

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.

Chlituski Józef
Dostojewski Piotr
Dzieszyński Krzysztof
Gawrecki Jan Kazimierz
Hryczyna Marcin
Jasiński Mikołaj Karol
Korsak Aleksander
Korsak Teodor
Massalski Aleksander
Massalski Leon

Murza Jerzy
Muliszewicz Adam
Ostrowski Andrzej
Protaszewicz Walerian
Skirmunt Bazyli
Terlecki Andrzej
Traczewski Marcin
Tyszkowicz Michał
Wybranowski Jan
20. Żabka Stefan
11.
12.
13.
14.
t5.
16.
17.
18.
t9.

Województwo
l.
2.
3.
4.
5.

Bajkowski Paweł Stanisław
Bajkowski Stefan
Horbacki Tomasz
Hajkowski Jan
Kamieński Paweł

piński

mścisławskie

6.
7.
8.
9.
.. 10.
Województwo

l.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
l O.
11.

Abrahamowicz Mikołaj
Bujewicz Stanisław
Bułhak Marcin
Bułhak Mateusz
Bułhak Piotr
Cedrowski Jan
Cielecki Jerzy
Ciesielski Stanisław
Drobiszewski Krzysztof
Druchowski Hrehory Jerzy
Faszez Hrehory

Kirkor Aleksander
Kurkowski Jan
Kurkowski Sebastian
Suchodolski Jan
Wasilewicz Mikołaj Kazimierz

mińskie

Faszez Krzysztof
Faszez Marcin
Faszez Mikołaj
Głuszyński Kasper
Górski Wacław
Grabiński Jan
Huryn Jan
Huryn Piotr
20. Hordyna Samuel
21. Jelski Łukasz
22. Jeśman Samuel

12.
13.
14.
15.
t 6.
t 7.
18.
t9.
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23. Judycki Mikołaj
24. Judycki Piotr
25. Kossowski Jan
26. Rekuć Salomon
27. Kamieński Dawid
28. Kierdej Jakub
~. Klimowicz Tymoteusz
30. Komorowski Samuel
31. Korsak Jan
32. Lenkiewicz Aleksander
33. Lenkiewicz Jan
34. Lipnicki Krzysztof
35. Lipnicki Stanisław
36. Mieroszyński Mikołaj
37. Mirowski Jan
38. Mierzejowski Krzysztof
39. Mińkowski Krzysztof
40. Miniński Jan
41. Neprzecki Jan
42. Neprzecki Mikołaj
43. Obuchowicz Mikołaj
44. Obuchowicz Teodor
45. Odachowski Stanisław

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
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Owłoczyński Mateusz
Paniewski Rafał
Pieczyhojski Paweł
Pelczycki Józef
Probulewicz Jakub
Pomorski Gabriel
Protaszewicz Aleksander
Pozowski Jan
Pukszta Jan
Radkiewicz Samuel
Rahoza Gabriel
Sołohub Daniel
Sowicki Stefan
Topczewski Łukasz
Tupałski Adam
Tyszkiewicz Kazimierz
Waszkiewicz Stefan
Wilkołowicz Daźbóg
Włostowski

Aleksander
Olbrycht
Woj nar Filon
Wołodkiewicz Fiedor
Wołodkiewicz Krzysztof

Włostowski

PE3/0ME
l..(eJibłO HaCTOj(IUeii cTaTbH j(BJijleTcjl Bbi.LJ.eJieHHe rpynnhi JIHToauea (ceHaTopoa, caHOBHHKOB,
JeMCKHX, ropO.LJ.CKHX H npH.LJ.BOpHbiX lfHHOBHHKOB), npHHHMaiOIUHX yąacrHe BJJieKUHH BJia.LJ.HCJiaaa
IV Ha OCHODe coxpaHHBwerocjl cnHcKa JJieKTopos. npooe.LJ.eHHe aHaJIHJa TaKoro po.LJ.a j(BJijleTcjl
nonbiTKOM OUeHKH UOJIHTHlfeCI<OH aKTHBHOCTH JIHTOBUeB no cpaBHeHHIO C ,llej(TCJibHOCTbłO npe,llCTaBHTeJieH nOJibCKHX BOCBO.LlCTB.
l-h o6mero ąHcna 3543 H36HpaTeneii Bna.LJ.Hcnaaa IV npe.LJ.CTaBHTeneii KopoHhl 6hmo 2847
(80,3%), JlHTBhi -TOJlbKO 696 (19,7%). Cpe.LJ.H THTynoaaHHbiX H36HpaTeneii - 475 (76,9%)
npe,llCTaBJijiJIO KopoHy, a 143 (23,1%) - JlHTBy, lfTO CBH,llCTeJibCTByeT O TOM, lfTO H36HpaTCJ1H H3
KopoHhl lfHCJieHHO .LJ.OMHHHpOBaJIH Ha.LJ. H36HpaTeJijiMH H3 JlHTBbi.

SUMMARY

The intention of the presented article is to distinguish a group of Lithuanians (senators,
dignitaries as well as land, town and manorial officials) who participated in the election of
Władysław IV, on the basis o fan ex tan t list of the electors. This type of analysis is an attempt at an
evaluation of the political activity of the Lithuanians against the background of the activity
pursued by representatives of the Crown voivodeships.
In atotal number of the 3,543 electors of Władysław IV, the Crown had over 2,847 (80 per
cent), and the Lithuanians only 696 (7 per cent). Among the titled electors, the Crown had 475 (76.9
per cent) and the Lithuanians 143 (23.1 per cent). The conclusion is that the electors from the
Crown clearly dominated those from Lithuania.

ALINA SZTACHELSKA-KOKOCZKA

ORGANIZACJA l STRUKTURA SPŁAWU PRODUKTÓW
Z DÓBR JANA KLEMENSA BRANICKIEGO DO GDAŃSKA W XVIII WIEKU
0praHH3aUHJI H CTpyKTypa CnJiaBa npo,nyKTOB
.H3 HMeHHJI R.K. lipaHHUKOfO B r,naHbCK B XVIII B.
The organization and structure of the rafting
of products from the landed estates of J.K. Branicki
to Gdańsk in the l 8th century

Znaczna część produktów pochodzących z dóbr Jana Klemensa B r an i c k i e g o, podobnie jak z innych latyfundiów magnackich, stawała się
przedmiotem eksportu do Gdańska.
Dotychczasowe prace poświęcone powiązaniu dóbr magnackich z Gdań
skiem poprzez organizację spła'Yu i handlu zbożem, potażem i płótnem oraz
importu niektórych towarów, w pierwszej połowie XVIII w. dotyczyły głównie
1
południowo-wschodnich obszarów Rzeczypospolitej •
Omówienie organizacji spławu w dobrach Branickiego może poszerzyć
wiedzę o eksporcie produktów z Dóbr Ruskich, to jest dziedzicznego Hrabstwa
Tyczyńskiego oraz kilku starostw, a więc Sanem, jak i o mniej zbadanym spławie
Bugiem i Narwią z jego Dóbr Podlaskich.
Transport drogą wodną był w omawianym okresie powszechną i stosunkowo
tanią formą przewozu.
1

J. B u r s z t a, Handel magnacki i kupiecki między Sieniawą nad Sanem a Gdańsk.iem od

XVII w. do połowy XVIII w., "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" t. XVI, 1954;
J. B u r s z t a, Materiały do techniki spławu rzecznego na Sanie i średniej Wiśle XVII i XVIII w.,
"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej'' t. III, 1955, nr 4; Z. G u l d o n, Związki handlowe
dóbr magnackich na prawobrzeżnej Ukrainie z Gdańskiem w XVIII w., Toruń 1966; Z. G u ld o n, Związki handlowe południowo-zachodniej Białorusi z Gdańskiem w pierwszej połowie
XVIII w., "Zeszyty Naukowe UMK", Historia, 1967, z. 3; A. H o m e ck i, Produkcja i handel
zbożem w dobrach Lubomirskich w drugiej połowie XVII w. i pierwszej połowie XVIII w., Wrocław
1970; S.M. Ros t w o r o w ski, Rachunki kupców gdańskich z lat- 1732-1768, "Rocznik
Gdański" t. IX- X, 1937; S. Gier s z e w s k i, Wisła w dziejach Polski, Gdańsk 1982; Materiały
do techniki spławu rzecznego na Bugu i Wiśle w XVIII w., wyd. A. Romanow, "Nautologia" R. 16,
1981, nr 2, s. 70-74.
końca
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PORTY RZECZNE l STATKI

Branicki miał zorganizowaną stałą łączność szlakami wodnymi, umożliwia
transport znacznych ładunków z najdalszych nawet dóbr do Gdańska,
przewóz stamtąd towarów importowanych oraz przerzucanie różnego rodzaju
produktów między poszczególnymi kompleksami dóbr. Szlaki te wiodły z Bugu,
Narwi i Sanu, a nad każdą z rzek znajdował się port pozwalający na załadunek
i przechowanie towarów, głównie zboża.
Na Sanie był to pal w Sośnicy, będącej dość dużym portem, w którym
znajdowała się m.in. przystań żup ruskich posiadających swe magazyny solne 2 •
Sośnica odległa o 22,5 km od Mościsk, 62 od Tyczyna, około 70 km od Gródka
była dogodnym punktem wyjścia dla towarów pochodzących z Dóbr Ruskich.
W znacznie mniejszym stopniu dowożono tu towary z odległego ponad 600 km
starostwa Bohusławskiego.
Na Bugu, portem, z którego korzystał Branick~była Turna leżąca na terenie
dóbr Anny z Sapiehów J a b ł o n o w s k i e j 3 , w niewielkiej odległości od
Siemiatycz. Najważniejszym i największym portem nad Narwią był Tykocin.
Oba te porty pozwalały na wywóz towarów z Dóbr Podlaskich. Bardziej lokalne
znaczenie miał szlak wiodący Narwią i Supraślą, służący łączności między
Dobrami Tykocińskimi a Choroskiroi i pośrednio z Białymstokiem. Na tym
szlaku wymienia się przystanie w Żółtkach nad Narwią oraz Fasty, Husowicze
i Sobarnik nad Supraślą.
Porty w Sośnicy i Turnie były to tzw. pale, a więc miejsca dogodne przede
wszystkim do cumowania statków, ich postoju i bezpośredniego załadowywania
przed spławem.
Tykocin natomiast, z uwagi na położenie we własnych dobrach, w niewielkiej
odległości od Białegostoku, stał się stałym portem rzecznym i siedzibą szypra
zatrudnionego na stałe i zobowiązanego do dbałości o statki, ich naprawę oraz
do nadzoru nad załadunkiem i przemierzaniem zboża. Siedziba szypra, tzw.
szyperia, wraz z towarzyszącymi zabudowaniami mieściła się przy wyjeździe do
Białegostoku 4 , a składały się na nią dworek leżący przy gościńcu, dość obszerny,
piętrowy, kryty dachówką, zbudowany w 1754 r. 5 , zabudowania gospodarcze
oraz dwupiętrowy spichlerz fryorowy "z wystawami w kształcie galerii", stojący
frontem do dworku, tyłem ku Narwi. Spichlerz miałjedne drzwi od frontu, drugie
do rzeki do szafowania zboża na statki.
jącą

2

J. B u r s z t a, Materiały do techniki spławu rzecznego ..., s. 755.
A. C h o r o b i ń s k a- M i s z t a l, Z dziejów Siemiatycz drugiej połowy XVIII w.,
Białystok 1978, s. 32.
4
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Ordynacji Roskiej
Stefana hr Potockiego (dalej: Roś), sygn. 82, s. 297.
5
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XV/56, s. 16-21.
3
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Na kształt i świetność Tykocińskiego portu rzutowały ponadto liczne dworki
i spichlerze obce. Łącznie w Tykocinie znajdowało się pięć dworków i osiem
spichlerzy wystawionych za zezwoleniem Branickiego, lub bez, których wła
Ścicielami byli: R a d z i w ił ł o w i e, Stanisław B a r t o c h o w s k i podstoli Ziemi Bielskiej, Jan K r u s z e w s k i - chorąży Ziemi Bielskiej,
B o r e c k i - starosta, Jerzy M n i s z e k - marszałek nadworny koronny,
pułkownik O r s e t t i oraz księża bazylianie. Domostwo "bardzo piękne,
spichlerz i browar posiadał tu także Moszko L e y b o w i c z makler
gdański 6 • Port prezentował się dość okazale.
Trudno określić wielkość flotylli Branickiego, liczba statków była płynna,
szczególnie, że żywotność ich była zaledwie kilkuletnia. Jeśli chodzi o rodzaje,
spotykamy dubasy, szkuty i komięgi.
Już w 1729 r. mówi się o szkutach bużnych i statkach sanowych i narwianych
przybywających do Gdańska 7 • W Ty kocinie w tymże roku znajdowały się trzy
statki: dwie szkuty i dubas. W 1737 r. odnotowano w tykocińskim porcie dwa
statki 8 , w 1749 r. dwie szkuty, w tymjedna szesnastka, i dwa dubasy o dwunastu
i dziesięciu wiosłach. Wiadomo też o dubasie czternastce z Turny 9 • W 1751 r.
na Bugu znajdowały się cztery szkuty, a na Narwi cztery szkuty i dubas 10.
W następnym roku zbudowano w Tykocinie dwie nowe szkuty dla Turny 11 .
Cztery szkuty osiemnastki i dubas utrzymują się też w 1771 r. Ten ostatni, na
ośmiu flisów, uznany został przez Branickiego za nieopłacalny, gdyż ładowność
wynosiła zaledwie 8- 8,5 łasztów, a koszt opłacania rotmana i sterników równał
się - utrzymaniu szkuty 12 •
Podstawowym zadaniem utrzymywanych statków był transport do Gdań
ska. Brak rachunków fryorowych nie pozwala dokładnie określić corocznego
udziału statków w spławie, ani pełnej ilości przewożonych towarów. Zbadane
źródła świadczą, że przygotowania do fryoru czyni Branicki we wspomnianym
już l 729 r. 1 3
W 1733 r. przybywa do Gdańska tylko jeden statek 14. W późniejszych latach
przybywa ich więcej. Niestety, nawet bardzo skrupulatni pełnomocnicy rzadko
określają ich liczbę, pisząc ogólnie o statkach sanowych nazywając je podgórskimi lub ruskimi oraz o statkach bużnych i narewskich określanych nieraz
AGAD, Roś, sygn. 82, s. 31 7v.
Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Teki Glinki. Mikrofilm w Archiw\lm
Państwowym w Białymstoku (dalej: T.G.), sygn. 315, s. 232.
8
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XXIV/93, s. 9.
9
Ibid., sygn. XV /44, s. 9- l O.
10
Ibid., sygn. XXV/41, s. 57.
11
Ibid., sygn. VIII/55, s. 28.
12
AGAD, Roś, sygn. 82, s. 298v.
13
AGAD, Archiwum Branickich z Białegostoku, sygn. 58.
14
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XXII/l 7, s. 3.
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łącznie jako podlaskie. Z niewielu szczegółowych wzmianek wnosić można, że
flotylla płynąca do Gdańska bywała liczna. Wyprawa zresztą pojedynczych
statków była nieopłacalna. Np. w grudniu 1751 r. przygotowywano osiem
statków z Podlasia; trzy szkuty z Bugu oraz cztery szkuty i dubas z Narwi 15 .
I rzeczywiście w 1752 r. spotykamy w Gdańsku pięć statków narewskich, trzy z
Bugu i cztery z Sanu, a więc łącznie dwanaście 16 . Cztery szkuty i dwie komięgi
z Tykocina, siódmy statek z Turny wyprawiano w 1758 r. 17 Również w 1760 r.
wyszło z Tykocina pięć szkut 18 . Natomiast niemal zupełnie nie odnotowano
liczebności statków ruskich.
Naprawy statków, a nawet ich budowę, prowadzono najczęściej we własnych
portach. Była to przede wszystkim dokładna konserwacja przed każdym
spławem. Instruktarz dla gubernatora tykocińskiego przewidywał, że po powrocie z Gdańska szyper powinien zdać całe oprzyrządowanie i wyposażenie
statków zgodnie ze sporządzonym regestrem. Statki uszkodzone przekazywano
szkutnikowi, by mógł je wyremontować w jesieni, zakupić brakujące części, aby
wiosną nie opóźniać defluitacji 19 .
Sprawie budowy statków dużo uwagi w swej korespondencji poświęca
tamtejszy ekonom P i l e ck i 20 . Z jego raportów dowiadujemy się o budowie
nowej szkuty wiosną 1756 r., która po załadowaniu ma ruszyć do Gdańska.
Także jesienią 1760 r. nowo zbudowaną szkutę opuszczono na wodę. Łącznie z
wyremontowanymi , tej jesieni przygotowano pięć szkut, które miały wyruszyć na
wiosenny spław. Szkuty uważano za najwłaściwsze do żeglugi, i chociaż niekiedy
używano komięg, Pilecki ich budowę określa zbędnym wydatkiem, mimo że
koszt budowy jednej komięgi był stosunkowo niewielki i wynosił 20 zł 21 .
Najkosztowniejszą pozycję przy naprawie i budowie statków stanowiły części
metalowe, m.in. kotwice wymagające częstej wymiany, bez których statki ulegały
szybkiemu niszczeniu 22 . Wykonanie części metalowych powierzano najczęściej
miejscowym rzemieślnikom, żelazo było surowcem drogim, szyper otrzymywał
więc ścisłą instrukcję, aby zważył surowiec przed oddaniem kowalom, a później
zważył wykonane części "odtrącając dziesiąty funt na upalenie się". Kowale
wynagradzani byli według ustalonego cennika.

15

Ibid., sygn. XXV/41, s. 57.
Ibid., sygn. VIII/55, s. 19, 25, 31; T.G. 321, s. 1-2.
17
Ibid., sygn. XXV /41, s. 525.
18
Ibid., sygn. XXV/41, s. 623.
19
T.G., 280, s. 49.
20
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XXV/41, s. 512, sygn. XV/56, s. 32, 37, 93, 104, 107.
21
AGAD, Roś, Część Ekonomiczna, sygn. CCXXIX/9, s. 128; Roś, Korespondencja, sygn.
VIII/55, s. 2.
22
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XV /56, s. 58.
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drzewo spuszczano z własnych lasów i dowożono podwodami
w ramach powinności poddanych 23 . Transport surowca na stępki do szkut,
które musiały być odpowiedni o długie, był bardzo uciążliwy. Do przewiezien ia
jednej stępki zaprzęgano co najmniej 15 par wołów. Transport czterech stępek
tego rodzaju, spuszczonyc h z lasu w 1758 r., trwał dwa dni, ciągnęło je 30 par
wołów i 30 ludzi oraz drugie tyle pieszych do trzymania, kierowania i trzebienia
dróg na trasie, co według obliczeń komisarza dóbr stanowiło stratę prawie dwu
tygodni pańszczyzny 24 . Nie można było oprawić tych drzew na miejscu w lesie,
lecz dopiero w szkucie. Stępki stanowiły bowiem główny element konstrukcyj ny,
istotny dla bezpieczeństwa statku.
Rozmiary szkuty były znaczne, długość wahała się od 46 do 50 łokci (27
-29,5 m), a według J. B u r s z t y nawet 33 m. Szerokość sięgała
11,5 łokcia (około 7 m), konstrukcja nie była więc prosta. Drzewo spuszczano
zimą. Niektóre natomiast prace, jak np. dychtowani e (uszczelnian ie) dna,
wymagały dogodnych warunków atmosferycz nych, "ł;>o rzecz koniecznie pogody
potrzebuje" , toteż przeprowad zano je na wiosnę 25 .
Remonty statków przeprowad zono również w przystani sośnickiej. Z uwagi
jednak na oddalenie od własnych dóbr, nastręczało to więcej trudności i
wymagało korzystania w większej mierze z usług rzemieślniczych. Nie zawsze też
udawało się zakończyć prace w jesieni. Np. 27 października 1762 r. administrat or
Antoni B o r z ę c k i relacjonuje Branickiem u, że ze statków pod Sośnicą
żaden nie został jeszcze wyremontow any. Spuszczono wprawdzie drzewo w lesie
do dwu szkut, ale surowych stępek nie można zimą kłaść do statku, dalsze prace
odłożono do wiosny. Dwa dalsze statki nie nadawały się już do użytku.
Z posiadanyc h w Sośnicy sześciu szkut jedynie dwie nowo zakupione mogły
wziąć udział w wiosennym spławie. Zaistniała konieczność zakupu nowych bądź
wynajęcia 26 . W marcu następnego roku sprowadzon o majstra szkutnika, z
którym zawarto kontrakt na wyremontow anie statków. Za reperację dwu szkut
majstrom zapłacono w 1763 r. 252 zł, zaś łącznie z materiałami takimi jak stępki,
smoła, sosny, gwoździe, skoble i bretnale - koszt wyniósł 1373 zł. Za nową
szkutę zapłacono w tym czasie 4150 zł. W budowie były dwie dalsze zamówione
pod Rozwadowe m. W przystani Sośnickiej było więc siedem statków 27 . Koszt
utrzymania statków w porcie pozbawiony m bezpośredniego zaplecza we wła
snych dobrach był wyższy.

23

Ibid.,
Ibid.,
25
Ibid.,
26
Ibid.,

sygn. XXV/41, s. 499-500.
sygn. XXV/41, s. 507.
sygn. XV /56, s. l 06.
sygn. 111/41, s. 50, 51, 53.
27
T.G., 327, s. 6.
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Kolejnym problemem były żagle, płótna podlaskie były drogie i stosunkowo
ich wytrzymałość oceniono na najwyżej dwie wyprawy do Gdańska. Za
żagle kupione w Gdańsku trzeba było w 1758 r. zapłacić 160 do 200 zł dobrej
28
monety. Zaszła więc konieczność sprowadzenia płótna z Mościsk , z dóbr
południowych. Transport 30 funtów płótna (po 2 szostaki) odbył się podwodą
czterokonną. Transakcja ta okazała się opłacalna. Porlobnie w 1763 r. sprowadzono 4000 łokci płótna do czterech statków tykocińskich, motywując, że na
Rusijest ono znacznie tańsze 29 . Dla nowej szkuty w porcie sośnickim żagle szyli
majstrowie specjalnie sprowadzeni przez ekonoma mościckiego, który dbał też o
30
dostarczenie mat, stroiszu i całego wyposażenia statków .
Istotnym elementem było też olinowanie statków. Zazwyczaj liny kupowano
w Gdańsku. Dla obniżenia kosztów próbowano je produkować we własnych
dobrach. W 1762 r. powroźnik z Holowieska miał kręcić liny do statków
słabe,

tykocińskich

31

.

sośnickich już w 1746 r. zamawiano je na terenie starostwa
O tym, że liny odgrywały ważną rolę w wyposażeniu statków
świadczy fakt, że kupiwszy przędziwo i inne niezbędne materiały, wykonanie
powierzono magistrom, którzy "w Zamku przy widzu przysięgłym je robili,
z czesanego przędziwa dla lekkości i mocy". Określono je jako ·powrozy
urzędowe niezbędne przy szkutach dwudziestkach dość ciężkich. Tak wykonane
33
przewyższały powrozy gdańskie, które były drogie, a częstokroć bardzo słabe .
Rzadko korzystano z zakupu gotowych statków, poza wspomnianą już
szkutą kupioną dla Sośnicy. Wiadomo jeszcze o zakupie w Jarosławiu galara za
34
360 zł w marcu 1746 r. również dla portu sośnickiego . W 1749 r. Branicki
podjął starania o zakup szkuty dwudziestki w Gdańsku. Jednak bawiący tam
wówczas major J a n i s z e w s k i odpisuje, że są tam "drogie i niedoskonale
budowane" 35 , wobec czego z zakupu tego zrezygnowano.

Dla statków

mościskiego

32

.

POWINNOŚCI ?ODDANYCH ZWIĄZANE ZE SPLAWEM

Utrzymanie i obsługa statków, a także przygotowanie towarów do spławu
i żywności dla załogi, pociągały za sobą dodatkowe obciążenia poddanych,
szczególnie we wsiach położonych w pobliżu przystani rzecznych, np. w Dobrach
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XXV/41, s. 500, 530, sygn. XV/56, s. 59; Roś, Królewszczyzny, sygn. 73 CI 2/ 17.
29
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. VI/59, s. 27.
30
Ibid., sygn. 111/ 8, s. 5.
31
Ibid., sygn. XV/52, s. 49.
32
Ibid., sygn. 111/8, s. 13.
33
Ibid., sygn. 111/8, s. 8.
34
Ibid.
35
Ibid., sygn. VIII/55, s. 17.
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Choroskich. Były to głównie podwody - stałe, do wywózki zboża "do brzegu"
- wyznaczane ze wsi obu folwarków i z miasta, a trwające tak długo, jak tego
wymagało przewiezienie całej ilości przeznaczonego zboża. Podwody te odbywano poza pańszczyzną 36 . Zdarzały się także podwody doraźne, gdy np. statki
z powodu niskiego stanu wody nie mogły dopłynąć do pala i trzeba je było
rozładować i towar przewieźć do Białegoitoku 37 • Podwody wykorzystywane
były również przy budowie i naprawie statków.
Z Dóbr Charoskic h rekrutowa no także flisów, najczęściej wyznaczano
czterech spośród poddanych. Pływali oni głównie do Gdańska, nieraz i na
krótszych trasach, np. do Zakroczymia po sól. A także w nieprzewidzianych
wypadkach, gdy załoga statku zbiegła 38 . Brano wówczas flisów nie tylko ze wsi,
ale i z mi as ta.
Praca taka dla niektórych ludzi była nieraz okazją do zmiany życia.
W inwentarzu wsi Żółtki figuruje zapis o synu wdowy, który "od lat ośmiu
poszedł na drzewie do Gdańska i nie wrócił" 39 .
Aby zapobiec ucieczkom, zlecono szyprowi specjalny nadzór "Flisów tak na
dół idących, jak też do góry powracających w pilności mieć powinien
JPan
szyper, nie pozwalając im wstępu ze statków do miast, przez co opóźnienie bywa.
Tudzież, gdyby flisi statków do góry ciągnąć nie rzucali, co się często trafia,
powinien tychże flisów sprawunki, które mieć mogą, dla swego bezpieczeństwa
do budy pozamykać, które przybywszy do pala, każdemu do odebrania wolne
być mają"

40

•

Z poddanyc h rekrutowa no również załogę w Dobrach Tykocińskich, a także
w innych rejonach. W 1756 r. np. po ośmiu flisów posłano do Knyszyna, a
pozostałych dwunastu oraz sternika, pornagra i kucharza zwerbowa no
we
własnych wsiach. Praca na statku była ciężka, odrywała od własnego gospodarstwa, 'toteż niechętnie była przyjmowana przez poddanych. Pilecki pisał np.,
że na razie tylko spisał flisów, nie informując ich jeszcze o wyprawie, z uwagi
na
trwające żniwa. "Jak by się dowiedzieli, że iść mają, to by się pokryli, a tak dziś
zbierają żyto, a drugiego dnia muszą siadać na statek" 41 .
Usiłowano też tak zorganizować załadunek statków, by nazajutrz mogły
wyruszyć "uchodząc ekspensy w leguminie dla flisów, którzy by daremnie jedli
stojąc w Tykocinie". Spotykam y się jednak i z troską o załogę. Flisów chorych
odsyłano do Białegostoku na kurację, gdzie Branicki zapewniał im pomoc
lekarską i środki utrzymania.
36

AGAD, Roś, sygn. 82, s. 280v, 286v.
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. LI/119, s. 5, 20.
38
Ibid., sygn. LI/119, s. 62, 65, 78, 105.
39
AGAD, Roś, sygn. 82, s. 276, 277v.
40
AGAD, Roś, Część Ekonomiczna, sygn. CCXXIX/9, s. 129.
41
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. ~V/ 56, s. 37, 46, 52.
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Kolejnymi powinnościami związanymi z obsługą spławu było załadowanie
zboża na statki, dostarczanie leguminy dla załogi oraz wyplatanie mat słomia
nych z własnego surowca, służących do wyściełania szkut pod zboże. Na
leguminę składały się takie produkty żywnościowe, jak: mąka, krupy jęczmienne
i gryczane, groch, pęcak, sól, warzywa, sery, słonina, a nawet olej i chmiel.
Poddani zobowiązani też byli do wyposażenia statków w takie przedmioty, jak
42
pojazdy (wiosła), szufle, laski, stroisz oraz maty .
Na jeden fryor w 1764 r. Dobra Choroskie miały dostarczyć do Ty kocina dla
flisów 1Oszanków kaszy gryczanej, 1Oszanków pęcaku, 20 szanków mąki żytniej
pytlowej oraz cztery kopy mat. Podobnie obciążone były wsie w Hrabstwie
Tykocińskim i Majętności Dolistowskiej. I tu powszechnym obowiązkiem było
wyplatanie mat z własnej słomy w ilości wyznaczonej przez dwór, lub jak w
Majętności Dolistowskiej, po 15 sztuk z ćwierci gruntu ciągłego i odwiezienie ich
do spichlerza w Tykocinie. Poddani folwarku Lipnickiego musieli ponadto robić
krupy i pęcak z dworskiego ziarna, ale we własnym domu i poza pańszczyzną.
Poza tym kolejno z folwarkiem Stelmachowsk im wysyłali co tydzień stróża do
wylewania wody ze statków. Poddanych do listowskich obowiązywało ładowanie
43
zboża na statki .
Wsie Dóbr Orlańskich, położone dość odlegle od Tykocina, obowiązane były
do dostarczania, poza pańszczyzną, dwu podwód z włóki osiadłej rocznie do
44
wywózki zboża do portu tykocińskiego .
Starostwo Bielskie przysyłać miało do portów w Tykocinie i Turnie 200-300
poddanych rocznie. Wiosną do szafunku zboża na statki, do wyładunku po
powrocie z Gdańska, a także do prac remontowych. Powinność ta, od dawna
obowiązująca, zaczyna być zaniedbywana. Pilecki w latach 1754 i 1755
interweniował u Branickiego, by ekonom bielski przysłał chociaż stu ludzi.
O uchylaniu się od tej powinności donosi także w l 760 r. Branicki wyznaczył po
20 osób z folwarku, ekonom liczbę tę zmniejszył do 15, a i ci nie przychodzili, co
45
opóźniało remonty statków .
Wsie starostwa Mościskiego płaciły składkę pieniężną dla stróża, który miał
czuwać nad statkami i spichlerzem przez czas załadowywania do memomentu
wypłynięcia. Drugim podstawowym obowiązkiem było wyznaczanie flisów
kolejno spośród mieszkańców poszczególnych wiosek, w liczbie określonej przez
46
dwór. Byli oni opłacani ze skarbu Branickiego . W ramach obowiązujących w
starostwie Mościskim podwód, wyprawiono w 1758 r. wspomnianą już konną
42

Ibid., sygn. XV/ 44, XXV/ 41, VIII/ 55.
AGAD, Roś, Część Ekonomiczna, sygn. CCXXIX/9, CCVII/9, s. l O, CCXXIV/ 8, s. 35.
44
AGAD, Roś, sygn. 82, s. 447.
45
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XV / 56, s. 17, 26, 27, 97.
46
AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. 56 M. 14, s. 15, 26, 49v, 59.
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podwodę z płótnem na żagle 47 do Białegostoku, dla budujących się w Tykocinie

szkut.
Poddani starostwa Gródeckiego z kluczy Starzyskiego i Wiszeńskiego mieli
obowiązek odbywania podwód własnym sprzężajem do portu, za które potrąca
no im w zależności od odległości - 3 dni pańszczyzny za podróż liczącą ponad
7 mil, lub 2 dni za 4 mile 48 .
ORGANIZACJA I

OBSŁUGA

SPLAHIU

Ogólny nadzór nad organizacją i przygotowaniem dostaw zboża przeznaczonego na spław powierzony był ekonomom poszczególnych dóbr. Mówiły o tym
szczegółowe punkty inwentarzy, bądź tzw. obserwandy. Przewidywano, że już
w jesieni, po zakończeniu zbiorów, ekonomowie w porozumieniu z komisarzem
decydować będą o podziale plonów, m.in. z przeznaczeniem na fryor i leguminę
dla flisów 49 . Do ekonoma należało też dopilnowanie zapewnienia podwód do
transportu zboża "do brzegu" oraz rekrutacja flisów. Ekonom tykociński 50 miał
dodatkowe obowiązki związane z nadzorem szypra, utrzymaniem floty, systematyczną i terminową naprawą statków, przemierzaniem zboża wydawanego ze
spichrzów i prowadzeniem ewidencji zboża załadowanego na poszczególne
statki.
Regestr wydanego zboża ekonom przesyłał, za pośrednictwem płynącego
szypra, na ręce pełnomocnika wysyłanego każdorazowo przez Branickiego do
Gdańska drogą lądową i upoważnionego do załatwiania wszelkich spraw
handlowych i pieniężnych. Z literatury przedmiotu wynika, że w innych dobrach
magnackich rolę tę pełnili szyprowie.
Pełnomocnikami Branickiego w Gdańsku byli za...:wyczaj urzędnicy lub
wojskowi wysokiej rangi, a więc ludzie zaufani. Funkcję tę pełnili m.in.
Ignacy W i e l b i e w i c z i Józef C i e c i er s ki - marszałkowie dworu
białostockiego, S k i r m u n t - administrator starostwa Brańskiego. Najczęściej zadanie to Branicki powierzał majorowi buławy wielkiej koronnej
regimentu konnego - Janiszewskiemu. Wyjeżdżali także porucznicy K un a t h i Pilecki, pułkownik Orsetti i W ojciec h M a t u s z e w i c z (piszący
się Matuszewic) - podskarbi białostocki.
Pełnomocnik starał się dotrzeć do Gdańska jednocześnie ze statkami,
uczestniczył następnie w przemierzaniu zboża i potażu, notował ceny skupu,
zabiegał o zawarcie jak najkorzystniejszej transakcji z kupcami gdańskimi,
AGAD, Roś, Królewszczyzny, sygn. 73 CI 2/17.
Ibid., sygn. 98, CX 13/2, s. 59v., 66v.
49
Ibid., sygn. 29 CVI/27, s. 3.
50
AGAD, Roś, Część Ekonomiczna, sygn. CCXXIX/9, s. 120.
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realizował zamówienia

i zlecenia Branickiego na towary zagraniczne lub wyroby
do dysponowania uzyskanymi ze
sprzedaży pieniędzmi na zakup zleconych sprawunków, spłacał zaciągnięte
podczas ostatniego fryoru długi miejscowym kupcom i rzemieślnikom, i
najczęściej zaciągał nowe, zobowiązując się spłacić przy następnym spławie.
Przekazywał też część pieniędzy szyprowi na opłacenie flisów, załogi i obsługi.
Pozostawał przez cały czas w ścisłym kontakcie listowym z Branickim. Decydował o załadowaniu statków w drogę powrotną i wyjeżdżał po ich odprawieniu i
załatwieniu rozliczeń finansowych.
Kierownikiem wyprawy statków do Gdańska był szyper, obsługę fachową
zapewniał wynajmowany rotman, zazwyczaj jeden dla grupy statków, w źródłach
nazywany rotmanem wiślanym. Stąd wniosek, że szczególnie Wisła wymagała
fachowca obznajomionego z jej nurtem. Najliczniejszą grupę załóg stanowili
flisacy, fizyczna obsługa statków, rekrutowani spośród poddanych, ale opłacani
ze skarbu Branickiego. Załogę uzupełniali sternicy i kucharze oraz pomagrzy.
Wszyscy mieli zapewnione wyżywienie na czas trwania spławu. Poza żywnością
dostarczaną przez poddanych w ramach powinności, część produktów kupowano, głównie słoninę, sprowadzając ją nieraz aż z Podola, m.in. w 1746 r. 51
W 1757 r. załadowane statki oczekiwały w Tykocinie na okrasę i pieniądze 52 .
Żywność przygotowywano zwykle na około 12 tygodni, nie zawsze jednak jej
wystarczało. Zachodziła wówczas konieczność dowiezienia dodatkowych zapasów na powracające statki.
Gwarancją wolnego przejazdu przez komory celne był otrzymywany przez
szypra list ochronny lub paszport świadczący, że przewożone towary pochodzą
z własnej krescencji i nie podlegają ocleniu. Z zachowanych kilku dokumentów
wynika, że wystawiał je sam Branicki 53 podając liczbę statków, nazwisko szypra
i niekiedy rodzaj i ilość towarów.
Zachowały się także dokumenty szczególne, wystawione w okresach niepokoju. Jeden, wydany 26 marca 1758 r. w imieniu carowej E l ż b i e t y,
zezwalający na wolny przejazd do Gdańska czterech statków Branickiego 54 oraz
glejty wystawione w 1771 r. przez władze Konfederacji Barskiej, zezwalające na
wolny przejazd trzech statków Branickiego przez komory w Wyszogrodzie,
Sochaczewie i Zakroczymiu 55 .
Natomiast opłatom celnym podlegały przewożone na statkach Branickiego
towary frochtarskie, najczęściej płótna wiezione przez kupców żydowskich 56.
rzemieślników gdańskich. Był upoważniony

AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. 111/8, s. 5.
Ibid., sygn. XV/56, s. 44, 88.
53
AGAD, Roś, Gospodarczo-Administracyjne, sygn. 78 CLXIV/148; T.G., 321, s. t, 2.
54
Ibid., sygn. 78 C LXIV /180.
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Ibid., sygn. 78 LXXX/lO: 78 LXXXIV/3.
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Ibid., sygn. 78 LXXX/lO.
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Niekiedy kwestionowano przewożone towary, mimo paszportów. W 1749 r. na
komorze niesżawskiej zakwestionowano spławiany potaż, argumentując tym, że
był on palony w dobrach królewskich i powinien być oclony. Porozrzucawszy na
statku płótna, celnicy zmusili szypra do wystawienia asekuracji na wypłacenie
określonej sumy w Gdańsku 57 •
W korespondencji handlowej z Gdańska odnajdujemy pewne echa wydarzeń
politycznych, które w niewielkim stopniu zdają się zakłócać spław.
Interesujące relacje o sytuacji w Gdańsku w związku z wojną siedmioletnią
przysyła w listach do Branickiego major Janiszewski, pisząc m.in. o zabiegach
dyplomatycznych Rosji i Prus o pozyskanie przychylności mieszczan gdańskich i
o deklarowanej im pomocy A u g u s t a III. Odrzucając wszelkie propozycje,
Gdańszczanie postanawiają strzec swej neutralności i przygotowują obronę
miasta. Relacje ~e dotyczą także utrudnień w handlu, który mimo to trwa
nieprzerwanie, choć na Bałtyku, w pobliżu Gdańska, krążą wojenne fregaty
rosyjskie, które zarek~irowały m.in. okręt płynący z owsem do Szczecina, a także
statki przepływające lub opuszczające Gdańsk, żądając okazywania paszportów.
Załadowane już okręty angielskie nie wypływały w związku z tym z portu 58 .
Na niebezpieczeństwo narażone były również statki płynące z głębi kraju.
Zagrożone przez Rosję Prusy, w kwietniu 1757 r. osadziły pod Kwidzyniem
specjalną straż, która obserwowała wszelki ruch na Wiśle, a szczególnie statki
płynące z Polski, nie zatrzymując ich wprawdzie, ale czuwając "aby zamiast
zboża, podejścia nieprzyjaciela nie było". W następnym roku Janiszewski donosi
jednak, że w Toruniu i Kwidzyniu statki "od wojska doznają agrawacji,
przymuszane do sprzedaży (zboża), jeżeli nie wszystkiego, to po kilka łasztów ze
statku". Statki Branickiego, ochronione paszportem, były jednak wszędzie
respektowane.
Prawie nie zauważony, w świetle badanych źródeł, wydaje się problem
uchwalenia cła generalnego w 1764 r. oraz jego zniesienia po niespełna dwu
latach, pod wpływem polityki F r y d e r y k a II, której wyrazem było
założenie pruskiej komory celnej w K widzynil1 i pogwałcenie wolności żeglugi
polskiej na Wiśle. Janiszewski odnotowuje jedynie. 25 kwietnia 1766 r. "Pod
K widzyniem do żadnej rewizji, albo cła płacenia, jak w roku przeszłym, tego
fryoru nie pociągają i nie zatrzymują statków".
Trudności spławu nie kończyły się na wodzie. Po przybyciu statków do
Gdańska następowała tzw. przeróbka i przemierzanie przywiezionych towarów.
Przeróbka zboża polegała na jego przesuszaniu połączonym z wynoszeniem na
brzeg na rozesłane maty, gdyż - jak ustala J. Burszta - zboże spławiano bez
żadnego przykrycia zabezpieczającego przed zamoknięciem. Często dowożono
57
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AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. VIII/55, s. 8.
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je więc porośnięte wskutek deszczów, tę górną warstwę, tzw. wąchor, sprzedawano jako gorszy gatunek po znacznie niższych cenach 59 .
Po przeróbce· zboże przeładowywano do spichrzów i przemierzano. Przy
ciężkich pracach przeładunkowych zatrudniani byli szurkowie, pomagrzy i
folarze. Przy mierzeniu zatrudniano mierników wyznaczanych przez Radę
Miejską Gdańską, ale wynagradzanych przez właścicieli statków po 15 gr od
łasztu 60 . Np. w 1731 r. zapłacono im 56 tynfów i pół szostaka (33 zł 21 gr),
szurkawie otrzymali wtedy 6 tynfów 2 szostaki (4 zł), łącznie 205 zł. Wydatki na
opłacenie . załogi wyniosły 272 zł 21 gr, co przy ogólnej sumie wydatków,
wynoszącej 3363 zł 15 gr, stanowiło 8,1 %. Całkowity dochód z tego spławu
wyniósł 11 200 zł, a więc udział wydatków pieniężnych na opłacenie załogi nie był
wysoki i stanowił 4% ogółu dochodów.
Zachowany rejestr wypłaty pozwala na zorientowanie się w pełnym składzie
załogi. Poza szyprem kierującym wyprawą, istotną · rolę odgrywał rotman,
a uposażenie jego w 175:0 r. wynosiło 54 zł BM, w 1756 r. od czterech statków
66 zł, 1760 r. 80 zł BM rÓwnież od czterech statków 61 . Poza rotmanem, jednym
na cztery jednostki, załogę stanowiło 78 flisów, 4 pomagrów, 4 sterników,
2 kucharzy. Statki były duże, dwie dwudziestki i jedna osiemnastka. Łączna
opłata całej załogi wyniosła 832 zł 12 gr. Wynagrodzeniem załogi zajmował się
szyper, po rozładowaniu statków, wypłacając najczęściej z pieniędzy uzyskanych
z bieżącej sprzedaży.
Poza uposażeniem w gotó wca zapewniano załodze żywność, którą dysponował szyper tak by "zbytków ani głodu nie było". Odmierzał więc po pół garnca
każdego rodzaju żywności na osobę, a po powrocie wyliczał się 62 .
Szyprowie, którzy zgodnie z ustawą byli zazwyczaj pochodzenia szlacheckiego 63 , pozostawali na etacie dworskim. Szyper tykociński pobierał wynagrodzenie w folwarku stelmachowskim 64 i poza jurgieltem rocznym, w wysokości
250 zł. otrzymywał ordynaria w naturze, tj. po 20 szanków żyta, jęczmienia i
owsa, 8 szanków pszenicy, 2 szanki grochu, 6 szanków gryki, 1 szanek rzepaku,
12 garncy soli, jednego wieprza, 1 faskę masła i kopę serów.
Statki podgórskie z Sośnicy częściej były wynajmowane na fracht. Prowadził
je wówczas zazwyczaj szyper Żyd. W 1745 r. kontrakt z Żydem z Tyczyna
opiewał na 80 czer. zł, podobnie w 1746 r. Żyd szyper miał zająć się organizacją
przygotowań do spJawu· i zapewnieniem pełnego załadunku 65 .
59
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O powrocie statków do pala mamy mniej wiadomości, często pobyt ich
w Gdańsku przedłużał się ze względu na czynione jeszcze zakupy, często czekano
na mające dopiero nadejść okręty zagraniczne z zamówionymi towarami.
Załadowane zakupionymi towarami statki wracały do pala, nieraz zabierając
po drodze sól z Zakroczymia, pozostawiając część ładunku w Warszawie z
przeznaczeniem na wyposażenie pałacu warszawskiego.
TERMINY I WARUNKI SPLAWV

Według zaleceń

A. G o s t o m s k i e g o 66 spław zboża należało rozpoczynać wczesną wiosną, gdy ruszyły lody. Gwarantowało to bowiem lepszą
spławność rzek, a także wyższe ceny zboża na przednówku. Według ustaleń
Z. G u l d o n a spław na Sanie i Bugu często zaczynano już w marcu 67 •
Również w dobrach Branickiego usiłowano do marca zakończyć wszelkie
przygotowania fryorowe. Podporządkowane temu były terminy napraw statków
oraz zwózka towarów do pola i zabezpieczenie "leguminy" dla flisów. Instrukcje
zalecają, by przeznaczone na spław towary były dowożone wcześnie "drogą
zimową nad brzeg do spichlerza" 68 . Dowóz więc podwodami i ładowanie
statków odbywały się w lutym, na co dyspozycje wydawał komisarz dóbr W oj n ar o w s k i, na bieżąco informując Branickiego o przebiegu prac.
Rzadko jednak udawało się wyruszyć w marcu, szczególnie z Narwi, a także z
Bugu i Sanu. Jeszcze 16 marca 1732 r. jeden z urzędników donosił Branickiemu:
"defluitacjijestem świadomy, ale Bóg wie, jaka będzie, kiedy cale wody nie masz.
Jeszcze moja nadzieja na Bugu, gdy słońce przygrzeje i ciepły wiatr nastąpi, na
Narwi zaś wątpliwa" 69 . W 1757 r. statki miały wyruszyć 7 kwietnia i należało się
spieszyć, bo woda na Narwi była niska 70 • Jeszcze później można było rozpocząć
spław w 1758 r., gdyż 6 kwjetnia trwały mrozy, Narew była zamarznięta, dopiero
za mostem ruszyła kra 71 • Nie znamy dokładnej daty wyruszenia statków
z Tykocina, wiadomo jednak, że wracający z Serocka rotmani sprowadzili tam
statki i donoszą, że szkuty wyszły z Serocka 2 maja, a komięgi 4 maja. W Serocku
czekano na szkutę bużną, a nawet musiano posłać po nią rotmana, który
sprowadził ją z odległości 3 mil, gdyż na Bugu też była mała woda. Równie niski
stan wód zapowiadano na Wiśle 72 • Statki wyruszały więc z Tykocina zwykle
w połowie kwietnia. Docierały zaś do Gdańska w pierwszej połowie maja.
A. G o s t o m ski, Gospodarstwo, wyd. S. Inglot, Wrocław 1951, s. 72.
Z. G u l d o n, Związki handlowe dóbr magnackich ... , s. 98.
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W 1766 r. np. 6 maja, przy czym musiała to być jedna z najszybszych podróży,
Janiszewski zwraca bowiem uwagę, że szyper pospieszył, bo w trzy tygodnie od
ruszenia z Tykocina dotarł do Gdańska 73 , musiał więc wyruszyć 15 kwietnia.
Pobyt w Gdańsku trwał około miesiąca, gdyż 13 maja kończył się załadunek tejże
szkuty w drogę powrotną. Zazwyczaj podróż z Tykocina do Gdańska trwała
prawdopodobnie około czterech tygodni.
Powrót w górę trwał dłużej, odcinek z Gdańska do Warszawy przy dobrym
wietrze pokonywano w 16 dni 7 4 • Jak wynika ze źródeł, odcinek z Zakroczymia
do Tykocina pokonywano w ciągu 21-23 dni. Statki powracające w 1752 r.
z Gdańska miały być w Zakroczymiu 27 czerwca, do mostu zaś w Tykocinie
przybijały 21 lipca 75 . Droga powrotna trwała więc około 5 tygodni, a w obie
strony około 9 tygodni. Cały spław w 1752 r. trwał 15 tygodni. Nieco wcześniej,
bo 8lipca, wróciły statki w 1759 r. 76 W 1760 r. - 11lipca, ale stan wody był tak
niski, że nie mogły dopłynąć do portu, i jeszcze 24 lipca czekały w odległości
14 mil na poprawę warunków żeglugi. Dopiero 31 lipca woda na Narwi
przybrała o 3 cale, co pozwoliło sprowadzić rozładowane już Srtatki do Ty kocina.
Ładunek lądem podwodami przewieziono przez Mężenin 77 •
Statki bużne potrzebowały na taką wyprawę nieco mniej czasu 78 • Nieraz
docierały do Gdańska stosunkowo wcześnie, np. w 1752 r. były tam już
29 kwietnia 79 •
Z najodleglejszej Sośnicy nad Sanem udawało się niekiedy dotrzeć do
Gdańska już. 25 kwietnia, a więc w ciągu 11 dni, np. w 1766 r. 80 Jest to jeden z
najwcześniejszych terminów przybycia. Jeszcze wcześniejszy, bo około 23 marca,
zanotowano w 1767 r. 81 Musiały być wtedy wyjątkowo sprzyj~jące wiatry
i wysoki stan wód. Nie udało się obliczyć czasu trwania całej podróży statków
sanowych łącznie z drogą powrotną. Według ustaleń Z. Guldona okresy spławu ,.
z T orek, leżących jeszcze dalej na południe, wynosiły 12-16 tygodni 82 •
Na przedłużanie się okresów trwańia spławu wpływała sytuacja atmosferyczna, jak przeciwne wiatry, susza oraz sytuacja rynkowa w Gdańsku. Z Gdańska
napływały często informacje o przeciągającym się oczekiwaniu na statki, które
"dla małej wody jeszcze nie nadeszły". Najczęściej niepokój budziły statki z Sanu
z uwagi na warunki żeglowne na Sanie, którego spławność uzależniona była od
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z gór wód. Np. w 1729 r. jeszcze 21 maja nie

dotarły

do

Gdańska

żadne wiadomości o statkach podgórskich z powodu niskich wód na Sanie 83 .
W 1746 r. galar wyruszył od pala sośnickiego 25 kwietnia 84. W 1752 r. statki
dotarły do Gdańska 20 maja 85 • Podobnie w latach 1756 i 1757 statki z Sanu
przybyły

dopiero po 20 maja.
Poza spławem wiosennym organizowano też wyprawy późniejsze. W 1746 r.
z Sośnicy statki wyru~zyły w końcu sierpnia, a z powodu niskiego stanu wody
prawie miesiąc czekały załadowane na poprawę warunków żeglugi. W następnym roku wypłynęły około połowy lipca 86 . Porlobnie z Tykocina wysyłano
nier.az statki po żniwach, w końcu sierpnia, powrót następował wówczas, jak np.
· w 1756 r., po i7 listopada 87 •
' Mniej jest wiadomości o sytuacji na Bugu, wiadomo jednak, że np. w 1750 r.
bardzo niski stan wody omal nie udaremnił wyprawienia stąd statków.
Załadowane zbożem okazały się zbyt ciężkie. Musiano je rozładować i po kilku
dniach, gdy woda podniosła się, z niepełnym ładunkiem wyprowadzono na nurt,
resztę zboża dowieziono podwodami i promem 88 . Do Gdańska dotarły po
miesiącu, 29 maja 89 , wioząc 74 łaszty żyta i pszenicy. Wynajęty doświadczony
rotman z dóbr wołczyńskich odprowadzał je do Serocka.
·
Cały 1750 r. musiał być bardzo suchy, bo i podczas jesiennej defluitacji
w październiku, przybycie statków opóźniło się ze względu na niski stan wody
Wiśle, a droga ich z Torunia trwała ponad dwa tygodnie 90 .
Wiatry, drugi czynnik atmosferyczny, od którego uzależniona była żegluga,
z jednej s~rony zwiastowały dogodniejsze warunki spławu w górnym biegu
Wisły, z drugiej zaś utrudniały pokonanie dolnego jej odcinka. Wyjątkowo silne
wiatry, trwające kilkanaście dni, odnotowano łącznie z suszą w 1750 r. Na Narwi
wiatry, chociaż nieco mniej niebezpieczne, również przedłużały nieraz czas
podróży. W kwietniu 1753 r. silny, przeciwny wiatr sprawił, że szkuta odcinek
z Tykocina do Wizny przebyła w ciągu tygodnia, przez następny tydzień
dopłynęła do Łomży, podczas gdy w normalnych warunkach powinna być już w
Zakroczymiu 91 . W 1756 r. silne wiatry sprawiły, że odcinek z Nieszawy do
Gdańska pokonano w dziewięć dni.
Susza i wiatr powodowały taki spadek wody w dolnym biegu Wisły, że statki
grzęzły na mieliznach i aby przebyć ostatni odcinek od Tczewa musiały . być
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lichtowane. Sytuację taką zanotowano w latach 1758 i 1762 92 • Stan wody na
Wiśle pod Tczewem wynosił w 1758 r. około 3 piędzi, a dalej zaledwie 1,5 piędzi
głębokości. Konieczne było częściowe rozładowanie szkut, by nadmiar ładunku
przewieźć mniejszymi statkami (lichtanami) lub nawet podwodami. Wymagało
to dużego wkładu pracy załogi i dodatkowych kosztów (np. za lichtowanie szkut
w 1754 r. zapłacono 687 zł BM) 93 . Przedłużało to dodatkowo podróż. W 1758 r.
cztery szkuty dotarły wprawdzie po siedmiu dniach z Tczewa do Gdańska, ale po
wyładowaniu zboża na brzeg musiały wrócić półtorej mili, by sprowadzić resztę
ładunku z pozostałej szkuty osiadłej na mieliźnie. Również w 1762 r. statki
wymagały lichtowania na całym odcinku od Tczewa, co zajęło dwa tygodnie 94.
Kolejnym etapem była "przeróbka" zboża, polegająca na przesuszaniu.
Zabierało to kilka kolejnych dni, szczególnie, gdy pracę tę uniemożliwiały
deszcze, lub gdy wiele innych statków stało przy brzegu. Niejednokrotnie
należało też długo czekać na możliwość dotarcia do spichlerzy, czasami o milę
od Gdańska. Szczególny natłok statków odnotowano w latach 1729, 1749
z powodu ustawicznych deszczy, w 1766 r. gdy przybyło wiele statków
z potażem, a także w 1767 r. 95
_
Pobyt statków w Gdańsku, łącznie z załadunkiem w drogę powrotną, mógł
trwać od siedmiu dni poprzez dwa, trzy tygodnie aż do 53 dni. Tak długi pobyt
statków sanowych odnotowano w 1767 r., spowodowany był on bardzo
wczesnym przybyciem do Gdańska - 23 marca, na dziesięć dni przed
przyjazdem pełnomocnika M a t u s z e w i c z a, bardzo dużą ilością statków, co pozwoliło dotrzeć do spichlerzy dopiero 30 kwietnia, i wreszcie
oczekiwaniem na okręt mający przypłynąć ze śledziami, by można je było
załadować w drogę powrotną.
Złe warunki utrudniały również powrót statków w górę. Ciężką sytuację
zanotowano w 1763 r. Z powracających we wrześniu do Sośnicy szkut nikt nie
pamiętał tak małej wody na Wiśle. Udało się jedynie dotrzeć do Ulanowa na
Sanie, gdzie zostawiono statki na zimę. Wiązało się to z wynajęciem spichlerzy
i dodatkowymi kosztami 96 •
TOWARY SPLAWIANE DO GDAŃSKA

Najwcześniejsze

wzmianki o spławie towarów z dóbr Branickiego pojawiają
się w 1729 r. Jest to okres, w którym Branicki wkracza w bardziej intensywną
aktywność gospodarczą i pragnie podnieść ekonomicznie swe dobra, w których
92
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nastąpiła

pewna stagnacja po śmierci ojca, pogłębiona skutkami wojny północ
nej. Oba te wypadki zbiegły się bowiem w czasie. Data ta potwierdza
spostrzeżenie Z. Guldana 97 , że odrodzenie handlu gdańskiego następuje właśnie
w latach dwudziestych, a nawet czterdziestych XVIII w.
Zbadane źródła, a zwłaszcza brak szczegółowych rachunków, nie pozwalają
na ustalenie w pełni struktury wywozu towarów z dóbr Branickiego, ani
stosunku procentowego do ogólnej produkcji towarowej folwarków we wszystkich kompleksach dóbr. Można jedynie powiedzieć o pewnych tendencjach
tego zjawiska. Podstawowymi towarami spławianymi przez Branickiego do
Gdańska było zboże . żyto i pszenica, potaż, płótno i przędziwo oraz
w mniejszym stopniu krupy gryczane, jaglane, jęczmienne i groch.
Na chęć uregulowania pewnych spraw gospodarczych, w tym także przygotowania spławu, wskazuje charakter wydanego l lutego 1729 r. "Instruktarza
ekonomicznego dla starostw bielskiego i brańskiego oraz dóbr białostockich,
choroskich, dojlidzkich, ariańskich, sobolewskich i tykocińskich" 98 , a więc
kompleksu Dóbr Podlaskich, zawierającego m.in. dyspozycję fryoru. Podobny
dokument nie powtarza się już później, chociaż jego szczegółowe ustalenia nie
musiały być wiążące w zmienionych warunkach lat następnych. Instruktarz
określa szczegółowo ilości zboża przeznaczonego na wywóz z poszczególnych
folwarków oraz sposób dostarczenia go do pala w Tykocinie i Turnie.
Ogółem na spław przeznaczono 7891 szanków żyta i 362 szanki pszenicy.
Z tego 300 szanków żyta i 125 szanków pszenicy należało dowieźć do Turny,
pozostałe ilości do Tykocina. Żyto przeznaczone do Tykocina, w ilości 7591
szanków, równało się około 190 łasztom, co stanowiło ładunek ponad trzech
szkut 99 • Uwzględniając pszenicę oraz krupy, mąkę, sól, groch, warzywa, słoninę,
gorzałkę itp. produkty przeznaczone na żywność dla załogi, należy przypuszczać,
że musiały pójść cztery szkuty.
Ilość towarów kierowana do Turny była znacznie mniejsza, przy czym można
stwierdzić, że kierując ładunek do Tykocina lub Turny nie brano pod uwagę
odległości folwarku od pala i łatwości dowozu, ale raczej jakość i pojemność
statków, gdyż zboże z każdego folwarku dzielono na szkuty do Tykocina i na
komięgi do Turny. Gdy jednak w maju statki pojawiły się w Gdańsku, mówiono
również o szkutach bużnych 100 . Ponieważ komięgi budowano przed każdym
spławem i były to statki jednorazowe, które w Gdańsku rozbierano i sprzeda97
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wano jako drzewo, należy przypuszczać, że zrezygnowano z nich na rzecz
masywniejszych i pojemniejszych szkut.
a zbadanych źródeł wynika, że podstawowym produktem rolnym z dóbr
Branickiego było żyto i pszenica, ze zdecydowaną przewagą żyta utrzymującą się
przez cały czas, i to zarówno w Dobrach Podlaskicli, jak i Ruskich. Odpowiada
to strukturze wysiewów zbóż, najwięcej bowiem uprawiano żyta, następnie owsa,
jęczmienia i pszenicy. Owies i jęczmień niemal systematycznie dokupywano 101
na własne potrzeby i na zasiew, niewielką tylko część przeznaczając na eksport.
Na podstawie bardzo niepełnych źródeł udało się ustalić, że procent żyta
przeznaczonego na eksport z folwarków Leśnictwa Bielskiego w latach
1766-1771 w stosunku do uzyskanych plonów waha się 16-34, podczas gdy
procent żyta przeznaczonego do gorzelni wynosił 27,5-39, co przemawia za
tym, że zasilano · głównie miejscową gorzelnię oraz, że produkcja gorzelniana
była bardziej opłacalna 102 • Dane z tego okresu i terenu, odnoszące się do
pszenicy, świadczą, że była ona wysyłana stąd sporadycznie, a uprawa bardzo
nie.wielka, tak, że ilości spławiane stanowiły około połowy zbiorów.
·
Znaczne partie eksportowanego zboża pochodziły z Dóbr Ruskich, z
Hrabstwa Tyczyńskiego i starostw Mościskiego i Gródeckiego, leżących w
stosunkowo bliskiej odległości od pala sośnickiego. a starostwa Janowskiego
spławiano również jęczmień z własnych zbiorów 103 .
Na południu głównie dokonywano zakupów owsa. Np. w lutym 1746 r.
zakupiono na terenie starostwa Mościskiego 240 półmiarków owsa, który
sprowadzono do Warszawy, w marcu 200 półmiarków, które zwieziono do
spichlerza w Sośnicy 1 04 •
Nie spotykamy natomiast wzmianek o zbożu ze starostwa Bobusławskiego
z Ukrainy. Porlobnie z leżących w pobliżu Bohusławia dóbr Biliławskich nie
opłacało się dowozić zboża do Sośnicy. W ą gr o w s k i, tamtejszy urzędnik
gospodarczy, pisze 27 maja l 767 r. "A ze zbożem nie wiedzieć co robić, do lądu
Bugowego bardzo daleko" 105 . Odległość ponad 600 km nie sprzyjała dowozowi
zbóż do Sośnicy. Nie stwierdzono też powiązania Bo husławia z rozwijającym się
handlem czarnomorskim, mimo położenia tego starostwa w dorzeczu Dniepru.
Zboże wykorzystywano tam głównie do produkcji gorzelnianej, co potwierdza
fakt najwyższej dochodowości płynącej z arend w starostwie Bobusławskim oraz
nie spotykany w innych dobrach surowy przymus propinacyjny niezmiernie
uciążliwy dla poddanych.
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Oprócz zbóż· podstawowych, spła~riano do Gdańska niewielkie ilości krup
gryczanych i jaglanych - te ostatnie głównie z Dóbr Ruskich. Pochodziły one
częściowo z własnych folwarków, częściowo z zakupów. Np. w 1746 r. jagły
dokupywano w starostwie Mościskim 106 , w 1758 r. w starostwie Janowskim
zakupiono 33 szanki jagieł. Duży transport obu rodzajów kasz przygotowano
w Sośnicy w czerwcu 1746 r., tak że odpływający galar nie był w stanie zabrać
całego ładunku i dla bezpieczeństwa zdjęto trzy fasy jagieł, a krup gryczanych
w ogóle nie zdołano załadować. Musiano je przekazać na szkuty frochtarskie.
Dokonywane zakupy świadczą, że proso stanowiło mały procent w strukturze
zasiewów w folwarkach ale, że zakup ten i eksport musiały się opłacać. Listę
wywożonych płodów rolnych zamykają niewielkie ilości grochu, który, jak
jęczmień i owies, eksportowany był sporadycznie.
Kolejnym, systematycznie spławianym towarem było płótno pochodzące
niemal wyłącznie z Dóbr Ruskich - ze starostwa Mościskiego i Gródeckiego.
Informacje o transporcie do Gdańska pojawiają się regularnie od 1742 r., kiedy
to na dwu statkach płynęło z Sanu 3500 sztuk płótna zgrzebnego i 200 sztuk
przędzy 107 . Znaczne partie płótna przygotowano do spławu w maju 1746 r.,
zabierając je bezpośrednio od tkaczy. Na eksport przeznaczano w większości
surowe płótno konopne, którego sprzedaż w Gdańsku, według opinii doświadczonych frochtarzy, była korzystniejsza niż płótna białego 108 . Wzmianki
o większych partiach płótna spotykamy w latach 1758 109 , w czerwcu 1762 r. 110 ,
kiedy to płynęła szkuta "płótnami uładowana". W tymże roku w sierpniu
Borzęcki sprzedał w Gdańsku 75 półsetków płótna zgrzebnego po 17 szelągów
BM (bona moneta) łokieć. Transakcję tę ocenił jako korzystną. O znacznych
rozmiarach eksportu płótna świadczy fakt, że Borzęcki załatwił jednocześnie
sprzedaż płócien w zastępstwie zmarłego frochtarza S z m u y ł y, sprzedając
153 wały płótna konopnego po gr 9 i 200 wałów zgrzebnego po 11 szelągów BM.
Za całość tej transakcji otrzymał 23 090 zł 22 gr, z czego 9371 zł 10 gr poszło na
spłacenie długów, a 500 czer. zł wyniosła należność dla Branickiego 111 .
Poza własnym płótnem, na statkach Branickiego przewożono często płótna
~upców żydowskich. Przewożenie towarów frochtarskich było dość opłacalne.
Wymagało wprawdzie uiszczenia opłat celnych, ale z uzyskanych od Żydów sum
pozostawała zwykle nadwyżka. Np. w 1757 r. obliczano, że z uzyskanych za
płótna żydowskie dochodów po opłaceniu 2000 zł cła pozostało czystego
106
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dochodu ponad l 000 zł 112 • W 1760 r. zabrano na statki 600 sztuk wielkich
płótna żydowskiego oraz wiele innych drobnych towarów żydowskich 113 .
Niekiedy wynajmowano statki kupcom żydowskim, co także było opłacalne.
Np. w 1746 r. wynajęto dużą pojemną szkutę 114 • Za wynajęcie jednej szkuty na
spław w 1750 r. Żyd arendarz ze starostwa Medyckiego zapłacił 4000 zł,
zabierając przy okazji potaż Branickiego. Od każdej fasy przewożonego potażu
potrącał wprawdzie 2 czer. zł frachtu, ale i tak do skarbu wpłynęło ponad
2000 zł 115 .
Dwuletni kontrakt zawarto na arendę frachtu mościskiego na 8000 zł oraz
z szyprem na dalsze 400 zł. Kontrahenci podjęli się zapewnić towar na dwa statki
w porozumieniu z kupcami z pobliskich miast. Żywność dla załogi dostarczyć
miała administracja Branickiego 116 .
Nie dysponujemy pełnymi danymi, które pozwoliłyby ocenić wielkość
ekportu płócien z dóbr Branickiego do Gdańska. Problem ten wymaga dalszych
badań. Z wykorzystanych źródeł wynika jednak, że kierunek wywozu, nawet
z odległych Dóbr Ruskich, ciążył ku Gdańskowi, i że płótno stanowiło istotną
pozycję w tym eksporcie.
Równie poważną rolę w spławie do Gdańska odgrywał potaż. Wypalano go
w trzech głównych ośrodkach, tj. w starostwie Gródeckim w kluczu Starzyskim,
w staro~twie Bobusławskim i w starostwie Bielskim w Leśnictwie Ladzkim.
Ponadto 20 grudnia 1730 r. Branicki otrzymał przywilej Augusta II na wypalanie
potażu w lasach starostwa Krośnieńskiego 11 7 . W starostwie Gródeckim w
1747 r. przewidywano wypalanie około 20 fas, licząc na wysoki dochód
1000 zł 118 •
W latach 1752- 1754 zakładano budy potażowe w Leśnictwie Ladzkim,
wybierając odpowiednie ostępy puszczy 119 • W 1754 r. wyprodukowano tam
45,5 fas potażu, i komisarz Wojnarowski rozważał ewentualny wywóz go do
Królewca, zamiast do Gdańska, gdyż płacono tam 38 zł BM za szafunt Fasa
zawierała 5 szafuntów, dawało to więc około 225 szafuntów, za które przewidywano dochód w wysokości 8550 zł BM (18 050 zł pol.) 120 . Ilość wypalanego tu
potażu utrzymywała się prawdopodobnie na podobnym poziomie, gdyż również
w 1763 r. przewidywano uzyskanie do 50 fas potażu 121 •
112
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w odległym starostwie
Bohusławskim, gdzie funkcjonowały majdany saletrzane i budy potażowe 122 .
Mimo tak wielkiej odległości od portu w Sośnicy, w przeciwieństwie do zboża,
potaż dowożono jednak w celu spławiania do Gdańska. Spotykamy bowiem
wzmianki o podwodach wynajmowanych pod potaż. Między innymi w 1771 r. za
· 60 podwód płacono po 8 rubli, łącznie wydatek ten wyniósł 3360 zł 123 .
O dużych trudnościach związanych z tak dalekim transportem pisał w 1767 r.
L. W ą g r o w s k i, stwierdzając, że korzystniej jest mniej potażu spławić do
Gdańska niż miałby się zepsuć na trasie. Transport odbywał się bowiem zimą, ale
gdy nie było śniegu i dobrej sanny składano go na trasie, często w nieodpowiednich pomieszczeniach. Potaż był towarem bardzo ciężkim, nietrwałym,
w wilgoci lasował się tracąc wartość. Zwiększało to koszt transportu związany
z ponownym wynajmowaniem podwód na wiosnę oraz z koniecznością zamawiania specjalnych fas o pojemności 5 szafuntów, w jakich mógł się odbywać
transport letni 1 24 •
W Gdańsku potaż Branickiego pojawiał się niemal systematycznie od 1733 r.
Dowieziono tam wówczas 197 szafuntów, za co uzyskano 8637 zł 20 gr 125 .
W 1746 r. spławiono 40 fas z dóbr południowych 126 . Wzmianki o potażu
spotykamy też w latach 1758 127 , 1762 128 , 1767.
Ilości spławianego potażu wymienione są w źródłach w szafuntach, fasach
i beczkach. Na podstawie ustaleń J. Burszty i Z. Guldona można w przybliżeniu
obliczyć, że jednorazowe ładunki potażu z dóbr Branickiego wynosiły 120-250
szafuntów, co równałoby się 20-42 ton.
wypalaniu

potażu znajdował się

KSZTALTOWANIE SIĘ KON/UNK7VRY ZBY7V NA RYNKU GDAŃSKIM

Popyt rynku gdańskiego na spławiane towary w minimalnym stopniu
na wysokość dostaw, wyznaczała ją raczej wielkość produkcji fol129
warcznej
. Najczęściej o ilości wywożonych produktów decydował komisarz
dóbr. Dopiero nadmierna podaż już na miejscu w Gdańsku kształtowała
wysokość cen i bardzo często powodowała ich gwałtowny spadek w ciągu kilku
dni. Informują o tym dość szczegółowo pełnomocnicy, których zadaniem było
przeprowadzenie jak najkorzystniejszych transakcji. Biorąc nawet pod uwagę
wpływał

122

AGAD, Roś, Królewszczyzny, sygn. 82 C 2/7; Archiwum Skarbu Koronnego Dz. 56 B 16,

s. 66v.
AGAD, Roś, Królewszczyzny, sygn. 82 C 2/37.
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XXIV /62, s. 198.
125
Ibid., sygn. XXII/17, s. 3.
126
Ibid., sygn. 111/8, s. 12.
127
T.G., 330, s. 2.
128
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. 111/41, s. 47.
1 29
Z. G u l d o n, Związki handlowe dóbr magnackich ... , s. 73.
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pewną tendencyjność

przedstawiania faktów, dla

podkreślenia własnych zasług

należy stwierdzić, że pomyślne załatwienie sprzedaży wymagało

i

sporej energii

doświadczenia pełnomocnika.

Znaczne wahania cen obserwujemy np. w 1749 r., kiedy major Janiszewski
mu się sprzedać ze statków sanowych "jagły zepsute" po 150 zł
za łaszt, żyto "niepiękne" po 120 zł BM, pszenicę po 163 zł i kaszę gryczaną po
130 zł, a już następnego dnia cena żyta spadła do 98 zł, a za pszenicę
sandomierską białą płacono tylko 140 zł. Janiszewski tłumaczył to wielkim
napływem statków ze wszystkich rzek " ... co kupiec przedtem prosił, żeby mu
sprzedać, teraz niejeden prosi aby kupili" 130 .
Gdy po trzech tygodniach statki podlaskie doczekały się swej kolejki, za
pszenicę czerwoną płacono 130 zł BM, cena zaś białej wzrosła do 190- 195 zł.
Janiszewski uzyskał wyjątkowo korzystne ceny 165 zł BM za pszenicę czerwoną,
a nawet za żyto częściowo dwuletnie "bardzo mizernej wagi i niepiękne" 104 zł
BM 131 .
Porlobnie niepomyślna sytuacja i wyjątkowo niskie początkowo ceny
występują w 1752 r. (żyto 85 zł, pszenica 120 zł). Janiszewskiemu i teraz udaje się
uzyskać za zboże ze statków bużnych ceny wyższe (żyto 9 5 zł BM, pszenica 150 zł
BM). Niekorzystną sytuację tłumaczy transakcja kupców gdańskich z Francją,
dokąd wysłano znaczną partię zamówionego zboża, z którego Francja zrezygnowała, i co wpłynęło na spadek ceny nawet do 70 zł 132 •
Ceny jednak stopniowo wzrastały i z przybyłych później statków narewskich
żyto sprzedano po 102 zł BM, a jeszcze później "bardzo podłe" żyto ruskie ze
statków sanowych po l 00 zł BM, pszenicę zaś korzystnie po 160 zł, krupy
gryczane po 120 i potaż po 18 talarów 13 3 .
Rok 1752 odznacza się jednym z największych spławów z dóbr Branickiego,
w którym wzięło udział 12 statków, w tym 5 statków z Narwi 134, 2 z Bugu
z żytem oraz 4 statki z Sanu również z żytem i pszenicą. Spławione wówczas żyto
można ocenić na około 400 łasztów. W tym czasie, gdy sprzedano je w Gdańsku,
Wojnarowski pisał 29 maja 1752 r. z Białegostoku "ludzie bardzo się kurczą
z racji szczupłości chleba i drożyzny, bo tu w Białymstoku żyta szanek już po
tynfów 12, tak się ludzie oglądają na mizerny urodzaj. Nareszcie i dostać go nie
można" 135 • W Białymstoku za łaszt żyta można było uzyskać 480 tynfów, czyli
5&1 zł 136, podczas gdy w Gdańsku sprzedano je po 95 i 102 zł BM. Nie zawsze
doniósł, że udało

AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. VIII/55, s. 7.
Ibid., s. 16.
132
Ibid., sygn. VIII/55, s. 22.
1 33
Ibid., s. 27, 31.
134
T.G., 321, s. 2.
135
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. XXV/41, s. 76.
136
W 1752 r. l tynfliczono po l zł 8,4 gr. Księga miejska białostocka, sygn. l, s. 32 (maszynopis).

130
131

ORGANIZACJA I STRUKTURA

SPŁAWU ...

235

więc eksport się opłacał. Być może, jednym z motywów wywozu był fakt, że dawał

on możliwość zakupów w Gdańsku towarów luksusowych, których nie dostarczał rynek wewnętrzny. Eksport powodowałjednak ogałacanie rynku lokalnego.
Podobnym wahaniom podlegały ceny potażu. Niespotykanie obfitą jego
podaż notuje się w t 752 r., kupcy nie chcieli go kupować, i Janiszewski musiał go
sprzedać po niskiej cenie t 3 talarów za koronę. Produkt ten nie był jednak
najlepszej jakości, bo "nadpsuty i zlasowany 137 • Można go było złożyć w
spichlerzu i sprzedać przy kolejnym spławie, ale to pociągało za sobą znaczny
koszt wynajęcia spichlerza oraz ryzyko dalszego spadku jakości towaru przechowywanego w wilgotnych warunkach.
Kolejny, niepomyślny dla potażu był 1767 r., podaż była bardzo duża, a
kupcy mieli znaczne zapasy z ubiegłego roku. Jedynie dwóch znaczniejszych
kupców skupiło go płacąc niskie ~eny 15-16 talarów za potaż wyższego
gatunku, tj. koronę i kotłowy, i zaledwie 12- 14 talarów za gorszy potaż
korytowy. Za słaby potaż Branickiego "podły, chudy i wiele wągli w sobie
mający" udało się uzyskać 13 zł 138 •
Dość często przy spławianych z dóbr Branickiego produktach powtarza się
zarzut złej jakości, co utrudnia korzystną sprzedaż. Szczególnie odnosi się to do
zboża. Jeden ze statków narewskich przywiózł w 1756 r. żyto "mocno zeprzałe i
zatęchłe", pszenicę w znacznej części zepsutą, "każde ziarno wyrosłe", część
zanieczyszczona kąkolem i śmieciem, tak że uzyskano za nią zaledwie połowę
ceny 70 zł 139 .
Nie lepiej wyglądały zboża z Dóbr Ruskich, o których Janiszewski pisał, że
żyta ruskie nigdy nie są piękne, a pszenica z dóbr Tyczyńskich zanieczyszczona
kąkolem, wyką i kostrzewą, że trudna była do zbycia. W konsekwencji za lepszą
140
•
pszenicę udało się uzyskać 275 zł, zaś za tę zanieczyszczoną 210 zł
Widać więc, że mimo zaleceń komisarza i ekonomów, zboża przygotowywane na·fryor nie były należycie oczyszczane, a i warunki przechowywania nie były
właściwe, reszty dopełniały warunki spławu. Np. · z powodu ustawicznych
deszczów na 82 łaszty i ~8 korczyków sprzedanego żyta, 127 korczyków odeszło
na wąchor. Na 8 łasztów i 2 korce pszenicy, wyrzucono 31 korcy. Przy czym za
141
•
żyto płacono 275 zł BM, za pszenicę 260 zł, za wąchor zaś po 2 zł korczyk
Stanowiło to 2,6% strat dla żyta i 12,8% dla pszenicy. Nie była to jednak strata
bezwzględna, gdyż za wąchor otrzymano 120 zł za łaszt. Z wyliczeń tych wynika,
że ponoszone straty nie były zbyt wielkie i nie opłacała się ani zbytnia dbałość
o czystość ziarna, ani zabezpie~zenie ładunku podczas transportu.
AGAD, Roś, Korespondencja, sygn. VIII/55, s. l l.
Ibid., sygn. XIII/52, s. 9, 16.
139
Ibid., sygn. VIII/55, s. 48.
140
Ibid., s. 82.
141
Ibid., s. 61.
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Z przytoczonych obserwacji wynika, że ceny sprzedaży w Gdańsku spławia
nych towarów nie były stabilne. Obserwujemy dość znaczne skoki i spadki
w czasie trwania jednego fryoru, a zawarcie korzystnej transakcji zależało w
dużej mierze od przypadku, czy statki trafiły na zwyżkę cen, a także wymagało
udziału doświadczonego pełnomocnika.

Kierowanie zaś produktów do Gdańska, z pominięciem rynku lokalnego,
z chęcią zapewnienia sobie dochodów w Gdańsku z przeznaczeniem
na zakup towarów zagranicznych. Ogólnie stwierdzić należy, że zakupy te
obejmowały głównie produkty luksusowe przeznaczone na wyposażenie rezydencji, urozmaicenie kuchni, umundurowanie oddziałów wojskowych. Kupowano też luksusową odzież i tkaniny, wyroby rzemiosła artystycznego.
Sprowadzano też wiele towarów związanych z pracami budowlanymi,
malarskimi i stolarskimi, wiele narzędzi żelaznych. Ze sprawunków związanych
z gospodarką wymienia się pytle do młynów. Do kuchni i cukierni sprowadzano
duży wybór artykułów kolonialnych, do piwnic - bogaty asortyment win
i wódek. Do kancelarii ekonomicznej i wojskowej materiały piśmienne, dla
strzelnicy proch i śrut.
Gdańsk odgrywał więc istotną rolę w wymianie handlowej płodów gospodarki folwarcznej na towary importowane.
wiązało się

PEJ/OME
CTaTb~ o6cy)l(.[laeT npo6neMy cnnasa B f.LlaHhCK npO.LlYKTOB, npoH3BO.LlHMhiX B HMeHH~x RHa
KneMeHca EpaHHU.Koro. llpoHCXO)I(.[leHHe ąacTH npo.[lyKToB H3 no.[ln~CKHX HMeHHH .[lano B03MO)I(HOCTh npe.[lcTaBHTh ManoH3BeCTHhie .LlO CHX nop ycnoBH~ cnnasa no HapBH H Eyre .LlO
3asHxocTa, r.[le Kopa6nH o6·he.LlHH~nHch, ąTo6hi .[lanhiiie BMecTe nnhiTh BHcnoił. TpaHcnopThi c

TosapaMH H3 pyccKHX HMeHHił nnhiJIH no CaHy s BHcne.
Ba)I(HhiM :meMeHTOM TaKoro cnnasa 6hina npasHnhHa~ opraHH3aU.H~, B TOM ąHcne HaJIHąHe
C06CTBeHHhiX nopTOB, nOCTpOHKa C06CTBeHHhiX KOpa6neił, a TaK)I(e B03MO)I(HOCTh HX peMOHTHpoBaHH~. nonoMy Ba)I(HyłO ponh Hrpan nopT s ThiKOU.HHe, r.[le EpaHHU.KHił CO.Llep)l(an nocTomHoro IIIKHnepa. BcnoMoraTenhHYIO <l>YHKU.HIO BhmonH~na npHcTaHh B TypHe Ha Eyre. JO)I(Hhie
HMeHH~ o6cny)I(HBana npHCTaHh s CocHHU.e Ha CaHe.

Ha CHH)I(eHHe 3aTpaT BnH~no TaK)I(e TO, ąTO .LlJl~ o6<;ny)I(HBaHH~ cnnasa HCnOnh30BaJIHCh
.[lOBepeHHhie npH.[lBOpHhie, BhiCnaHHble B f.[laHhCK B pOnH ynonHOMOąeHHhiX, a TaK)I(e TO, ąTO Ha
nO.[l.[laHHhiX fihinH Hano)l(eHhl nOBHHHOCTH, o6ecneąHBaiOlllHe .[lOCTaBKY MHOfHX TOBapOB (TaKHX
KaK nOnOTHO), HX nerKHH TpaHCnOpT B nOpT, 3arpy3Ky, a TaK)I(e BhiTIOnHeHHe p~.[la pa60T,
CB~3aHHhiX C CO.[lep)l(aHHeM <}>nOTa H Ha6opOM nnOTOBlllHKOB.
CpoKH H ycnosH~ cnnasa - :no oąepe.LlHhie sonpochi, 3aTpOHYThle s cTaThe, a 3aTeM
crpyKTypa cnnasn~eMhiX TOBapOB, OXBaThiBaiOllla~, rnaBHhiM o6pa30M, 3epHOBhie (pO)I(b H
niiieHHU.y), noTaiii, nonOTHO H np~)l(y, B MeHhiiieił CTeneHH rpeąHeByiO, ~ąMeHHyiO, niiieHHYIO Kpynhi
H ropox.
<J>opMHpOBaHHe KOH"h iOHKTypbl C6hiTa Ha r .[laHhCKOM pbiHKe, KOne6aHH~ U.eH, perynHpyeMhie
npe.[lJIO)I(eHHeM, a TaK)I(e OnhiT

ynonHOMOąeHHhiX

npe.[{MeTOM .[laJibHeHIIIHX paccy)l(.[leHHH.

B

3aKniOąeHHH

BhlfO.[{HhiX C.[lenoK -

~Bn~IOTC~
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HarrpaBJieHHe rrpoayKTOB B raaHhCK, Bo6xoa MeCTHhiX pbiHKOB, 6biJIO CB.SI3aHO, BTOM lfHCJie,
c )l(eJiaHHeM o6ecrrelfHTh ce6e ,llOXO,llhl, npe,llHa3HalfeHHhie Ha IIOKYIIKY B raaHhCKe HMIIOpTHhiX
ToBapoB, Y:ame Bcero rrpeaMeToB pocKOIIIH.
ne3TOMY ,lla)l(e TOr ,lla, KOr,lla B HeKOTOpbie rO,llhl CIIJlaB He npHHOCHJl BhiCOKHX a6COJlłOTHhiX
,llOXO,llOB, OH BhiiiOJIH.siJI CBOIO pOJih, C03,llaBa.si B03MO)I(HOCTh COBepiiiHTb 3aiiJiaHHpOBaHHhie
IIOKYIIKH.

SUMMARY

The article discusses the rafting to Gdańsk of goods produced in the estates belonging to Jan
Klemens Branicki. The fact that some of the goods came from the Podlasie Estates provided an
opportunity to present the hitberto little known conditions of rafting on the Narew and Bug to
Zawichost, from where the ships joined together and continued on the Vistula. Transports from the
Ruthenian Estates used the San and the Vistula.
An essential element of such rafting was proper organization, including the possession of own
ports, the construction of own ships and the possibility of their upkeep and repair. An important
role was played, therefore, by the port in Tykocin where Branicki maintained a permarrent skipper.
An auxiliary function was fulfilled by Turn on the Bug. The southern estates were served by
Sośnica on the San.
The lowering o f costs was ais o influenced by the exploitation o f entrusted courtiers who we re sen t
to Gdansk as plenipotentiaries, and by placing upon the subjects a number of obligations which
ensured the supply of many commodities such as cloth, their easy transport to the ports and loading
onto the ships, as well as the performance of operations connected with the mainterrance of the fleet
and the recruitment of raftsmen.
The terms and conditions of rafting constitute the successive problem mentioned in the article;
they are followed by the structure of the commodities which included mainly grain (wheat and rye~
potash, cloth and year, and to a lesser degree bickwheat, millet, barley and peas.
The shaping oftrends ofsale on the Gdańsk market, the fluctuations ofprices regulated by means
of supply and t he experiences ofthe plenipotentiaries in settling profitable transactions, a re the subject
of furtber reflections.
The sending ofproducts to Gdańsk, by passing the local market, was connected i.a. with a wish to
secure for oneself profits intended for purchasing imported goods, most often luxury articles, in
Gdańsk.

Even in those years when rafting did not bring large profits, it played its role by creating the
possibility of making planned purchases.

MAREK RUTKOWSKI

PRZYWILEJ CECHOWY JANA KLEMENSA
I IZABELLI Z PONIATOWSKICH BRANICKICH Z 1769 R.

H

Qexoaai: npHBHJJerHi: JIHa KJJeMeHca EpaHHUKoro .
EpaHHUKOii, ypo)J(,neHHoii TioHi:TOBCKoii, OT 1769 r.

lł3a6eJJJJbi

The guild privilege granted by Jan Klemens Branicki
and Izabela Branicka nee Poniatowska in 1769

Zagadnieniem, które z racji swego znaczenia dla rozwoju Białegostoku
na szczególną uwagę, jest powstanie miejscowych korporacji rzemieślniczych. Problematyka ta została już przed ponad pięćdziesięciu laty
poruszona przez Henryka Mościckiego, który pisząc swoją monografię o
Białymstoku nawiązał do historii tutejszych rzemieślników. Jednak, mimo iż
kilkakrotnie podjęto w polskiej historiografii studia nad tym aspektem biało
stockiej przeszłości, zagadnienie to nadal czeka na wyczerpujące opracowanie 1 •
W tych okolicznościach udostępnienie ogółowi czytelników krytycznego wydania tekstu przywileju cechowego, wystawionego miejscowym rzemieślnikom
przez Jana Klemensa (Kazimierza) B ran i ck i e g o i jego małżonkę Izabellę z Poniatowskich B r a n i c k ą w 1769 r., wydaje się być ważkim
przyczynkiem do poszerzenia naszej wiedzy o początkach rozwoju białostockich
korporacji cechowych 2 •
zasługuje

1

H. M oś c i ck i, Białystok. Zarys historyczny z 22 ilustracjami, Białystok 1933, s. 36-39,
79-80. Z nowszych publikacji na szczególną uwagę zasługują trz.y artykuły poruszające to
zagadnienie: J. M o ros z e k, Rzemiosła w miastach podlaskich w XVI -XVIII w., "Studia
i Materiały z Historii Kultury Materialnej" t. LI, 1976, s. 135 -144; M.J. L e c h, Dzieje i obraz
Białegostoku w XVIII wieku, Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. l, 1968,
s. 129 -149; A. O l e k s i ck i, Socjotopografia Białegostoku w XVIII w. w świetle inwentarza
miasta z 1771/72 r. i planu Beckera z 1799 r., ibid., t. IV, 1985, s. 41-56. Natomiast podstawę
źródłową do omawianego aspektu białostockiej przeszłości przynoszą głównie Teki Glinki
(T. Z i e l i ń s k a, Katalog Tek Glinki, t. III, Katalog rzeczowy, Warszawa 1971, XV: Różne
zawody i zatrudnienia, s. 270- 302).
·
2
Szczególnie, że jest to pierwszy dostępny akt prawny tego rodzaju. Treść przywileju cechowego
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do historii organizacji cechowych w Polsce należy przede
wszystkim zwrócić uwagę na fakt, iż w przeciwieństwie do krajów Europy
zachodniej, gdzie korporacje rzemieślnicze miały charakter zdecydowanie opozycyjny wobec rady miejskiej, cechy zostały u nas przyjęte jako jeden z
najistotniejszych elementów organizacji miast na prawie niemieckim. Toteż,
mimo iż częste narastanie konfliktów między reprezentującymi producentów
cechami a broniącymi równocześnie interesów kupiectwa i konsumentów
władzami miejskimi stawało się niekiedy przyczyną pojawiania się dążeń do
ograniczania roli, czy nawet likwidacji organizacji rzemieślniczych, to jednak
3
restrykcje te nigdy nie zostały całkowicie zrealizowane .
Przeciwstawne dążenia rzemieślników z jednej strony, a rady miejskiej z
drugiej, niwelowano na zasadzie kompromisu, zachowując organizację cechową
przy równoczesnej ingerencji w układ cen. Z biegiem czasu, czy to na skutek
przewagi tradycjonalizmu, czy raczej znajdując swoje podłoże w realiach natury
stricte ekonomicznej, nastąpiło nawet tak ścisłe zespolenie pojęć "prawa
miejskiego" i "korporacji cechowej", iż szczycąca się posiadaniem prawa
miejskiego miejscowość, gdzie w skład organizacji municypalnych nie wchodziły
stowarzyszenia rzemieślnicze, nie miała waloru miasta z prawdziwego zdarzenia.
Zachodzący w połowie XVIII w. proces przekształcania się Białegostoku
z niewielkiej osady w organizm miejski o ustalonej pozycji prawno-administra cyjnej, jest więc w pewnym stopniu odzwierciedleniem utrwalonej w mentalności
wielu pokoleń idei nierozerwalności miast i cechów, na czym nie zaważyła,
znacznie już odbiegająca od swoich średniowiecznych pierwowzorów, ówczesna
sytuacja zarówno miast, jak i wszelkich funkcjonujących na ich obszarze
organizacji, z cechowymi włącznie. Świadczy o tym działalność Jana Klemensa
Branickiego, dziedzica Białegostoku, a zarazem głównego inicjatora zachodzą
cych w nim przemian, który w programie przeobrażenia swojej podlaskiej
siedziby w miasto powiązał ze sobą zagadnienia ustroju i organizacji wewnętrznej organizmu miejskiego z problematyką korporacji rzemieślniczych.
Oczywiście najpierw musiało dojść do formalnego nadania Białemustokowi
statusu miasta, stwarzającego podstawę prawną do sankcjonowania wszelkich
tych przemian. Starania, przeprowadzone przez Branickiego w latach pięćdzie
siątych XVIII w. zostały uwieńczone przyznaniem jego podlaskiej siedzibie
4
miejskiego prawa magdeburskiego l lutego 1749 r. W zasadzie od owego
Nawiązując

z 1759 r. nie jest znana, a jedynym źródłem informacji o nim jest dokument z 1769 r., być może
wzorowany na poprzedzającym go akcie prawnym. (H. M oś c i ck i, dz. cyt. s. 151.)
3
l. I h n a t o w i c z, A. M ą c z a k, B. Z i e n t a r a, Społeczeństwo polskie od X do
XX wieku, Warszawa 1979, s. 142-143.
4
H. M oś c i ck i, dz. cyt., s. 29. Należy zwrócić uwagę, iż prawdopodobnie już we
wcześniejszym okresie Białystok mógł być uważany za organizm miejski w znaczeniu prawnym; być
może posiadał nawet prawo magdeburskie. Po przeprowadzeniu odnośnych kwerend archiwalnych,
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momentu można uważać Białystok za organizm miejski, na powstanie na tym
obszarze cechów rzemieślniczych trzeba będzie poczekać jeszcze dziesięć lat.
U podłoża powolności przemian zachodzących w ówczesnym Białymstoku
leżała odległa proweniencja przyjmowanego przezeń prawa magdeburskiego,
będącego zasadniczo częścią składową średniowiecznego prawa feudalnego.
W swoim bowiem pierwotnym znaczeniu, nadawanie miastom prawa magdeburskiego, czy niemieckiego w ogóle, byio tylko odbiciem przemian społecznych
i ekonomicznych zachodzących w okresie średniowiecza, i jako takie stanowiło
kontynuację rozwijającego się w owym czasie ruchu immunitetowego, czy też
5
dalszą formę rozwoju wielkiej własności .
Nie zmieniał takiego stanu rzeczy fakt, iż Branicki przeistaczając swoją
podlaską siedzibę w miasto posłużył się wzorcem prawnym powszechnie
w Polsce uznawanym, stąd wydawałoby się odpowiednim do przejęcia. Nie
należy przecież zapominać, że większość owych innych miast Rzeczypospolitej,
których organizacja wewnętrzna miała służyć za wzór dla mieszczan biało
stockich, otrzymała swoje "prawo teutońskie", które się "magdeburskim"
nazywa w znacznie odbiegających od XVIII-wiecznej rzeczywistości warunkach
socjalno-ekonomicznych 6 • W efekcie takie narzucenie Białemustokowi norm
prawnych, niejednokrotnie już nie odzwierciedlających ówczesnych uwarunkowań prawidłowego funkcjonowania miasta, utrudniało rozwój poszczególnych

niektórzy historycy postawili bowiem tezę o konieczności przesunięcia daty przekształcenia się
w miasto o kilkadziesiąt lat wstecz. Np. w dwu ostatnich artykułach poruszających to
zagadnienie (A. S z t a c h e l ska, Białostocki ośrodek miejski w okresie działalności Jana
Klemensa Branickiego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, sadownictwo i zabudowa miasta, Studia
i materiały do dziejów Miasta Białegostoku, t. IV, 1985, s. 71-82 oraz T. W a s i l e w s k i,
Kształtowanie się białostockiego ośrodka miejskiego, t. IV, 1985, s. 29-39) ich autorzy sugerują
możliwość ustalenia daty powstania miasta na 1668 r., czy 1692 r. Jednak abstrahując od faktu, iż
wydaje się być wysoce problematyczne, aby taki stan rzeczy Geśli rzeczywiście nastąpił) był
równoznaczny z utworzeniem na obszarze Białegostoku pełnoprawnego organizmu miejskiego, dla
korporacji cechowych przełomowe znaczenie ma dopiero uzyskanie przez tę miejscowość przywileju
monarszego z 1749 r., stanowiącego ostateczną sankcję tych przemian.
5
Szersze informacje o prawie magdeburskim, czy niemieckim w ogóle znajdują się m.in.
w dziełach: M. F r i e d b e r g, Kultura polska a niemiecka, Poznań 1946, t. I, s. 254- 260;
Z. Kac z m a r czy k, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945, s. 110 i 137;
K. M a l e c z y ń s k i, Historia Śląska, t. l, do roku 1763, cz. l, do połowy XIV w., Wrocław 1960,
s. 310.
6
Z zestawienia prac omawiających rozwój ruchu lokacyjnego na terenie Polski wynika, iż
nadawanie niemieckiego prawa miejskiego rozpoczęło się u nas w zasadzie z początkiem XIII w. lub
trochę po tej dacie, aby, idąc od zachodu ku wschodowi, objąć w latach 1250-1260 znaczną część
dzielnic, być może wszystkie. Jest naturalne, że miasta królewskie recypowały nowe prawo na równi
z innymi miejscowościami (na tych właśnie miastach miał się wzorować Białystok), stąd też należy
uznać, iż w znacznej większości otrzymały one przywileje lokacyjne między początkiem XIII r.,
a końcem XV w., gdy ruch lokacyjny w Polsce bardzo zmniejszył swoje natężenie.
Białegostoku

,
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struktur składających się na całościowy obraz białostockiego organizmu miejskiego XVIII w.
Jeśli więc obraz pierwszych miejskich lat Białegostoku uzupełnimy niskim
wyrobieniem, także gospodarczym, miejscowej ludności oraz niewielkim dopływem obcych rzemieślników, to stanie się dla nas zrozumiałe, dlaczego dopiero
w dziesięć lat po uzyskaniu prawa magdeburskiego,w 1759 r., liczba rzemieślni
ków w mieście jest na tyle duża, iż Jan Klemens Branicki uznaje za wskazane
wystawić przywilej cechowy, łączący ich wszystkich w jedną korporację. W ciągu
następnej dekady sytuacja ulegajednak radykalnej zmianie -wraz z powolnym,
lecz ciągłym, rozwojem miasta rośnie też i zapotrzebowanie na bą.rdziej
różnorodne towary, stwarzając tym samym szerokie możliwości zatrudnienia
wielu rzemieślników różnych profesji. Realna potrzeba usankcjonowania tych
zmian staje się przyczyną wielu suplik miejscowych rzemieślników, którzy
domagając się u tworzenia z dotychczasowej organizacji korporacyjnej dwu
oddzielnych cechów, po raz pierwszy chyba inspirują Branickich w ich inicjatywie twórczej na polu administracyjno-prawnym.
Czyniąc zadość żądaniom białostockich rzemieślników, 25lutego 1769 r., Jan
Klemenens i Izabella Braniccy wystawiają wspólnie nowy przywilej cechowy,
bardziej odpowiadający zmienionej sytuacji ekonomicznej 7 • Na jego mocy
podzielono bowiem wszystkich białostockich rzemieślników na dwie grupy,
stanowiące odtąd niezależne od siebie organizacje pracownicze. Przeprowadzony według kryteriów zawodowych rozdział wszystkich członków wspólnego im
cechu między oddzielne korporacje miał przez swoją selektywność służyć
spójności tych związków, lepszej ich organizacji, oraz niweczeniu wewnętrznych
antagonizmów.
.
Wydanie nowego przywileju nie świadczyło jednak o jakimś głębszym
zrewolucjonizowaniu struktur wewnętrznych nowo powstałych organizacji
cechowych. Wręcz przeciwnie - dość szczegółowo opracowany przywilej,
przynajmniej w niektórych swoich partiach, zdecydowanie nawiązuje do czysto
średniowiecznych tradycji korporacji rzemieślniczych, rzadko tylko uzupełniając
stare przepisy o nowsze wskazania.
U strój wewnętrzny cechu jest następujący. Na czele korporacji stoi cechmistrz (starszy), wybierany corocznie na ogólnym zgromadzeniu pełnopraw
nych członków zrzeszenia. Jest on jednak ograniczony w swojej władzy
zwierzchniej przez konieczność otrzymywania ogólnej zgody na wszelkie swoje
"poczynania", oraz przez odpowiedzialność cywilną przed radą miejską. W skład
władz cechu wchodzilijeszcze radcy i szafarze, wybierani na podobnych zasadach
7
Sugestia H. M oś c i ck i e g o (dz. cyt., ·s. 251), który tłumaczy wystawienie tego
dokumentu przez oboje małżonków wspólnym posiadaniem praw własności do Białegostoku, wydaje
się być uzasadniona.
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co cechmistrz. Ogół członków cechu składał się z majstrów (tj. braci, dzielących
się na starszych i młodszych), czeladników, uczniów, oraz rodzin rzemieślniczych.
Ta hierarchia cechowa była obwarowana ostrymi przepisami, szczegółowo
określającymi relacje majster- czeladnik, etc., w swoim ogóle charakteryzują
cymi się dbałością o zachowanie ustalonych struktur. Troska o to nakazywała
nawet ustalić wzajemny stosunek między miejscowym bratem a majstrem
-rzemieślnikiem przybyłym z obcego cechu.
Pod porą tak ustalonego ustroju wewnętrznego korporacji miała być obowiązująca jej członków jurysdykcja. Charakterystyczne, iż tylko ten aspekt
cechowego wymiaru sprawiedliwości, który dotyczył uchybień w stosunkach
między równymi sobie, został opatrzony dokładnym określeniem przewidywanych kar. Nie określono natomiast ścisłego zakresu kar za wszelkie pozostałe
przewinienia, pozostawiając w dużym stopniu woli samych rzemieślników
ustalenie wymiaru sprawiedliwości w wypadku naruszeń prawa cechowego przez
czeladników, czy też w sprawach nie mających bezpośrednio związku z
naruszeniem wewnętrznej hierarchii cechowej, a odnoszących się do zagadnień
natury moralnej 8 .
Czytając omawiany przywilej cechowy można też odnieść wrażenie, że także
religia (tj. zdecydowanie preferowany katolicyzm) uważana była przez wystawcę
tego dokumentu za czynnik stabilizacji tworzonej instytucji. Cech miał być w
swoim ogóle katolicki, a wszyscy wyznawcy tej religii, którzy będą się sprzeciwiać
opłacaniu składek na msze i inne uroczystości kościelne, mają wpłacać do kasy
cechu określoną karę pieniężną. Przewidywano nawet możliwość udziału
"całego cechu" w uroczystościach pogrzebowych ku czci zmarłych członków
korporacji. Założenie katolickości cechu uwidacznia się także w restrykcjach
przeciwko innowiercom, którzy, mimo zapewnionego wolnego dostępu do
członkostwa w tej instytucji, " ... nie mają mieć żadnej precedencyi ani urzędu ... "
W zakres spraw natury stricte gospodarczej wchodziły zagadnienia monopolu i finansów, oraz opieki socjalnej cechu. U trzymanie monopolu handlowego
miała, według autorów przywileju, zapewniać pełna kontrola cechu nad działalnością handlową przyjezdnych kupców czy rzemieślników, oraz zakaz produkcji i sprzedaży towarów przez miejscowych rękodzielników, nie będących
jednak członkami organizacji korporacyjnej.
Troska o finanse cechu, wyrażona już wystarczająco dobitnie w idei
monopolizacji sprzedaży produktów rzemieślniczych, została także okazana
w nakazie solidarności członków tej organizacji przy ustalaniu minimalnych cen
za swoje wyroby, a także w naznaczeniu wielu kar pieniężnych odprowadzanych
do kasy cechu.
8

Może

odbyciu

z wyjątkiem przepisów dotyczących przestrzegania terminu przystąpienia do pracy po
czeladniczego.

stażu
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Ryc. l. Przywilej cechowy

Dzięki

przeprowadzeniu tym sposobem zabezpieczenia materialnego całości
korporacji rzemieślniczej, można było pomyśleć o roztoczeniu przez ten związek
opieki socjalnej nad swoimi członkami. Przywilej cechowy nakazuje realizować
w praktyce postulat wzajemnej pomocy przez obrócenie piątej części wypracowanego zysku " ... na konsolacyą braci ... ", tj. na wypadek choroby, etc., oraz na
ulgi dla biednych przy posługach religijnych wszelkiego rodzaju. Opieką socjalną
o innym charak terze miało też być zapewnienie członkom rodzin majstrowskich
szybkiego awansu wewnątrz cechu.
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oddzielnym problemem jest szkolnictwo cechowe. W przywileju
od ostatecznego wyniku czeladnikowania
kandydat na majstra przed ukończeniem swoich nauk był obowiązany w
określony sposób opłacić koszta własnej edukacji. Egzamin na majstra miał być
publiczny, a przyjęcie do cechu następowało podczas ogólnego zebrania jego
członków. Natomiast rzemieślnicy, posiadający uprawnienia nadane im w
innych cechach, przy wstępowaniu do tutejszej korporacji musieli nie tylko
okazać odpowiednie zaświadczenie, ale też przedstawić swoje umiejętności w
praktyce.
Dopełnieniem instrukcji dotyczących organizacji wewnętrznej cechu jest
nakaz utworzenia przez jego członków samoistnie działającego związku militarnego. Ten aspekt działalności białostockich rzemieślników zostaje określony
w przywileju w sposób dość precyzyjny. Autorzy dokumentu poruszają tu
bowiem kwestie uzbrojenia i ubioru tworzących tę paramilitarną organizację
rzemieślników, oraz oznaczają stałe terminy okresowych ćwiczeń wojskowychjej
Zupełnie

dokładnie określono, iż niezależnie

członków.

Jak wynika z przedstawionego wyżej ogólnego zarysu przywileju cechowego
z 1769 r., zawarte w treści tego aktu prawnego główne postulaty organizacji
wewnętrznej tworzonej instytucji korporacyjnej, mimo swego tradycjonalizmu,
są przejawem troski o rozwój i stabilizację cechu. Zresztą wystawcy tego
dokumentu swoje pragnienie zapewnienia na przyszłość dobrej prosperity dla
organizacji cechowych Białegostoku werbalizują w klauzuli o poszanowaniu
postanowień przywileju zarówno przez władze municypalne, jak i przez ogół
urzędników zarządzających ich innymi dziedzicznymi dobrami. Gwarancją tego
miało być przyznanie rzemieślnikom prawa apelacji od sprzecznych z literą
przywileju rozporządzeń wszelkich czynników zwierzchnich.
Ogrom przewartościowań politycznych w Polsce w drugiej połowie XVIII
i początkach XX w., przyspieszając tempo przemian realiów ekonomicznych w
Polsce, stał się bezpośrednią i ostateczną przyczyną szybkiej dezaktualizacji
znaczenia korporacji cechowych o podobnym charakterze. W związku z tym, już
w stosunkowo niedługim czasie po wystawieniu przez Branickich omawianego
przywileju cechowego, tworzone na mocy tego aktu prawnego organizacje
rzemieślnicze tracą swoją rację bytu. Następuje to głównie ze względu na
archaiczność ich struktur wewnętrznych, zdecydowanie już nie mogących
sprostać wymaganiom stawianym przez zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne wszelkiego rodzaju stowarzyszeniom gospodarczym. Dlatego też podstawowego znaczenia tego aktu prawnego, jakim było wystawienie przywileju
cechowego w l 769 r., nie należy się dopatrywać w ustanowieniu na obszarze
Białegostoku dwu oddzielnych związków korporacyjnych, których idea i duża
część struktur wewnętrznych była przecieżjeszcze średniowiecznej proweniencji.
Donioślejsze w skutkach było to, iż Braniccy, stwarzając warunki do aktywizacji
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zawodowej miejscowych rzemieślników, dali tym samym asumpt do ogólnego
rozwoju białostockiego rzemiosła, które dzięki początkowym możliwościom
działania w ramach korporacji cechowych okrzepło na tyle, aby w późniejszym
okresie móc się pomyślnie rozwijać w zmienionych warunkach ekonomiczno-prawnych.
Oryginał przywileju służący za podstawę źródłową do niniejszego opracowania został spisany na pergaminie o wymiarach 61,3 x 65,2 cm. Oprócz własno
ręcznych podpisów obojga wystawców tego dokumentu (tj. Jana Klemensa
i Izabelli Branickich), jego uwierzytelnieniu miało służyć przywieszenie doń
odpowiedniej pieczęci. Jest to pieczęć herbowa Jana Klemensa Branickiego, z
herbem na tarczy i orderami właściciela w polu pieczęci, opatrzona napisem
umieszczonym koncentrycznie wzdłuż jej krawędzi w dwu wierszach oddzielonych od wyobrażenia napieczętnego linią otokową. Napis ten brzmi: "Joannes
Clemens Comes in Ruszcza, in Tyczyn, Tykocin et Branice Branicki, Castellanus
Cracoviensis, Supremus Exercituum Regni Dux, Ordinum Aurei Valeris, Aquilae
et Sancti Andreae Eques". Odciśnięta w laku, a następnie umieszczona w
blaszanej puszce pieczęć, została połączona z pergaminem przez przywieszenie
sznura konopnego do zakładki dokumentu.
Miejscem przechowywania omawianego przywileju (numer inwentarza 44) jest Muzeum Historyczne w Białymstoku, które będąc równocześnie
Oddziałem Historycznym miejscowego Muzeum Okręgowego, obejmuje zasię
giem swoich zainteresowań wiele aspektów białostockiej przeszłości. Treść
przywileju przedstawia się następująco 9 :
Jan Klemens, hrabia na Ruszczy, na Tyczynie, Tykocinie i Branicach.
Branicki, kasztelan krakowski, hetman wielki koronny, bielski, krośnieński, mościski, bobusławski
etc, etc starosta; Złotego Runa, Białego Orła i S-go Andrzeja orderów kawaler.
Izabella z Poniatowskich Branicka, kasztelanowa krakowska, hetmanowa Wielka koronna,
bielska, krośnieńska, mosciska, bobusławska etc. starościna.
Czynimy wiadomo tym przywilejem naszym wszem wobec a i każdemu z osobna, komu o tym
wiedziee teraz i na potem w potomne lata będzie należało, osobliwie jednak sławetnym wójtom,
burmistrzom, rajcom, ławnikom, wszelkiego rzemiosła ochmistrzom i majstrom, tudzież pospólstwa
miasta naszego Białegostoku teraz i na potem będącym, iż my chcąc miećjak najprzyzwoitsze miasta
tutejszego rozporządzenie, lubo w roku tysięcznym siedemsetnym pięćdziesiątym c dziewiątym
przywilejem naszym z wielu kunśztów rzemieślników jeden cech złożyliśmy, aże teraz, za powiększe
niem liczby majstrów, także osobny cech d może umyśliliśmy od cechu garncarzów, brukarzów,
9

Przy opracowaniu krytycznego wydania tego aktu prawnego posłużono się wskazówkami
zawartymi przez K. L e p s z e g o w Instrukcji wydawniczej do źródeł historycznych od XVI do
połowy XIX wieku, wydanej w Warszawie w 1953 r.
"Modernizacja pisowni. W dalszej części tekstu uwspółcześnienie ortografii polegaj'lce na zastosowaniu się do obecnych zasad
pisania h1cznego i rozh1cznego ze względu na swoj<l częstotliwość będzie następować bez oznaczeń.
h W oryginalnym tekście brak znaków diakrytycznych.
'"Opuszczenie.
1
' Oryginalna pisownia: bydz. Dla ujednolicenia tekstu zdecydowano się tu na wprowadzenie znaku "c", jako najczęściej
występuj<1cego w przywileju.
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mularzów, snycharzów, grabarzów i innych mmeJszym przywilejem naszym zaszciCiwszy mzeJ
wyrażonych rzemieślników wyłączyć. Jakoż przychylając się do podanej supliki i na żądanie
majstrów różnego kunsztu, jako to: kowalów, szlosarzów, gozdziarzów, siedlarzów, rymarzów,
stelmachów, snycerzów, sukienników, stolarzów, szklarzów, blacharzów, byxmachrów, tokarzów,
linników, kamieniarzów, pieczętarzów, złotników, zegarmistrzów, mosiężników, mieczników, kotlarzów, introligatorów, tkaczów, młynarzów, szlifierzów, konwisarzów wyłączamy i osobny cech
ustanawiamy. Co do ucalenia i do ufundowania porządków w pobli~szych i odleglejszych miastach
postanowionych i od nich przyjętych, to jest: Krakowa, Warszawy, Poznania, Lwowa, Lublina,
Bielska, Brańska, Knyszyna i Tykocina naszego dziedzicznego, tak to w miastach wyżej wyrażonych
królewskich, jako też w dziedzicznych dobrach praktykowanych i w niczym nienaruszonych,jak się
rządzić i sprawować mają napisać rozkazaliśmy. Którego to ustanowienia, porządku i ich własnego
1
przyjęcia ten us sequitur ta lis • Primo". Żaden rzemieślnik f nie ma być pierwej g przyjęty do cechu aż
miejskie przyjmie (prawo)h i pokaże list urodzenia swego, także
magdeburskim
pierwej w urzędzie
gdzie się uczył rzemiosła, gdzie się z niego wyzwalał, i został cechowym towarzyszem. Przy tym
wywodzie ma dać wstępnego do cechu złotych dwa dobrej monety i pokazać rzemiosła swego w
p rak tyce doskonałość, a jeżeliby chciał zaraz być majstrem powinien całemu cechowi sprawić kolacyą
i dać złotych dwadzieścia dobrej monety do skrzynki cechowej, i pół kamienia wosku, albo jak nastąpi
łaska braterska. Tenże ma czynić posłuszeństwoku czci i chwale Pana Boga w kościele, oraz i podczas
schadzek w cechu, póty póki aż insi młodsi najego miejsce nie nastąpią. A gdyby czego omieszkał ma
dać do skrzynki groszy dwanaście dobrych i wrąb wosku; synjednak majstrowski tu urodzony, córka
i wdowa mają mieć zawsze wzgląd u całego cechu, a przy tym i folgę. Secundo. Znak cechowy mieć
powinni, którym się na każdą potrzebną schadzkę obsyłać mają. Na msze święte żałobne w każdym
kwartale odprawiane, na które o ile ich będzie mają dać po jednym groszu dobrym, który by zaś brat
bez żadnej przyczynysprawiedliwej był tern u przeciwny ma dać do cechu groszy dwadzieścia dobrych
i wrąb wosku. Z braci tych rzemiosł, któryby przed śmiercią pragnął, żeby cały cech po niego ze
świecami wyszedł ma dać groszy sześć dobrych, a uboższy trzy. Tertio. Jeżeliby między bracią trafiła
się jaka kłótnia, niegodziwe słowami zelżenie, uderzenie, ranienie, ganienie roboty, lub jakikolwiek
sposobem uczynione drugiemu krzywdy, to takowy występca przy zagajeniu i schadzce całego cechu
ma dać do skrzynki złotych dwa dobrej monety, pół kamienia wosku i beczkę piwa; pomniejszy zaś
występek urząd radziecki uzna i nagrodę prawną naznaczy. Quarto. Wyzwolony z rzemiosła nauki
swojej, po cechowemu towarzysz, ma się sprawować przystojnie, uczciwie, żadną rzeczą bezecną nie
bawić się. A jeżeliby inaczej postępował sobie, pijaństwem się bawił, rzemiosła swego nie pilnował,
majstra lub majstrową swoją uderzyć ważył się, lub słowami niegodziwymi łajał, takowy ma siedzieć
2
więzienie w turmie miejskiej według uchwały całego cechu. Quinto. Gdyby brat bratu miał odmówić
czeladnika, takowy ma być karany do skrzynki groszy dwanaście dobrych i wrąb wosku. Sexto.
Ucznia do rzemiosła majster przyjmując nie ma go dłużej trzymać jak dwie niedziele dla przejrzenia
się w nim, a po wyszłych dwóch niedziałach odpowiedniego do cechu ma dać groszy dwanaście
dobrych. Chłopiec zaś, przebywszy drugie dwie niedziele u majstra, ma dać złoty jeden dobry
i pokazać list urodzenia swego; wysłużywszy umówione lata u majstra ma dać całemu cechowi beczkę
piwa, i jeżeli wart tego, odebrać świadectwo napisane do całego cechu.
Septimo. Partacze, którzy cechu nie przyjęli, rzemiosła swego dla przeszkody drugim robić tak w
mieście jako i w poblisku o milę nie będą mogli, a któryby się ważył ma być karany winą dziesięciu
1
Dosłownie : następuj<!CY ci<!,~! jest wynikiem.
,. Rozwi:tzanie skrólu . Wszystkie liczebniki porządkowe stanowi:tce numerację poszczególnych punktów przywileju pisane były
w skrócie.
f< >puszczenie litery.
11 Modernizacja pisowni. Pisownię liter i,j, y dostosowano do współczesnych norm, zachowując jednak stare reguły ortograficzne
przy przepisywaniu wyrazów typu kolacya, etc.
h. Wstawienie dodatkowego wyrazu mającego służyć lepszej komunikatywności tekstu.
2
Wieża służ:tca za więzienie.
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złotych dobrej monety, z których pięć do cechu, a pięć do urzędu (ma dać) i, i więzienie swoim kosztem
odbyć

ma

tydzień

w ratuszu na górze. A gdy się trafi jarmark i z innych miast, miasteczek
nie mają się ważyć towarów swoich i roboty wykładać aż się cechowi opowiedzą, pod
winą złotych dwu dobrej monety. Rzemieślnicy l zaś, którzy się handlem bawią, a osobliwie postronn~
albo kupcy towarami do tego cechu należącymi, żadnej przeszkody na targach bez odpowiedzi
cechowej czynić nie powinni, ani przedawać ani kupować, pod winą dobrych złotych dziesięciu,
z których pięć do urzędu , a pięć do cechu należeć ma. Octavo. Wyzwalanie uczniów cechowi virtute 3
praw teutońskiego i magdeburskiego miastu tutejszemu nadanych pozwala się, i attestacyi 4 dawanie,
tak ażeby nie tylko tu w Polszcze i Wielkim Xsięstwie Litewskim, ale i zagranicą wędrujący walor
mieć mogli. Wyzwolony zaś w swoim rzemiośle czeladnik nie ma więcej bawić bez roboty, jak
i niedziel dwie. Żeby zaś się mu trafiło zachorować, majster jego podejmować go do dwóch niedziel
jest obligowany, a jeżeli dłużej nad dwie niedziele chorował, ma starszemu opowiedzieć i cały cech
konserwować go powinien. Który jeżeliby umarł, a ubogi był, także go pochować sumptem
cechowym powinno [się] k. Nono. Kiedy któremu z braci cechowych przyniosą robotę, a o zapłatę nie
mógłby się zgodzić, powinien znak swój położyć, a już żaden robić podejmować się nie powinien, pod
winą groszy dwunastu dobrych i wrąb wosku 1 • Za złą zaś robotę cech brata skarać ma, do czego się
urząd dworski i radziecki mieszać nie ma. Decimo. Brat młodszy w cechu powinien przy schadzce
rzemiosła swojego sztuki pisać 5 , które gdy starsi uznają za doskonałe konserwowany w cechu być
ma. A jeśliby tego nie pokazał, ma znowu wędrować aż się nauczy, albo według uchwały braterskiej
złotych dobrych sześcią, beczką piwa i dwoma wrębami wosku skarany być ma, lub jak łaska
braterska nastąpi. Undecimo. Na każde święto Kazimierza mają złożyć elekcją bracia cechmistrza,
radzkich i szafarzów pomiędzy sobą. Cechmistrz zaś przeszły, tudzież szafarze, z dochodów
cechowych przy urzędzie miejskim i przy braciach cechowych rachunku uczynić powinni, i bez
dozwolenia wszystkich braci cechmistrz nie ma mocy nic poczynać. Z dochodów wszelkich na
konsolacyą 6 braci piąty grosz obrócony być ma, jednak i z tego cechmistrz rachunek dać powinien.
Duodecimo. Za występki, jakiekolwiek trafiłyby się między bracią z obrazą Pana Boga i z jakim
zgorszeniem ludzi, przykładnie takiego brata skarać powinni, a jeżeliby dalej zostawał w uporze
swoim od współczesności i rzemiosła odrzucić, i robić nie pozwolić . Tertio decimo. Dysydenci nie
mają mieć żadnej precedencyi 7 ani urzędu w tym cechu, szczególnie kwartalną pensją powinni
oddawać zwyczajem innych miast katolickich. Quarto decimo. Powinność jest cechmistrzowska po
obraniu swoim aby wykonał przysięgę na ratuszu przy obecności urzędu miejskiego i całego cechu,
jako dochodów cechowych na żadne swoje potrzeby obracać nie będzie, jako przystojnie, według
Boga i sumienia, na tym urzędzie rządzić będzie, i wszystko co tylko należy do dobrego porządku
sprawiedliwie i sumiennie zachowa. Quinto decimo. Chorągiew cechową i bęben mają być sprawione
i to złożone u cechmistrza nowego. Wszyscy zaś bracia mają mieć odzienie przystojne, swojemu
stanowi służące, tudzież flintę, ładownicę, szablę i dardę 8 do czterech popisów w rok, które dwór
naznaczy, a osobliwie na święty Kazimierz 9 i podczas oktawy Bożego Ciała, podczas rezurekcyi na
przyjeżdżają,

1

Uzupełnienie oryginalnego tekstu.

i Opuszczenie litery .
.l Dosłownie: mOC<!.
· "Chodzi tu o przyznanie cechowi prawa wydawania świadectw rzemieślniczych.
' Uzupełnienie or.y ginalnego tekstu.
1
Bh1d gramatyczny. Rzeczownik powinien tu stać w genetywie.
' Tzn., że powinien przedstawić dzieło kunsztu.
6
Dosłownie : na pocieszenie. Chodzi tu o przeznaczenie części funduszy cechowych na działalność charytatywną prowadzom1
wśród członków tej korporacji. tzn. na wsparcie finansowe w chorobie, czy też w obliczu innych trudności.
7
Tzn .. że innowiercy ich nie mogą w cechu piastować takich stanowisk, które stawiałyby ich ponad ogółem rzemieślniczej

społeczności.

Darda jest to rodzaj broni kłuj;1cej w rodzaju włóczni czy oszczepu.
''Tj. 4 marca.
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Wielkanoc 10, lub kiedy tego potrzeba wyciągnąć będzie, własnym kosztem strzelać powinni.
Ćwiczenia z moderunkiem swoim i wszelkim porządkiem wyżej wyrażonym mają odprawować przed
popisami generalnymi tygodniem wcześnie, które reużdowane być mają od zwierzchności dyspozycyą nad miastem mającej 11 • Rynsztunków nikt im od naszej zwierzchności odbierać nie ma, i
owszem, wszelka uczciwość cechmistrzom i braci cechowym 1 wszędzie ma być świadczona. Występny
jednak ma podlegać więzieniu i grzywnom. Sextodecimo. Garnącysię wszelki rzemieślnik m do miasta ma
być uczciwie przyjęty i żadnej nie powinien mieć od nikogo prepedycyi 12 • Żydzi nawet takowemi
rzemiosłami jako wyżej wyrażone bawiący się do cechu należeć mają i w niczym przeciwni być nie
powinni, oprócz co należy do posługi kościelnej. Strój jednak wojskowy kiedy który zasłuży do cechu
oddać powinien.
U rząd nasz i zwierzchność dworska jako to: Ichmościowie P.P. komisarze, ekonomowie, pisarze,
rewizorowie et quoque n titulo 1 3 rządy mający ma im dać protekcyą, oraz urząd miejski magdeburski
sprzeciwiać się [im] o nie powinien. I owszem, w poczciwym całego cechu rządzeniu, który na
potomne czasy razem złączamy, w niczym przymawiać i przyganiać, pod winami i podług uznania
dworskiego, nie powinien. [Tak] P nakazujemy i ten cech wiecznie ustanawiamy, ratyfikujemy i
fundujemy. W czym gdyby mieli jakie sprzeniewierzenia się, nie tylko do zwierzchności naszej
dworskiej, ale i do nas samych i do sukcesów naszym wolne im będzie użalenie się, Który to przywilej,
dla tym większego waloru wiary, pewności i w niczym nieodmienności, przy zwykłej pieczęci rękami
własnymi podpisujemy. Daturn w zamku naszym białostockim, dnia dwudziestego piątego miesiąca
lutego rok u pańskiego tysiąc siedemsetnego sześćdziesiątego' dziewiątego.

PE3/0ME

Ony6J1HKOBaHHbiH BnepBbie TeKCT n:exoBo:H npHBHJierHH ..HHa KJleM~Hca (Ka3HMe)l{a) l>paHHU:Koro Hero )l{eHbl l13a6eJ1JlbJ.YPO)I{~eHHOH flOH.siTOBCKOH, OT 1769 r. TI03BOJ1.sieT npoaHaJ1H3HpOBaTb
3TOT acneKT CJlO)KHOro npon:ecca npeo6pa3oBaHH.sr .l>eJlOCTOKa B ropo~cKoii opraHH3M, Bbipa)l{eHHeM ąero 6biJ10 C03~aHHe opraHH3all;HH peMeCJleHHHKOB, HOC.siin;HX MYHHU:HTiaJibHbiH xapaKTep.
KaK oKa3aJlOCb, aHaxpoHHlfHa.sr y)l{e B XVIII B. pyaJlbHO-npaBoBa.sr CHCTeMa, KOTopa.sr o6.sr3biBana
B Tor~aiiiHeii PeąH TiocnoJlHTOH npH caHKU:HOHHpoBaHHH eme cpe~HeBeKOBbiX o6pa3n;OB opraHH3an;HH ropo~CKHX cTpyKTyp, o~HoBpeMeHHO KaK 6bi aBTOMaTHlfeCKH npe~noJiaraJla co3~aHHe BHoBbiX ropo~ax pa3JIHlfHbiX opraHH3an;Hii B ~onoJlHeHHe Kropo~cKHM BJlaCT.siM. Tio3TOMY Heo6xo~H
MOCTb C03~aHH.sl B .l>eJlOCTOKe n;eXOBOrO COł03a He TOJlbKO BCTpeTHJlaCb C TIOJIHbiM TIOHHMaHHeM
BJia~eJibU,eB 3TOrO ropo~a - opaHHU,KHX - HO, B npHHU,Hne, 6biJ1a H.X HHHU,HaTHBOH, C KOTOpoił
OHH BbiCTyDHJIH B 1759 r. Ho TOJibKO ycTaHOBJleHHe l 0 JieT cnycn, BTOpOH, o6cy)l{~aeMOH B
HacTo.srmeił cTaTbe, u,exoBoił npHBHJlerHH, Toro )l{e caMoro npoHCXO)I{~eHH.sr, no~TBep)l{~aeT
.[l.eHCTBHTeJlbł:[Oe npeo6pa30BaHHe ÓeJlOCTOKa B ropo~, OOCKOJlbKY CaHKil;HOHHpy.si npOHCXO~.siin;He

10

S;l to liturgiczne święta ruchome.
Chodzi tu o nakaz powiadamiania czynnik•'1w zwierzchnich o odbywających się ćwiczeniach wojskowych rzemieślników .
"Błild gramatyczny. Powinno być albo .. braci cechowej'; albo "braciom cechowym".
"'Jak w przypisach tekstowych f oraz j.
12 Tzn .. że nie po'>'·inien
doznawać przeszkody w swojej pracy.
"<>puszczenie.
l .l Dosłownie: i każdym (innym) tytułem. Jednak niepewność odczytania tego passusu (przypis tekstowy n) wskazuje
na
postulatywność takiego tłumaczenia .
"Wstawienie dodatkowego wyrazu.
1'.Jak w przypisach tekstowych h,
i, k oraz o.
'Brak jednej litery w liczebniku.
11
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JL{eCh HJMeHeHHfl B npo<ł>eccHOHaJihHoił H KOJIHlfeCTBeHHOił cTpyKType MeCTHhiX peMecneHHHKOB,
H B TO )J{e BpeMSI fiBJifleTCfl KOCBeHHhiM L{OKa3aTeJihCTBOM peaJibHOfO pa3BHTH51 ropOL{CKOfO
opraHHJMa.

SUMMARY

The text of the guild privilege, published here for the first time, granted by Jan Klemens
(Kazimierz) Branicki and Izabela Branicka in 1769 makes it possible to analyse this particular
aspect of the complicated transformation of Białystok into an urban body, whose expression was
the emergence of a municipal craftsmen organization. The customary-legal system, anachronic
already in the 18th century, which remained obligatory in the Commonwealth, sanctioned the
medieval pattern of the organization of urban structures and, at the same time, as if automatically
presupposed the establishment in the newly founded center of various organizations which
supplemented the town authorities. Hence the necessity of establishing in Białystok a guild union
met with the total approval of the owners of the town - the Branicki couple - and, moreover,
was actually upon their own initiative that it was presented in 1759. However, it was only the
second guild privilege issued ten years later, on 25 February 1769, and discussed in this article,
which confirms the actual transformation of Białystok into a town, since by sanctioning the
changes in the professionaJ structure, it simultaneously provides indirect proof of the development
of the municipal body.

ANNA CZAPSKA

ZAGADNIENIE TRWAŁEJ RUINY
NA PRZYKŁADZIE ZBORU KALWIŃSKIEGO WSIDRZE

Borrpocbl rrpo'łHhiX pyHH
Ha rrpHMepe KaJihBHHCKOH uepKBH B CH.npe
as

The problem of a permarrent ruin
by the Całvinist church in Sidra

exempłified

W t 970 r. przeprowadzono pierwsze sondażowe badania na wzgórzu
zamkowym w Sidrze (województwo białostockie) 1 • Nadspodziewanie ciekawe
rezultaty w postaci wielu fragmentów pochodzących z różnych budowli zadecydowały o kontynuacji badań w latach następnych.
Prace badawczo-architektoniczne i archeologiczne na wzgórzu zamkowym
prowadzone były w latach 1970-1975, a jednocześnie dokonano kwerendy
zabytków tej miejscowości 2 .
Opracowanie historyczne dla Sidry wykonano na zlecenie WKZ w 1966 r. 3
i znajduje się obecnie w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora w maszynopisie z ilustrowanymi zdjęciami fotograficznymi autorów. Wciąż jednak jest
niewiele danych historycznych o Sidrze, również skąpa jest ikonografia. Dopiero
badania prowadzone na wzgórzu zamkowym od 1970 r. spowodowały większe
zainteresowanie tą miejscowością i jej zabytkami 4 .
Sidra liczy obecnie około 800 mieszkańców. Leży nad rzeką Sidrą (Siderką),
lewym dopływem rzeki Biebrzy, na płaskowzgórzu otoczonym bagnami. Teren
dawniej pokryty puszczą, pofalowany, jest urozmaicony wzgórzami typu
pomorenowego. Rezydencja właścicieli została usytuowana na wzgórzu na
1

Badania prowadziła doc. dr hab. A. C z a p s k a z zespołem pracowników IPRA z
Folitechniki Warszawskiej na złecenie WKZ w Białymstoku.
2
Kwerendą zajęła się mgr Z. P ił a s z e w i c z z PKZ Białystok .
3
R. Bryk o w s k i, J. K o w a l czy k, Opracowanie historyczne Sidry, Warszawa 1966,
PKZ (maszynopis).
4
B. G u er q u i n, Zamki w Połsce, Warszawa 1974.
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Ryc. l. Plan sytu acyjny wsi Sidra z oznaczeniem za bytków. Skala l : 5000, opr. A. Czapska, 1974 r.
l - wzgórze zamkowe, 2 - kościół para fialn y, 3 - ruiny zboru na rynku

wschód od osiedla. U stóp wzgórza po jego stronie północnej
wzniesiono kościół w t 535 r., początkowo drewniany, zapewne z fundacji
Stanisława G a s z t o ł d a wojewody nowogródzkiego, który został właścicie
lem Sidry przez małżeństwo z Barbarą R a d z i w i ł ł ó w n ą.
Kolejnymi właścicielami Sidry byli: N a r u s z e w i c z o w i e, H o ł ow c z y ń s c y, W o ł ł o w i c z o w i e, S z c z u k o w i e S, P o t o c c y.
W t 566 r. Sidra zyskała prawa miejskie dzięki kanclerzowi litewskiemu
Eustachemu W o ł ł o w i c z o w i, ówczesnemu właścicielowi dóbr sidrzań-

południowy

5

Słownik

Geograficzny Królestwa Polskiego i Litwy, Warszawa 1889, t. XI, s. 863.
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skich. Stała się także ośrodkiem kalwinizmu dla tych terenów. Na przełomie XVI
-XVII w. cześnik Wielkiego Księstwa Litewskiego, Piotr W o ł ł ow i c z, wznosi w Sidrze przy poparciu finansowym Jana H o ł o w c z y ń
s k i e g o murowany zbór kalwiński.
W testamencie z 1 grudnia 1587 r. Eustachy Wałłowicz przekazał, że chce
być pochowany w krypcie fundowanego przez siebie kościoła 6 .
Następna wzmianka o Sidrze dotyczy fundacji na zbór sidrzański Heleny
Piotrowej W o ł ł o w i c z o w e j z 2 października 1630 r. W 1695 r. Sidra
przeszła na własność S. Antoniego S z c z u k i przez małżeństwo jego
z Konstancją Marią P o t o ck ą. Szczukowie byli katolikami, podkanclerzy
W.X. Litewskiego łożył więc fundusze na budowę kościoła katolickiego. Zajął się
również remontem rezydencji na wzgórzu zamkowym 7 , którą zaniedbali
poprzedni właściciele.
W Sidrze przy budowie murowanego kościoła katolickiego (zapewne na
miejscu starego drewnianego) pracowali znani architekci J. F o n t a n a II,
J. P i o l a. Zbór kalwiński usytuowany był w północno-wschodniej części
rynku, za nim przy narożniku północnym stała plebania i szkoła.
W XVIII w. dobra Sidrzańskie zmieniały kilkakrotnie właścicieli, a w latach
1796-1801 nastąpiła konfiskata dóbr. W 1816 r. z licytacji kupił je Rajmund
R e m b i e l i ń s k i.
W XIX w. nastąpił powolny upadek miejscowości. Także nieużytkowany
zbór popadł w ruinę, służąc przez jakiś czas za magazyn. Zniszczony w czasie
I wojny światowej został rozebrany, trumny z krypty przewieziono do kościoła
dworskiego w Siderce leżącej 5 km od Sidry. Z uzyskanej cegły wzniesiono
między innymi budynek przy ulicy Kalwińskiej na wprost dawnego zboru (trzeci
plac od rogu ulicy Różanostockiej 8 , całkowicie zniszczony w czasie II wojny
światowej). Powierzchnię rynku wyrównano, zasiano trawę i zapomniano o
istnieniu tu niegdyś kościoła: pozostała jedynie nazwa ulicy - Kalwińska.
W 1972 r. kierownictwo Gminy Sidra przystąpiło do realizacji projektu
uporządkowania rynku. Projekt został wykonany w Sokółce przez architekta
w Wydziale Budowlanym i przewidywał na rynku fontannę. W tym czasie
w Sidrze zakładano wodociąg. Ekipa prowadząca prace przy wykopywaniu
rowu od strony ulicy Kalwińskiej natrafiła na przeszkodę w postaci grubych
6
T. W a s i l e w s k i, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, VII, 1962, s. 165, testament
Ostafiego Wołłowicza.
7
Wyniki prac badawczych na Wzgórzu Zamkowym zostały opracowane przez doc. dr hab.
A. C z a p s k ą i złożone w maszynopisie u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
8
Informacji dotyczącej stanu ruin na rynku i Wzgórzu Zamkowym udzielił urodzony w 1889 r.
Bonifacy B o r k o w s k i, zamieszkały w Sidrze przy ul. Sokólskiej 8. Chodził on do szkoły
mieszczącej się w ruinach na wzgórzu. Pamięta też resztki sterczących ścian ceglanego zboru na
rynku, oraz kryptę z trumnami, między innymi Maciejowskiego i Potockiego.
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kamiennych murów, bardzo mocnych, nie dających się ręcznie rozbić. Na
szczęście nie sprowadzono maszyn, lecz zwrócono się do kierownictwa ekipy
pracowników naukowych prowadzących badania architektoniczne na Wzgórzu
Zamkowym. Prace na rynku wstrzymano i zawiadomiono Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o znalezieniu fundamentów zboru kalwińskiego, które
należałoby jak najszybciej przebadać. Podjęto prace badawcze 9 , równolegle do
prac prowadzonych przy ruinach zamku i pałacu.

Ryc. 3. Sidra. Widok rynku w czasie odkopywaniazarysu fundamentów zboru. Fot. A. Czapska, 1972

W ciągu kilku dni zdejmowano kilkunastocentymetrową warstwę ubitej
ziemi, aż ukazał się potężny, 2-metrowej szerokości, mur fundamentowy z
kamienia polnego, zachowany w doskonałym stanie. Kamienie wmurowane na
bardzo mocnej zaprawie wapiennej i układane bez obróbki doskonale przetrwały
w całym obrysie kościoła.
Prowadząc dalej badania na rynku odkryto cały obrys rzutu zboru. Niestety,
sklepienie nad kryptą zostało całkowicie zawalone. Nie pozostał nawet ślad na
murach po pachach sklepienia. Rzut odkrytego kościoła był regularnym
prostokątem o wymiarach zewnętrznych 16 x 23 m z 11 skarpami, ·w tym 4 w
narożnikach. Zbór był orientowany 10 .
9
Pod kierunkiem doc. dr hab. A. C z a p s k i ej, mgr D. Służ e w s k a, mgr arch.
J. C y b i s, mgr arch. J. K n o t h e, archeolog mgr W. P e l a, oraz zespół inżynierów
mierniczych wykonujących siatkę mierniczą i niwelację.
1
Kościół z XVI w. w Niedźwiadnej koło Szczuczyna ma zbliżony układ rzutu ze skarpam~
szeroką nawą przykrywa płaski drewniany strop. Na tych terenach powstawały często obiekty ze
skarpami o płaskim stropie jakby w przewidywaniu późniejszego wykonania sklepienia.
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W czasie urządzania na rynku boiska do gier zniszczono całą górną warstwę
muru. Pozostała część ukryta w ziemi od stopy fundamentowej do korony muru
wynosiła około l ,5 m. Na tej głębokości wystąpiła woda gruntowa przy ścianie
wschodniej, północnej oraz w narożniku północno-zachodnim.
Przy robotach ziemnych związanych z wodociągiem, koło ruin zboru na
zewnątrz muru, w południowo-zachodnim narożniku na głębokości około 70
- 80 cm znaleziono liczne ludzkie kości.
Dalsze badania wykazały, że cały mur kamienny od wnętrza był jakby
wzmocniony ścianą z cegły z nim nie związaną. W narożnikach muru oraz na
wprost przypór zewnętrznych ściana ceglana była pogrubiona, tworząc jakby
występy-oparcia dla sklepień.
Mimo narożnej skarpy mur kamienny w nfirożniku północno-wschodnim
rozdzielał się, tworząc pionowe pęknięcie szerokości około 1O cm. Wydaje się, że
słaby grunt i wysoki poziom wody podskórnej powodował osiadanie fundamentów, które wymagały dodatkowego wzmocnienia w postaci później dostawionej ścianki ceglanej.
Gruba warstwa gruzu ceglanego z zaprawą wapienną, wypełniającą obecnie
całe wnętrze obrysu fundamentów,jest pozostałością po zwalonych sklepieniach
krypty i części ścian zewnętrznych, które były rozebrane.

Ryc. 4. Sidra. Fragment odkopanego w czasie badań narożnika północno-zachodniego. Widok od strony
Fot. A. Czapska, 1972 r.

wnętrza.

ZAGADNIENIE

TRWAŁEJ

RUINY ZBORUWSIDRZE

257

Ryc. 5. Sidra. Prace zabezpieczające. Nadmurowywanie fundamentów ściany zachodniej
w 1975 r. Fot. A. Czapska

W końcu XIX w. 11 istniał projekt władz zaborców odremontowania
i przebudowania, już wtedy bardzo zniszczonego, zboru na cerkiew, do realizacji
jednak nie doszło. Po 1914 r. budynek przykryty słomianą strzechą przez jakiś
czas służył za magazyn - skład towarów. Nieremontowany popadał w coraz
większą ruinę. Sterczące mury powoli rozbierano, a cegłę będącą w dobrym
stanie używano do nowych budów. Kamienne fundamenty pozostawiono w
ziemi.
11

Opracowaniem historii zboru kalwińskiego w Sidrze na podstawie danych archiwalnych
mgr Z. P ił a s z e w i c z z PKZ w Białymstoku.

zajęła się

258

A. CZAPSKA

Ryc. 6. Sidra. Korona nadmurowanego muru kamiennego w czasie prac w 1975 r. Fot. A. Czapska

W stosunku do kierunku obecnej ulicy Kalwińskiej fundamenty nie biegną
równolegle. Usytuowanie zboru skośnie do ulicy potwierdza przypuszczenie o
innym kształcie dawnego rynku, także niektóre budynki usytuowane przy tej
ulicy nie są do niej równoległe. Natomiast część z nich jest równoległa do
kierunku północnej ściany zboru.
Obecny rynek stracił regularny kształt prostokąta, jest w rzucie zbliżony do
rombu o wymiarach 180 x 160 m.
Badania przeprowadzone przy północnej ścianie od strony zewnętrznej
pozwoliły ustalić poziom bruku dawnego otoczenia kościoła. Zapewne był to
poziom dawnego rynku. Chcąc mieć pewność, jaki był pierwotny poziom rynku,
należałoby przebadać narożnik południowo-wschodni od strony katolickiego
kościoła i ulicy Kościelnej oraz przy pierzei południowej, gdzie przy ulicy
Grodzieńskiej stoi budynek dawnego zajazdu 12 .
Ściana zachodnia fundamentu zboru między skarpami i w narożniku
północnym została uszkodzona w czasie próby przeprowadzenia tędy wodocią
gu, a tutaj właśnie należało przypuszczać, że znajdowało się główne wejście do
kościoła.

Zajazd, obecnie przebudowany na mieszkanie i sklep. Rzut w kształcie litery "T" ze "stanem"
oraz przejazdową brukowaną sienią na osi. Zapewne w XIX w. Brak inwentaryzacji konserwatorskiej
i badań.
12
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Ryc. 7. Sidra. Mur kamienny

Niestety, przy tym stanie rozburzenia górnej warstwy muru nie jest możliwe
ustalenie, gdzie dokładnie było wejście. Natomiast badania ściany północnej , po
odkryciu muru od strony zewnętrznej i wewnętrznej , pozwoliły na zlokalizowanie wejścia bocznego. Odnaleziono je na osi między skarpami i miało szerokość
2,0 m. Mur kamienny, przerwany w tym miejscu, był wykończony z cegły .
Zachowało się tu kilka płytek podłogowych ceramicznych grubości 3 cm
o wymiarach 1O x 1O cm.
W dostawionych do kamiennego muru ściankach układ cegieł jest nieregularny, nie podporządkowany żadnej regule. W obu narożnikach północno
-wschodnim i południowo-wschodnim w ścianie domurowanej, prócz cegły o
wymiarach spotykanych w całym kościele 1 3 , użyte zostały bloki ceramiczne
dużych rozmiarów dwóch typów z profilami. Jedne, jakie używano przy budowie
kranelażu w zamku, drugie z profilem wałka, jaki stosowany jest przy otworach
okiennych i drzwiowych. Taki sam typ bloku ceramicznego odnaleziono przy
badaniu ruin na wzgórzu zamkowym w Sidrze. Również takie bloki użyte były
w przemieszaniu z cegłą przy budowie (czy przebudowie lub remoncie) tympanonu w kościele parafialnym (katolickim) z XVIII w.
Odnajdywane w gruzie dachówki miały kształt i wymiary takie jakie
znajdowano w ruinach zamku i pałacu 14 .
13

14-15 x 7-8 x 28 - 29 cm.

14

Długość

40 cm,

szerokość

17 cm,

głębokość

2,5 cm.
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Po przebadaniu murów teren wyrównano zasypując ziemiądla zabezpieczenia ścian. Z korony murów nie zdjęto narazie warstwy ziemi i murawy, która
doskonale zabezpieczała przed zniszczeniami mechanicznymi, jak i wpływami
atmosferycznymi.
Wysunięto projekt, aby pozabezpiecze niu murów wkomponować je w rynek.
Propozycję zaakceptował Konserwator, a kosztorys badań na górze zamkowej
powiększono o sumę potrzebną do przebadania resztek murów zboru.
Przebadane całe wnętrze w obrysie murów fundamentowych nie wykazało
resztek posadzki i detali architektoniczn ych. Nie odnaleziono też śladów po
słupach wewnętrznych.

to więc kościół jednoprzestrzenny. Niestety, jak dotąd nie znaleziono
która pomogłaby odczytać bryłę kościoła.
ikonografii,
żadnej
Od strony wschodniej, na wprost skarpy ale od wnętrza, ścianka ceglana
długości około 3,0 m, szerokości l ,O m jest zapewne pozostałością po podmurówce pod ołtarzem, który miał zawsze bezpośrednie połączenie z gruntem
Był

(ziemią).

od zachodu, nie odsłonięto całkowicie (na
rysunku rzutu kościoła pokazana przerywaną linią), gdyż przykryta jest
chodnikiem z płyt betonowych.
Przez 1973/74 r. zgromadzono potrzebne materiały: wapno, piasek, kamieZewnętrzną część ściany północnej,

Ryc. 8. Sidra. Widok na narożnik południowo-wschodni z nadmurowamt przyporą narożnikową. Fot. A. Czapska, 1975 r.

- -- - - -

Ryc. 9.

Trwałe

zabezpieczenie ruin, rysunek aksonometryczny (schemat). Skala l : 100, opr. A. Czapska, 1975 r.

- --

-

- - - - - - -- - - - - - - -
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Ryc. 10. Sidra. Zajazd stojący przy Rynku na wprost ruin zboru, widok od strony
ul. Grodzieńskiej. Fot. A. Czapska, 1975 r.

nie

15

oraz wykonano i uzgodniono z Konserwatorem projekt zabezpieczenia

trwałej ruiny i nowego zagospodarowania rynku

16

.

Odkopany w czasie badań zarys rzutu zboru doskonale nadawał się do
stworzenia trwałej ruiny. Dobrze zachowane, bardzo mocne kamienne mury
fundamentowe nie uległy zniszczeniu,przez wiele lat ukryte pod warstwą ziemi.
Projekt przewidywał:
l) Zdjęcie górnej warstwy kamieni obruszonych z kory murów, a następnie
nadmurowanie odkrytych murów fundamentowych, na wysokość 55-60 cm
ponad istniejący teren, kamieniem polnym na zaprawie wapienno-cementowej
(t: 3).
2) Zasypanie wnętrza ruin ziemią do poziomu korony murów i zasianie tam
trawy.
3) Położenie wokół murów na zewnątrz chodnika wybrukowanego z
drobnego polnego kamienia, ze spadkiem 2% od muru.
Kamienie dostarczono z rozbióri<.i stodoły stojącej u stóp góry zamkowej, zbudowanej w
XIX w. z kamieni z ruin zamku.
16
Projekt zabezpieczenia trwałej ruiny - doc. dr hab. arch. A. Czapska.
15

końcu
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Fot. A. Czapska, 1975 r.

4} Wyrównanie terenu wokół ruiny i obsianie trawą. W ten sposób jasne
kamienne mury wyraźnie by się rysowały na tle zieleni (sposób od wielu lat
stosowany na zachodzie Europy, np. w Anglii, czy we Francji, a w Polsce np. na
Wawelu).
Dla ściślejszego powiązania ruiny z rynkiem, będącym obecnie skwerem
wypoczynkowym, zaprojektowano na murze kilka prostych ławek, z grubych,
impregnowanych desek, umocowanych do kołków wpuszczonych w mur.
Zasugerowano także dalszy etap prac porządkowo-konserwatorskich, jak:
a) uporządkowanie chaotycznie posadzonej w poprzednich latach zbyt
wysokiej zieleni,
b) wykonanie stałego przystanku PKS wraz z budką "Ruch",jako murowanego niewielkiego obiektu również z kamienia polnego, usytuowanego w
północno-zachodnim narożniku rynku. Wykopanie przy tym budynku studni-fontanny pełniącej nie tylko funkcję dekoracyjną, ale i użytkową,
c) wyremontowanie zajazdu znajdującego się u zbiegu ul. Grodzieńskiej i
Rynku, i urządzenie tam lokalu gastronomicznego.
Program prac konserwatorskich ma w przyszłości objąć całą miejscowość.
W Sidrze jest zabytkowy XVIII-wieczny kościół 17 , w ostatnich latach bardzo
17

Kamień z rozebranej stodoły ofiarowała parafia.
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starannie wyremontowany, oraz ruiny zamku i pałacu na wzgórzu, dla których
18
też został wykonany projekt zabezpieczenia .
Oprócz ruin na wzgórzu zamkowym, zabezpieczonych fundamentów zboru
kalwińskiego na rynku, zajazdu, Sidra ma jeszcze czynny młyn wodny z przełomu
XIX- XX w. Do II wojny światowej w zachodniej części miasta stała drewniana
bożnica 19 z końca XVIII w., miejsce to warto byłoby też zabezpieczyć nie tylko
na planie, ale również w terenie.
PRACE

ZABEZPIECZAJĄCE

RUINY ZBORU

Mur wykonany był szalunkiem z desek od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
Od strony zewnętrznej układane były kamienie bardziej regularnie. Wnętrze
szerokości około l m zarzucone różnymi kamieniami i zalane zaprawą. Korona
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Ryc. 12. Detal wykopu w czasie

badań

muru. Skala l :l O, opr. D.

Służewska

A. C z a p s k a, Kilka sakralnych obiektów neoklasycznych na terenie Podlasia, "Rocznik
XII, 1973.
19
M. i M. P i e c h o t k o w i e, Drewniane bożnice polskie, Warszawa 1956.
18

Białostock,i"
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muru pozostawiona o nieregularnej powierzchnijaką tworzyły ostatnia warstwa
kamieni z wygładzoną między nimi zaprawą.
W o kół muru przewidziano z drobnych kamieni chodnik, szerokości 50 cm, ze
spadkiem 2% dla odprowadzenia wody od ścian.
Wnętrze między murami zostało zasypane ziemią i zasiane niską trawą.
Obwód nadmurowanego fundamentu wykonano w różnych wysokościach ściana wschodnia jest wyższa o 15- 20 cm od ścian pozostałych. Zaznaczono też
otwór drzwiowy w ścianie północnej w postaci przerwy w murze 2,0 m
szerokości, z uwzględnieniem istniejącego w niższych partiach rozglifienia
wykończonego cegłą. Część muru północno-zachodniej skarpy zaznaczono na
chodniku brtJkiem, sygnalizując istnienie fundamentów pod płytami chodnikowymi. W ścianie zachodniej między dwiema skarpami, gdzie mur kamienny był
najbardziej zniszczony, a zapewne było wejście główne, podmurowano murem
niższym o 30 cm niż w ścianie południowej i północnej.
Przypora w narożnik u południowo-zachodnim otrzymała bardziej gładką
powierzchnię muru, gdyż miejsce to w projekcie przewidziano na ustawienie
kamienia z tablicą.
Na szerokim fundamencie skarpy w południowo-zachodnim narożniku, od
strony ulicy Sokólskiej położono głaz, typu narzutowego, z wmontowaną tablicą

Ryc. 13. Widok ruin po zabezpieczeniu, z

pamiątkowym głazem .

Fot. W. Paszkowski, 1976 r.
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Ryc. 14. Typowa zabudowa osiedla. Fot. A. Czapska, 1975 r.

kamienną informującą

o historii ruiny. Wokoło ruin przewidziany jest gładko
trawnik, dający ciemniejsze tło dla jasnych kamiennych murów.
W planie kilkuletnim przewidziane jest również uporządkowanie Wzgórza
Zamkowego przez zabezpieczenie odkopanych fragmentów zamku i pałacu
w formie trwałej ruiny, według projektu wykonanego na zlecenie Konserwatora
w 1974 r. 20
Roboty prowadzone były w 1975 r. sposobem gospodarczym pod technicznym nadzorem Gminy, która otrzymała odpowiednie rysunki i model. Odbyto
też wiele konsultacji w czasie wykonywania prac w ramach nadzoru autorskiego.
Prace wykonywane były z funduszu przydzielonego na ten cel Gminie przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Miejscowość leży przy drodze Białystok- Augustów- Dąbrowa Biało
stocka na uczęszczanym szlaku turystycznym, może więc doskonale wykorzystać
obiekty zabytkowe jako atrakcje ściągające turystów i ożywiające osadę.
strzyżony

Projekt wykonany przez doc. dr hab. Annę C z a p s k ą został złożony u Konserwatora
Zabytków woj. białostockiego.
20
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IlepBbie 30HLJ;HpyiOIUHe HCCJieLJ;OBaH:UH Ha 3aMKOBOM XOJIMe B C:u.n;pe (fieJIOCTOKCKOe BOeBOLJ;CTBO) npoBo.n;:un:ucb B 1970 r. no 3aKa3y BoeBo.n;cKoro pecTaBpaTopa .n;ocTonp:uMeqaTeJibHOCTe:H
B EenocToKe rpynno:H coTpy.n;HHKOB BaprnaBcKoro non:uTeXHHqecKoro HHCT:uTyTa no.n; pyKoBOLJ:CTBOM .n;oQ . .n;-p AHHhi ąancKo:H. IloJIO)l(:UTeJibHhie pe3yJihTaTbi 3THX :uccne.n;oBaHHH npe.n;pernHJIH :ux npo.n;OJI)l(eHHe. B 1970-1975 rr. npoBOLJ:HJIHCh Hccne.n;oBaTeJihCKo-apxeonorHqecKHe H
apXHTeKTOHHqeCKHe pa60Tbi, a TaK)l(e p03biCK LJ;OCTOnpHMeqaTeJihHOCTeH 3TOH MeCTHOCTH.
B 1972 ro.n;y B CBH3:U C HaqaJIOM peaJIH3aQHH npoeKTa OCBOeHHH pbiHKa CJiyqaHHO 6biJI:U
Ha:H.n;eHhi $yH.n;aMeHThi KaJihBHHCKOH QepKBH, nocTpoeHHo:H IleTpoM BonnoB:uqeM Ha nepenoMe
XVI H XVII BeKOB, Kor.n;a C:u.n;pa 6bma QeHTpoM KaJibBHHH3Ma B 3THX MecTax. B XIX B. BMecTe
c na.n;eHHeM ropo.n;a HeHcnoJih30BaHHa» QepKOBh npeBpaTHJiacb B pyHHhi, erue ceJihHee 6hiJia
pa3pyrneHa BO BpeMjf I MHpOBOH BOHHbi, BCJieLJ;CTBHe qero 6biJia pa306paHa, B 3eMJie OCTaJIHCb
KaMeHHbie $yH.n;aMeHTbi.
Ilocne Toro, KaK 6biJIH Ha:H.n;eHbi <ł>YHLJ:aMeHThi QepKBH, cpa3y )l(e 6biJIH HaqaThi Hccne.n;oBaTeJibCKHe pa60Tbi, KOTOpbie BeJIHCb napaJIJieJihHO C HCCJieLJ;OBaHHHMH np:u pyHHaX 3aMKa H
LJ;BOpQa. IlOCJie TOrO, KaK 6hiJI CHHT nJIOTHbiH CJIOH 3eMJI:U, 6biJia OTKpbiTa CTeHa $yH.n;aMeHTa LJ;ByxMeTpOBOH lil:UpHHbl H3 nOJieBhiX KaMHeH, COXpaH:UBlilaHCH B OTJIJłqHOM COCTOHHHH. ,lJ;aJibHeHrnHe
Hccne.n;oBaHH» no3BOJIHJIH OTKpbiTh Bech KOHTYP npoeKQHH QepKBH.
0TKpbiTaH npoeKQHH QepKBH OKa3aJiaCb npaBHJibHbiM npHMOyrOJibHHKOM pa3MepaMH
16 X 23 M C 11 KaMeHHbiMH no.n;nopKaMH, B TOM qHCJie 4 B yrJiaX. 3ana.n;HaH CTeHa $yHLJ;aMeHTa
Me)l(LJ;y no.n;nopKaMH H B CeBepHOM yrJiy BO BpeMH nOnbiTKH npOJIO)l(HTb B 3TOM MeCTe BOLJ;OnpOBOLJ;
6biJia HapyrneHa, qTo noMelilaJIO nOLJ;TBepLJ;HTb, qTQ B 3TOM MeCTe HaXOLJ;HJICH rJiaBHbiH BXOLJ; B
QepKOBh. B TO )l(e BpeM» Hccne.n;oBaH:u» ceBepHo:H CTeHbi no3BOJIHJIH onpe.n;eJIHTh 6oKoBo:H Bxo.n;
lli:UpHHOH 2 M, npHqeM KaMeHHaH CTeHa B 3TOM MeCTe 6hiJia OTLJ;eJiaHa KHpn:uqoM.
J1ccJieLJ;OBaHHH BHyTpeHHero KOHTypa CTeH $yHLJ;aMeHTa n03BOJIHJI:U onpe.n;eJIHTb, qTo 3TO
6bimi. OLJ;HOHe$HaH QepKOBb.
Ilocne :uccne.n;oBaHH» cTeHhi 6hiJIH 3aiUHIUeHhi nyTeM 3achmKH 3eMJie:H. B 1973-1974 ro.n;ax
6hiJI pa3pa6oTaH npoeKT COXpaHeHHH npoqHOH pyHHbl, CBH3aHHbiH C HOBbiM OCBOeHHeM pbiHKa.
B 1975 ro.n;y, BCOOTBeTCTBHH CnpoeKTOM 6biJI:U npOBe.n;eHbl pa60Tbl no coxpaHeHHIO KaMeHHOH
CTeHhl B $opMe npoqHOH pyHHbl, KOTOpaH BMeCTe C OCBOeHHOH BOKpyr TeppHTOpHeH HBJIHeTCH
npHBJieKaTeJihHhiM 3JieMeHTOM ne:H3a)l(a .n;ocTonpHMeqaTeJihHOCTe:H, oco6eHHO LJ;JI» TYPHCTOB,
noceruaiOru:ux CH.n;py.

SUMMARY

Tbe first tria1 inquiries into tbe castle bill in Sidra (tbe voivodesbip of Białystok) were
conducted in 1970 at tbe request of tbe Voivodesbip Conservation Office of Re1ics in Białystok by
a group of workers from Warsaw Tecbnical University, beaded by Anna Czapska. Tbe positive
results of tbese investigations were decisive for tbeir continuation. In tbe years 1970-1975 furtber
arcbitectonic and arcbaeological researcb as well as a survey of tbe relics in tbe locality were
pursued.
In 1972 d u ring t he realization of a project for developing tbe marketplace, tbe foundations of a
Calvinist churcb, built by Piotr Wałłowicz at the t urn o f t be 16th century w hen Si dra was a Calvinist
center of the region, were accidentally discovered. During the 19th cen tury, togetber witb the decline
ofthe town, the church turned in to a ruin and was furtber devastated during World War I, a fact which
Ied to its finał demolition. Only the stone foundations remained underground.
lm media te research was commenced which was conducted simultaneously with investigations in
the ruins of the castle and pałace. After tbe removal of a hardened layer of soil, a 2 meter-wide
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foundation wali composed of field stones, and in excellent condition, was discovered. Furtber
inquiries made it possible to uncover tbe entire outline oftbe plan oftbe cburcb wbicb proved to bave
been a regular rectangle 16 by 23 meters witb 11 bu ttresses, including 4 in t be corners. Tbe western
wall of tbe foundation between tbe buttresses and tbe nortbern corner was damaged during an
attempt at installing water mains; tbis made it possible to eonfirm tbe existence ofa main entrance to
tbe cburcb. On tbe otber band, studies of tbe nortbern wali enabled tbe investigators to localize
a side entrance, 2 meters wide, and tbe fact tbat tbe stone wali at tbis point was completed witb
brick. A study of tbe interior of tbe walis of the foundation made it feasible to ascertain tbat tbe
cburcb was single-space.
After tbe investigations, tbe walis were protected by covering tbem witb soil. In tbe years
1973-1974 a project for furtber protection of tbe ruin in connection witb tbe development of
a newmarket place was proposed. In 1975, in accordance witb tbe project, work was conducted for
protecting tbe stone wali as a permanent ruin, wbicb, togetber witb tbe surrounding area,
constitute an attractive element of tbe landscape, particularly for tourists visiting Sidra.
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UWAGI NA TEMAT BRACI JASKOŁDÓW
I INNYCH POWSTAŃCÓW Z 1863 R. NA SUWALSZCZYŹNIE
3aMeTKH Ha TeMy 6paTheB .51cKOJI,l.lOB
H .n;pyrux noBcTaHueB 1863 r. Ha CyBaJibiUHHe
Remarks on the Jaskołd brothers
and other insurgents of 1863 in the Suwałki region

W tomie VI "Rocznik a Białostockiego" ukazała się praca S. F re l k a,
ypoświęcona współczesnej tradycji ludowej powstania 1863 r. na Suwalszcz
źnie 1 . Była ona podsumow aniem wyników ankiety przeprowa dzonej w terenie,
która dostarczyła wiele informacji nie tylko o tradycji, ale również o przebiegu
powstania styczniowego w okolicach Suwałk. Przedwczesna śmierć autora nie
pozwoliła mu na opracowa nie tych materiałów, ani nawet na ustalenie, kim była
większość wymienionych przez ankietowa nych powstańców. Obecnie podejmuję
próbę częściowego wyjaśnienia tych spraw, koncentrując się na osobie najczęściej
2
wymienianego w ankiecie J a s k o ł d a , a raczej trzech braci Jaskołdów oraz
kilku innych związanych z nimi powstańców.
Pierwszą, bardzo zresztą skąpą, wiadomość na ich temat zaczerpnąłem od
a, ur.
mieszkającego w Warszawie emerytow anego płka Kazimierz a K o z i c z
w 1895 r. w Kaletniku koło Suwałk, syna Kazimierza, nauczyciela z Kaletnika i
Stefanii z B o rys z e w i c z ó w, wnuka Wawrzyny J a s k o ł d, siostry
3
powstańców . Z ankiety F r e l k a, zdeponow anej w Archiwum Wojewódzkim w Suwałkach oraz znajdujących się tam akt metrykaln ych wynika, że
wymienieni w relacjach z różnymi imionami (lub bez imienia) laskołdowie nie
1
S. F re l e k, Współczesna tradycja ludowa powstania 1863-1864 r. na Suwalszczyźnie.
"Rocznik Białostocki " t. VI, 1965, s. 405-425.
się
2
Wymieni<~ go 17 respondentó w na ogólną liczbę 38; dopiero na drugim miejscu znajduje
"Wawer",
pseud.
i,
k
s
w
o
t
a
m
o
R
Konstanty
wybitny dowódca powstańczy z tego terenu,
·
wymieniony przez 9 respondentó w.
3
Pragnę podziękować pracowniko m Archiwum za pomoc w mych poszukiwani ach.
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byli - jak przyjął Frelek - jedną osobą 4 . Byli to trzej bracia: Stanisław,
Eugeniusz i Jan, synowie Hipolita i Wiktorii z P i o t r o w s k i c h. Rodzina
Jaskołdów pochodzi ze wsi Jaskołdy (Jaskułdy), niegdyś zaścianka drobnej
szlachty zagrodowej w powiecie wołkowyskim 5 . Hipolit J a s k o ł d był
synem Antoniego i Marianny z N o w o k o ń s k i c h, urodził się ok. 1800 r. 6
Od około 1832 r. dzierżawił folwark Bokszyszki w powiecie sejneńskim (obecnie
w Litewskiej SRR), zaś od około 1840 r. folwark rządowy Dębowo w parafii
Kaletnik, niedaleko Suwałk. Miał 11 dzieci, z których najstarszą była wspomniana już Wawrzyna, żona Stanisława B o rys z e w i c z a, rządcy w dobrach
Trakiany koło Kalwarii, również powstańca z 1863 r. 7
Stanisław Bolesław J a s k o ł d urodził się 8 maja 1841 r. w Dębowie 8 . Jak
wynika z różnych źródeł, był on dowódcą oddziału konnej żandarmerii
powstańczej, działającego przez wiele miesięcy w rejonie Suwałk 9 • 9 listopada
1863 r. "dowódca Jaskołd na czele drobnego oddziału, podsunąwszy się pod
Suwałki, otoczony pod Żywą Wodą przez Moskali, po długiej obronie, gdy już
zabrakło naboi, ujęty został wraz z towarzyszem Piotrowskim, i zginął na
szubienicy w Suwałkach 2 grudnia. Reszta towarzyszy, w liczbie 8, zdołała
przedrzeć się do Prus" 10 . Jaskołd został skazany na śmierć przez powieszenie za
"bytność w liczbie konnych strzelców powstańczych, których obowiązkiem było
bezwarunkowe wykonanie rozkazów wydawanych przez Komitet Rewolucyjny,
przymusowe wymaganie na folwarku Sosnowy Grunt, pod groźbą śmierci, dla
siebie i innych powstańców, wyżywienie; podpiłowanie słupków telegraficznych
i odebranie przysięgi Rządowi Rewolucyjnemu od dwóch włościan we wsi
Zabowyszkach" 11 .
4

W przypisie do jednej z ankiet (nr li) wysuwa on również przypuszczenie, że było dwóch braci
go jednak nie podtrzymuje.
5
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. ·15, cz. 2, s. 11.
6
Ak ta metrykalne parafii Świętojeziory z lat 1832- 1834, Archiwum Wojewódzkie w Suwałkach
(dalej: AWS); A. Boniecki, t. 8, s. 309.
7
Ak t ślubu z parafii Kaletnik z 8 IV l ~61, nr l O (A WS). Jednym ze świadków tego ślubu był
Zygmunt G u t t, właściciel dóbr Trakiany, który miał być później przez krótki czas komisarzem
powstańczym województwa Augustowskiego (PSB, t. 9, s. 188). Stanisław B o r y s e w i c z urodził
się w 1829 r. w Gajstrach (parafia Pilwiszki, obecnie Litewska SRR), jako syn Franciszka i Magdaleny z B o r u k i e w i c z ów. Informacja o jego udziale w powstaniu pochodzi od wnuka,
K. K o z i c z a. Wkrótce po upadku powstania Borysewicz zaginął bez śladu.
8
Księga urodzeń parafii Kaletnik, 1846 r., A WS, nr 86.
9
Z. Kol u m n a [faktycznie Nawolecki Aleksander], Parniątka dla rodzin polskich ...,
Kraków 1868, s. 65, oraz S. C h a n k o w s k i, Powstanie styczniowe w Augustowskiem,
Warszawa 1972, s. 157, podają, że Jaskołd był "żandarmem rewirowym".
10
S. Z i e l i ń s k i, Bitwy i potyczki 1863 r., Rapperswił 1917, s. 273. Żywa Woda leży około
l O km na północ od Suwałk; w pobliżu znajduje się najwyższe na Suwalszczyźnie wzniesienie, góra
Krzemieniucha, ze stacją przekaźnikową telewizji.
11
Rok 1863. Wyroki śmierci . Pod red. W. S t u d n i ck i e g o, Wilno 1923,s. 20-21, 74a.
Jaskołdów, później
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Według dokładnej i wiarygodnej relacji Józefa

G o r s z e w s k i e. g o
opartej na opowiadaniu jego dziada Antoniego,
również powstańca z 1863 r., wyrok na Jaskołdzie wykonano na rynku w
Suwałkach 12 . Był to wypadek wyjątkowy, gdyż wszystkie inne wyroki wykonywano poza miastem, na tzw. Szubienicznej Górze, położonej przypuszczalnie na
zachód od Suwałk za cmentarzem. Władze carskie chciały w ten sposób zapewne
jeszcze bardziej zastraszyć ludność.
Wraz ze Stanisławem Jaskołdem zostali straceni, ujęci wraz z nim, Józef
C h o n e s t a i Karol P i o t r o w s k i 1 3 • Żaden z nich nie jest wymieniony
w relacjach zebranych przez Frelka. O Choneście również i ja nic nie wiem;
S t u d n i c k i wysuwa przypuszczenie, że mógł się on wywodzić z wileńskiej
rodziny mieszczańskiej pochodzenia włoskiego, nazwiskiem H o n e s t i.
Ustaliłem natomiast personalia Piotrowskiego, ciotecznego brata Jaskołda 14.
Był on synem wójta gminy Sejwy, później urzędnika w Suwałkach, sam zaś przed
wybuchem powstania pracował jako ekspedytor na poczcie w Szypliszkach 15 .
Początkowo walczył w oddziale Konstantego Romatowskiego, pseud." Wawer",
biorąc udział w bitwach pod Rygolą i Kadyszem (w Puszczy Augustowskiej)
i dopiero później (zapewne w czerwcu) przeszedł do oddziału żandarmerii
narodowej.
Eugeniusz Sylwester J a s k o ł d był młodszym bratem Stanisława. Urodził się w t 845 r. w Dębowie 16, w chwili wybuchu powstania miał około t 8 lat,
był uczniem gimnazjum w Suwałkach. Wkrótce po wybuchu powstania wstąpił
do oddziału S u z i n a (być może wspólnie ze swym kuzynem Piotrowskim).
Służył w kawalerii, brał udział w kilku bitwach i potyczkach. Po rozbiciu
oddziału Suzina przeszedł pod komendę "Wawra", walczył pod Gruszkami i
Kozim Rynkiem, a następnie pod Wizną, Plewkami i na Kurpiach 17 . Jak widać,
działał w Puszczy Augustowskiej, a następnie w Łomżyńskiem, z dala od
miejscowości rodzinnej i terenu działalności brata Stanisława. Trzy spośród
t 7 relacji na temat Jaskołdów, zebranych przez Frelka, odnoszą się do niego,
z

Białej

Wody

koło Suwałk,

Nazwa Sosnowy Grunt jest zniekształcona, powinno być Sosnowy Grąd, wioseczka nad jeziorem
Szelment. Zaboryszki leżą około 6 km od Dębowa.
12
Materiały S. F r e l k a, relacja nr 27, A WS.
13
Z. Kol u m n a [Nowolecki], o.c., s. 38, 124; Rok 1863 ... , s. 10, 37, 62b, 87a.
14
Karol Ludwik Jerzy P i o t r o w s k i był synem Jana Wiktora i Karoliny z K a u f m an ó w; urodził się w Sejnach 22 IV 1843. Księga urodzeń parafii Suwałki, 1860 r. (!), nr 128, A WS.
15
Z. K o l u m n a [Nowolecki], o.c., s. 124. Szypliszki leżą 20 km na północny wschód od
Suwałk .

Księga metrykalna parafii Kaletnik z tego rok u zaginęła, co uniemożliwia ustalenie dokładnej
daty urodzenia. Rok urodzenia wynika z kilku innych aktów metrykalnych, w których podany jest
wiek Jaskołda.
17
Księga pamiątkowa w czterdziestą rocznicę powstania 1863- 1864 r.· opracowana przez
Józefa Białynię C h o d e c k i e g o, Lwów 1904, s. 242.
16
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a nie do brata Stanisława. Być może odnoszą się do niego również dwie relacje
o N i e d ź w i e c k i m, gdyż walczył w Puszczy Augustowskiej pod pseudonimem "Zygmunt Niedźwiecki" 18 . Musiał być bardzo aktywny, skoro pamięć o
nim zachowała się tak długo, mimo że poważniejszych funkcji dowódczych nie
pełnił. Być może przyczyniła się do tego popularność brata i jego tragiczna
śmierć.

Eugeniusz Jaskołd nie zginął w powstaniu. Do niego niewątpliwie odnoszą się
informacje o pobycie Jaskołda w Prusach Wschodnich 19 . W maju 1864 r. zjawił
się nawet, z pewnością potajemnie, w Kaletniku, aby trzymać do chrztu syna
Sylwestra J a s i o n o w s k i e g o, organisty w tamtejszym kościele, a
później dzierżawcy folwarczku Jabłonowo, przypuszczalnie również uczestnika
powstania 20 • Wedługjednej z relacji Eugeniusz pozostał na emigracji i osiedlił się
we Francji 21 . Nie udało się jednak znaleźć potwierdzenia tej wiadomości.
Relacje zebrane przez Frelka wymieniająjeszcze jednego Jaskołda, imieniem
Jan. Był on bratem dwóch poprzednich, a urodził się w 1843 lub 1844 r.
w Dębowie 22 . Zapewne nie brał czynnego udziału w powstaniu; w każdym razie
nie był represjonowany, a po śmierci ojca w 1872 r. przejął po nim dzierżawę
folwarku Dębowo, gdzie mieszkał prawie do wybuchu I wojny światowej 23 .
Z tego powodu był on najlepiej z całej rodziny znany respondentom Frelka,
którzy go na ogół uważali za syna powieszonego powstańca, albo też mylili
z ojcem i z braćmi.
Przechodzę teraz do innych powstańców, których działalność wiąże się z
Jaskołdami, a którzy występują w relacjach zebranych przez Frelka.
Konstanty i Bronisław Taniewscy byli synami Józefa i Agnieszki z L u t os t a ń s k i c h. Ojciec ich pochodził z Litwy (urodził się w Poniemuniu w
parafii Poniewież), był z zawodu leśnikiem; matka urodziła się w znanej na
Suwalszczyźnie rodzinie ziemiańsko-inteligenckiej. Obaj bracia urodzili się w
leśniczówce Lebiedzizna: Konstanty w 1837 r., Bronisław przypuszczalnie około
1842 r. 24 W 1862 r. Konstanty ożenił się z Eugenią R a f a ł o w s k ą, córką
S. F re lek, o.c., s. 414-419. Relacje o Niedźwieckim mogą się również odnosić do
Antoniego N i e d ź w i e ck i e g o, który walczył jako powstaniec w powiecie augustowskim.
(S. C h a n k o w s k i, o.c. s. 159).
19
S. F re lek, o.c., s. 419 oraz cytowana przez niego tamże B. Groniowska.
20
Według K. K o z i c z a organista w Kaletniku miał uczestniczyć w powstaniu 1863 r.
21
Materiał S. F re l k a, relacja nr 21, AWS.
22
Również z tych lat księgi metrykalne z Kaletnika zaginęły, co uniemożliwia ustalenie
dokładnej daty urodzenia.
23
Był on żonaty (z Rzeźniewską), lecz dzieci nie miał; zmarł przypuszczalnie około 1920 r.
w Lidzie (wg K. Kozi c z a).
24
Leśniczówka ta leży około 30 km na północ od Suwałk. Należała dawniej do parafii Lubowo
(obecnie Litewska SRR), której akt metrykalnych nie ma w Polsce. Informacje o Taniewskich
pochodzą głównie z ksiąg metrykalnych parafii Kaletnik.
18
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folwarku Wiatrołuża (również w parafii Kaletnik) i przejął od teścia
tego folwarku. Rafalowscy byli blisko spokrewnieni z Piotrowskimi.
Konstanty T a n i e w s k i przypuszczalnie nie uczestniczył bezpośrednio
w walce zbrojnej, lecz przechowywał powstańców i broń, organizował dostawy
żywności itp., współdziałając przy tym z oddziałem Jaskołda. Władze carskie
musiały wpaść na trop tej działalności, gdyż, jak podaje autor jednej z relacji:
"Kozacy zajechali do Konstantego Taniewskiego, wywlekli go z mieszkania,
rozłożyli na wyrwanych drzwiach i poczęli bić pytami. Żądali od niego bron~
ludzie mówili później, że miał broń zakopaną. Za to Kozacy zdarli mu skórę z
pleców" 25 • Porlobnie opowiada ten fakt syn Taniewskiego, dodając, że Kozacy
złamali ojcu obojczyk i chcieli go powiesić, lecz matka ubłagała oficera i ojcu
darowano życie 26 . Relacje nie podają daty tego wydarzenia, przypuszczalnie
było to w listopadzie 1863 r., po schwytaniu Jaskołda i Piotrowskiego, kiedy
przeprowadzano rewizję u wszystkich ich krewnych. Można dodać, że w końcu
października urodziła się Taniewskim córka; być może tej okoliczności zawdzięcza on uwolnienie; raczej jednak zadziałały tu pieniądze i wpływy
Lutostańskich. Taniewski gospodarował później w Wiatrołuży, gdzie zmarł w
1914 r.
Prawie nic nie wiadomo o działalności powstańczej Bronisława T an i e w s k i e g o, młodszego brata Konstantego. Przypuszczalnie walczył on
w oddziale Jaskołda, przeżył powstanie i mieszkał później w Wiatrołuży 27 .
Kolejnym powstańcem z tego samego kręgu był Chrapowicki, wymieniany w
kilku relacjach bez podania imienia. Jest on najprawdopodobniej Julianem
C h -r a p o w i c k i m, ur. w 1843 r. 28 Nazwisko to jest częste w okolicach
Suwałk (szczególnie we wsi Prudziszki), aktu urodzenia Chrapowickiego powstańca nie udało się jednak odszukać. Przypuszczalnie był on synem
Leonarda i Anny, a jego młodszym bratem był Leonard, ożeniony ze Stefanią
Jaskołd, jedną z córek Hipolita. Jak wynika z relacji 29 , był on człowiekiem
wykształconym. W powstaniu walczył w oddziale żandarmerii Jaskołda. Jako
jedyny z tej grupy dożył sędziwej starości, żył bowiem jeszcze około 1930 r.
Do żandarmów narodowych, którzy wchodzili przypuszczalnie w skład
oddziału Jaskołda, należeli także Feliks Ż o c h o w s k i, włościanin i Konstanty N a n z y m s k i, szlachcic. Obaj zostali straceni w Suwałkach za
pełnienie funkcji polskich żandarmów i za współudział w powieszeniu szlachcica
dzierżawę

Materiały S. F r e l k a, relacja nr 25, A WS.
Ibid., relacja nr 15.
27
Ibid., relacja nr 25.
28
Po odzyskaniu niepodległości został zweryfikowany jako powstaniec z 1863 r. w stopniu
podporucznika. "Rocznik Oficerski" z 1923 r. Spis oficerów - weteranów powstania styczniowego,
Warszawa 1924.
29
Materiały S. F r e l k a, relacje nr 8, 11, 35, A WS.
25

26
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N a d o l n e g o, Żochowski 19 października 1863 r., Nanzymski 19 kwietnia
1864 r. 30 W relacjach zebranych przez Frelka nie są oni jednak wymienieni.
Relacje te wspominają natomiast o powstańcu S t a ś k i e w i c z u, który
miał walczyć razem z Jaskołdem; "Kozacy gonili Staśkiewicza i Jaskołdę. Ale
Staśkiewicz w czasie pogoni zdążył schować się pod most, puszczając konia
galopem. Kozacy przepędzili przez most i schwytali Jaskołdę w Kazimierówce.
31
Staśkiewicz zdołał uciec do Niemiec" . Mamy tu potwierdzenie i uzupełnienie
informacji o potyczce pod Żywą W odą, bo Kazimierówka leży około 3 km na
32
północ od tej wsi .
Jedna z relacji mówi o Józefie L i s z e w s k i m, właścicielu majątku
33
Mierkinie, który miał walczyć w powstaniu pod pseudonimem "Jaskołd" .
Według tej relacji "Jaskołd" otrzymał rozkaz przedarcia się ze swoim oddziałem
z Mierkini w kierunku Sejn i wtedy właśnie doszło do tragicznej potyczki pod
Żywą Wodą. Odrzucając identyczność Jaskołda i Liszewskiego, relacja ta wydaje
się wiarygodna. Wynika z niej, żeoddział Jaskołda przebywałjesienią 1863 r. nad
jeziorem Hańcza, a więc na terenie obecnego Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż teren ten był wówczas, a nawet jest
jeszcze dziś, bardzo dziki i trudno dostępny, nadaje się więc świetnie na kryjówkę, podczas gdy pozostałe tereny działania Jaskołda, ciągnące się dalej na
wschód, były gęsto zaludnione i nie stwarzały takich możliwości. Na obszarze
obecnego Parku Krajobrazowego mieli działać również i inni powstańcy, m.in.
T c h ó r z e w s k i, właściciel majątku Stara Hańcza, Ryszard S u d n i k,
syn Antoniego - właściciela folwarku Kojle, Kazimierz K l u c z y ń s k i,
gospodarz z Szurpiłów. W Kojlach miał się znajdować punkt opatrunkowy, u
34
Kluczyńskiego w Szurpiłach sztab powstańczy . Bardzo prawdopodobne, że
stacjonował tam właśnie Jaskołd.
Ankieta przeprowadzona przez Frelka, w połączeniu z innymi źródłami, daje
dość dobry obraz działań oddziału Jaskołda. Nie miał on ani warunków, ani sił
do podejmowania poważniejszych akcji zaczepnych, zaś od większych sił
30
Rok 1863, s. 34, 53, 83b, 101 a; Księga Pamiątkowa ... , s. 108. U W. S t u d n i c k i e g o
nazwisko Żochowski występuje w formie zniekształconej Żołowski.
31
Materiały S. F r e l k a, relacja nr 33, A WS.
32
Relacja ta jest jednak niezgodna z innymi informacjami o Staśkiewiczu (Janie), włościaninie,
który dowodził oddziałem żandarmerii narodowej w pow. sejneńskim, leczjuż 4 VIII 1863 r., a więc
na 3 miesiące przed starciem pod Żywą Wodą, został stracony w Suwałkach wraz z trzema
towarzyszami. Patrz: S. C h a n k o w s k i, o.c., s. 128; Rok 1863 ... , s. 43.
Według W. S t u d n i c k i e g o egzekucja miała się wprawdzie odbyć dopiero w 1864 r., lecz
jest to wyraźny błąd. Być może , istniało dwóch różnych Staśkiewiczów, powstańców.
33
Materiały S. F r e l k a, relacja nr 14, A WS. Mierkinie leżą na zachodnim brzegu jeziora
Hańcza, około 20 km na północny zachód od Suwałk .
34
Materiały S. F re l k a, relacje nr 1, 14, 32, AWS. Ryszard S u d n i k po upadku
powstania wyemigrował do Paryża, a następnie do Argentyny, gdzie był lekarzem.

UWAGI NA TEMAT BRACI JASKOŁDÓW

powstańczych

275

w Puszczy Augustowskiej oddzielał go silny garnizon wojskowy w
starcia z większymi oddziałami wojskowymi, a do
potyczki pod Żywą Wodą doszło przypadkowo, w czasie próby przedarcia się do
Puszczy Augustowskiej. Zgodnie ze swym przeznaczeniem, oddział Jaskołda
zajmował się głównie akcjami o charakterze policyjnym, likwidował drobniejsze
posterunki nieprzyjacielskie, szpiegów i zdrajców, utrudniał łączność, karał
wysługujących się wrogowi oraz odmawiających świadczeń na rzecz powstania,
gromadził i transportował broń.
Najważniejszym jednak zadaniem oddziału było zd-obywanie i transportowanie żywności. Nie chodziło oczywiście o zaopatrywanie samego oddziału
Jaskołda; tych kilkunastu, czy dwudziestu kilku ludzi mogły doskonale wyżywić
ich własne (bądź rodziców) gospodarstwa. Chodziło o żywność dla dużych
zgrupowań powstańczych, działających głównie na terenie Puszczy Augustowskiej. Przebywało tam stale do tysiąca ludzi, należących do oddziałów
Suzina, "Wawra" i in. Ubogie wioseczki puszczańskie z pewnością nie były
w stanie wyżywić takiej liczby żołnierzy. Trzeba im było dowozić żywność
z dalszych okolic. Stosunkowo bogate rolnicze tereny na północ od Suwałk były
niewątpliwie jednym z głównych źródeł zaopatrzenia, a zdobywaniem tej
żywności zajmował się oddział Jaskołda. Działalność ta była potencjalnym
źródłem konfliktów z ludnością, bo gdy dobrowolne dary nie wystarczały, władze
powstańcze uciekały się do rekwizycji, a ich egzekwowanie należało do
żandarmerii narodowej. Echa tych konfliktów pobrzmiewają raz po raz w
relacjach zebranych przez Frelka, przybierają one często charakter konfliktów,
jako że wśród dowódców powstańczych przeważali ludzie pochodzenia szlacheckiego (do nich również należał Jaskołd), zaś rekwizycje dotykały w dużym
stopniu chłopów. "Panował głód, ponieważ powstańcy zabierali żywność", mówi
jedna z respondentek z Dębowa, rodzinnej wsi Jaskołda 35 • Żywność rekwirowano również po folwarkach. Na tym tle doszło w Kaletniku do incydentu, który
znalazł szczególnie duże echo w relacjach zebranych przez Frelka. Wiadomości
na ten temat są jednak ~yjątkowo bałamutne i sprzeczne. Wszyscy wypowiadający się są zgodni jedynie co do tego, że doszło do jakiegoś napadu na folwark
w Kaletniku, przy czym jego właściciel, czy też dzierżawca, według niektórych
relacjonujących rzekomo Jaskołd został pobity, albo nawet - według trzech
relacji - powieszony przez powstańców.
Ten absurd wyjaśnia fakt, że dzierżawcą folwarku rządowego Kaletnik był
w czasie powstania nie Jaskołd, lecz Wiktor Rykaczewski, czego dowodzą
bezspornie zapisy w księdze metrykalnej parafii Kaletnik 36 . To samo stwierdza
jeden z respondentów, urodzony w Dębowie, przekręcając jedynie nazwisko
Suwałkach. Unikał więc

35
36

Materiały S. F re l k a, relacja nr 19, AWS.
Są to akty zgonu dwojga nieletnich dzieci Rykaczewskiego, z 1863 r., nr 18 i 77, A WS.
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Ani Rykaczewski, ani żaden inny dziedzic w parafii Kaletnik nie
został przez powstańców powieszony. Wypadki wieszania przez żandarmerię
narodową (chyba raczej za zdradę niż za opór w oddawaniu żywności) zdarzały
się jednak w okolicy Suwałk. M.in. powieszony został szlachcic Karol Nadolny.
Relacje o wydarzeniu na folwarku w Kaletniku zapewne z połączenia ze sobą
kilku różnych faktów: napadu powstańców na folwark w Kaletniku, powieszenia
przez żandarmerię powstańczą dziedzica Nadolnego i powieszenia przez władze
carskie Stanisława Jaskołda. Do tego dołączyły się jeszcze echa napadu
Kozaków na dwór Taniewskich w Wiatrołuże, a prawdopodobnie również na
dwór Jaskołdów w Dębowie. Na dodatek folwark w Kaletniku dzierżawił w
czasach, które pamiętali najstarsi z respondentów (ok. 1900 r.), Jan Jaskołd, co
musiało ich do reszty zmylić. Okoliczności te wskazują, jak złudnym źródłem
informacji staje się przekaz ustny po upływie l 00 lat. Nie jest on jednak w
połączeniu z innymi źródłami pozbawiony wartości.
Na tle tej sprawy warto zastanowić się, do jakiej grupy społecznej należeli
laskołdowie i inni spokrewnieni z nimi powstańcy. Z pochodzenia byli niewątpliwie szlachtą, choć nie legitymowaną, a więc nie korzystającą ze szczególnych uprawnień przysługujących w carskiej Rosji temu stanowi 38 . Z całąjednak
pewnością nie można ich zaliczyć do ziemiaństwa. Folwarczki, na których
gospodarowali, były dzierżawami, a ich rozmiary były niewielkie (Folwark
Dębowo Hipolita Jaskołda miał np. 60 morgów). Obok dzierżawców widzimy tu
leśników, oficjalistów dworskich, urzędników. Były to środowiska typowe dla
uczestników powstania styczniowego, szczególnie na Suwalszczyźnie, gdzie
jednak liczny udział w powstaniu brali również chłopi.
Opracowanie niniejsze uwzględnia jedynie część powstańców wymienionych
w ankiecie Frelka, a i w tym zakresie nie udało się wyjaśnić wszystkich
okoliczności i ustalić dokładnych personaliów wszystkich omówionych tam
osób. Wynika to z ogromnej pracochłonności poszukiwań archiwalnych oraz
znacznych luk w dokumentacji. Wydaje się jednak, że poszukiwania takie warto
kontynuować, wykorzystując w pełni cenny i w pewnym sensie unikalny materiał
zawarty w omawianej ankiecie. Mogłoby to znacznie wzbogacić naszą wiedzę o
powstaniu styczniowym na Suwalszczyźnie .
napadniętego

37

•

"Powstańcy gonili Rykaczewskiego, bo chcieli go powiesić, jednak im uciekł". Materiały
S. F r e l k a, relacja nr 22, A WS.
38
Żadna z wymienionych tu rodzin (z wyjątkiem Lutostańskich) nie legitymowała się w
Królestwie Połskim na podstawie prawa z 1836 r.
37
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PEJ/OME

JIHBapcKoe BOCCTaHHe OCTaBHJIO npOlfHhle CJie.[lbl B HapO.llHhiX Tpa.UHUUSIX Ha CyBaJiblUUHe.
,[(aHHhie, co.uepiKamuecSI B onpoce, npoBO.UUMOM Ha :ny TeMy CTaHUCJiaBOM <l>peJieKoM B 1963 r.,
B COTIOCTaBJieHUU C HaH.[leHHhiMU .[lOKyMeHTaMU (npeiK.[le Bcero C MeTpUKaJihHbiMU aKTaMU),
UHcpOpMaUUSIMH U3 pa3JIUlfHbiX ny6JIUKaUUH U .upyrUMU UCTOlfHUKaMU TI03BOJIUJIU BOCCTaHOBUTb
.ueHTeJihHOCTh pH.ua noBCTaHueB u Y3HaTh ux cpaMuJiuu. CaMhiM nonyJISipHhiM u3 HUX 6hiJI B
OKpecTHOCTSIX CyBaJIK CTaHucJiaB ..slcKOJI.ll, KoMaH.unp oTpSI.ua KOHHoił HapO.llHOH iKaH.uapMepuu,
KOTOpbiH .[leHCTBOBaJI B paHOHe, pacnOJIOiKeHHOM Ha ceBep OT ropo.ua, CKpbiBaSICb B TIOTaHHhiX
MeCTax Ha TeppuTopuu HhiHemHero CyBaJIKCKoro 3anoBe.llHUKa. OH 6hiJI ChiHOM MnnoJiuTa apeH.uaTopa cpoJihBapKa ,[(eM6oBo B npuxo.ue KaneTHUK.
B ero oTpH.ue cpaiKaJIUCh 6oiłUhi pa3JIUlfHOro npoucxOiK.UeHuSI, npeiK.ue Bcero ChiHOBhSI
apeH.[laTOpOB UJIU BJia.[leJibUeB MeJIKUX cpOJihBapKOB, KOHTOpiUUKU, CJiyiKaiUUe, JieCHhle pa60lfUe,
peiKe KpeCThSIHe. OTpSI.ll, KpoMe pa3JIUlfHhiX ca6oTaiKHhiX aKuuił, 3aHUMaJICSI npeiK.ue Bcero
.[l06bilfeH npO.UOBOJibCTBUSI U TIOCTaBKOH ero .[lJISI 6oJiee KpynHhiX TIOBCTaHlfeCKUX cpopMUpOBaHUH,
.[leHCTBYIOIUUX B ABryCTOBCKOH nyme, lfTO Bhl3hiBaJIO KOHcpJIUKTbl C MeCTHhiM HaCeJieHUeM - KaK
C KpeCTbSIHaMU, TaK U C BJia.[leJibUaMU HeKOTOpbiX cpOJibBapKOB.
OTpSI.ll ..slcKOJI.Ua 6hiJI pa36UT 9 HOS16pS1 1863 r. B ·ĆpaiKeHuu no.u .uepeBHeił )KuBa Bo.ua.
KoMaH.uup nonan B TIJieH u 6hiJI Ka3HeH BMecTe c .UBYMSI TOBapumaMu Ha pbiHKe B CyBaJIKax 2
.ueKa6pS1 Toro iKe ro.ua.

SUMMARY

The January Uprising left strong traces in the folk tradition in the Suwalki region. Data
contained in a survey conducted on this subject by Stanisław Frelek in 1963 and compared with
discovered documents (mainly registry acts), information scattered in various publications and other
sources enabled the author to recreate the activity of a number of insurgents and to establish their
personał data. The most popular in the region of Suwałki was Stanisław Jaskold, a commander of
a regiment of the national mounted gendarmerie, active in the region to the north of the town and
using hideaways in the present-day Suwałki National Park. He was the son of Hipolit, a tenant of
a smalllanded estate in Debowo, in a parish of Kaletniki. Jaskold's regiment included people from
various environments, although mainly sons of tenants, or owners of smalllanded estates, manorial
officials, civil servants, forestry employees and more rarely, peasants. The regiment, apart from
various sabotage, was concerned mainly with obtaining food supplies and their distribution to
larger groups of insurgents in the Augustow Forest, a task which was the cause of conflicts with the
local population, both the peasantry and the owners of certain landed estates.
The regiment Ied by Jaskold was liquidated on 9 November 1863 in a skirmish near the village
of Zywa Woda w. Jaskold himself was captured and subsequently executed together with two of his
companions, in a marketplace of Suwałki on 2 December of the same year.

JÓZEF MAROSZEK

BOBRA WIELKA - DZIEJE DWORU I PARKU

l>o6pa-BeJibKa - HCTOpH.SI noMeCTbSI H napKa
Bobra Wielka - history of the manor and park

W 1984 r. nowo powstające Białostockie Muzeum Wsi wzbogaciło się o cenny
zabytek - dwór drewniany z początku XIX stulecia, który rozebrano i po
zabiegach konserwatorskich ponownie ustawiono w skansenie. Zabytek ma nie
tylko walory architektoniczne, ale również nosi charakter pamiątki narodowej,
przez półtora stulecia bowiem był ważnym ogniskiem kultury polskiej, a jego
właściciele, mieszkańcy i goście wnieśli cenny wkład do kultury narodowej.
Dokumentują to materiały ikonograficzne, źródła pisane i wspomnienia wielu
osób. Podjęta przez Muzeum Okręgowe w Białymstoku akcja poznania
przeszłości zabytku sprawia, że dziś o Bobrze Wielkiej wiemy dużo i umiemy
ocenić wartość zabytku.
Niniejszy komunikat jest podsumowaniem badań historycznych prowadzonych nad siedzibą dworską w Bobrze Wielkiej. Celem jest uchwycenie wartości
kompozycyjnej tej siedziby, przemian jej układu przestrzennego i wartości
przyrodniczych oraz krajobrazowych. Badania nad siedzibą bobrzańską prowadzone były w kontekście przygotowywanego wspólnie z Ewą B oń c z ak- K u c h a r c z y k - "Katalogu zabytkowych parków i ogrodów województwa białostockiego". Z Jej pomocy i wielu innych osób pr:z;yszło autorowi
korzystać, za co wyrażam serdeczną wdzięczność.
Na przełomie XV i XVI w. nad brzegiem Biebrzy, w jej górnym biegu,
niedaleko źródeł kilku bojarów litewskich otrzymało nadania ziemskie. Powstało wówczas kilka dworów, które od nazwy rzeki przyjęły imię Bobra. Już w
1501 r. istniały dobra Syruciów, do których należała też osada, dziś zwana Bobrą
Wielką 1 . Aż do 1795 r. administracyjnie pozostawała ona w granicach powiatu
grodzieńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1

J.

W i ś n i e w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca

ROCZNIK

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991

280

J. MAROSZEK

Ryc. l . Siedziba dworska w Bobrze Wielkiej
l - dwór, 2 - la mus, 3 - zegar na podjeździe, 4 - krzyż, 5 - mły n, 6 - wh1z zwany Święt y m Gabem

4 września 1551 r. jako właścicieltej majętności występował Jerzy S y r u ć 2 .
Posesora tego wspominano jeszcze 5 grudnia 1555 r. 31 stycznia 1558 r. dwór
w Bobrze był własnością Szczęsnego S y r u c i a, miecznika nadwornego
królewskiego, syna Jakuba. Procesował się on wówczas o te dobra z Janową
W o ł ł o w i c z ową 3 . Inne dwory, zwane Bobra, należały w latach pięć
dziesiątych XVI stulecia: jeden do Pawła T u r a dworzanina hospodarskiego,
XVIII wieku, Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Warszawa 1967, s. 73,
t e n że , Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie etniczne,
"Acta Baltico--Słavica" t. XI, Wrocław 1977, s. 31.
2
Ak ta izdavajemyje Yiłenskoju Archieograficzeskoju Kommissiej u, t. XXI, Yiłna 1894,
s. 359-360.
3
Ibid ., s. 362 i 281 .
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drugi, pewnie dzisiejsza Chojnowszczyzna, do Andrzeja S k i p o r a (a później
do jego synów Grzegorza i Augustyna), trzeci do Ostafiego G r i d i c z a,
czwarty do Michała M ak ar o w i c z a syna Ludmiły Ki m b ar o w ej
I w a n ó w n y, piąty do Olechny K o s t e n t o w i c z a 4 . Umiejscowienie
poszczególnych siedzib dworskich dziś nie jest możliwe do ustalenia.
Założenie zwane Bobrą Wielką zlokalizowano nad bagienną doliną źródlisk
Biebrzy (w czasach staropolskich zwanej również Bobrą, do dziś w sąsiedztwie
założenia nazywanej Bobrówką). Dolina wyznaczała południowo-wschodnią
granicę układu kompozycyjnego. Najdawniejsze, XVI-wieczne źródła, mimo że
dość liczne, nie obrazują kompozycji. Wspomniane za to są dwie drogi -jedna z
miasteczka Nowy Dwór, a druga z Sidry oraz "lipina" rosnąca w pobliżu traktu
nowodworskiego i olszyna nad Biebrzą. W 1555 r. Jakub Kle p a ck i,
działający w zespole mierników Sebastiana D y b o w s k i e g o, sprawcy
dworów hospodarskich grodzieńskich, rozmierzył grunty i siedziby dworskie
bobrzańskie

5

•

Siedziba dworska w Bobrze Wielkiej już w XVI stuleciu miała charakter
ozdobny i była urządzona podobnie jak inne średniozamożne szlacheckie
założenia dworsko-ogrodowe w tych stronach - naśladujące układy wprowadzone w pobliskich siedzibach zarządów dóbr królewskich: Nowym Dworze,
Grodnie, Knyszynie czy Dobrzyniewie. W jak dużym stopniu w Bobrze Wielkiej
w 2 połowie XVI lub na początku XVII stulecia zrealizowano program włoskiego
ogrodu kwaterowego dziś nie sposób ustalić wobec późniejszych przemian
kompozycyjnych.
W 1567 r. Bobra Wielka była własnością Jana S y r u c i a 6 • Syruciowie
jeszcze w XVII w. bylijej posesorami, 9 sierpnia 1611 r. i 17 stycznia 1612 r. były
nimi małoletnie dzieci nieżyjącego już wówczas Krzysztofa S y r u c i a 7 • Ten
ostatni ożeniony był z Hanną T y s z k i e w i c z ó w n ą, córką Dymitra,
podkomorzego kijowskiego, marszałka królewskiego 8 • Wobec małoletności
dzieci Krzysztofa dzierżawcą majątku i prawnym opiekunem sierot był Olbracht
S y r u ć, wspólnie z dziećmi Krzysztofa zamieszkujący w dworze bobrzań
skim 9 • Ród Syruciów w niedalekim sąsiedztwie siedziby dworskiej, ok. l km na
północ, osiedlił wieś chłopską Siruciowce. 3 maja 1646 r. w aktach metrykalnych
4

Ibid., s. l 07 i 120.
Ibid., s. 361 i 363.
6
Popis wojska ziemskobo Wielikoho Kniazstwa Litowskoho z 1567 r., "Russkaja Istoriczeskaja Bibliotieka" t. XXXIII. litovskaja Metrika, otd. I, cz. III, Petrograd 1915, s. 5 t O, cyt. za
J. J a k u b o w s k i, Powiat grodzieński w w. XVI, "Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski"
z. III, Kraków 1935, s. 114.
7
Akty izdavajemyje ... , t. I, s. 244-251.
8
W. D worz a czek, Genealogia, Warszawa t959, tab. t 77.
9
Ak ty izda vajemyje ... , t. I, s. 255- 251.
5
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parafii łacińskiej w Nowym Dworze odnotowano Julię S i r u c i ó w n ę, a w
1681 r. Katarzynę S i r u c i ó w n ę, nie możemy jednak wskazać ich związku
z Bobrą Wielką 10 .
,
Następował stały proces drobnienia majętności. Wykaz płatników podymnego z 1715 r. wymieniał posesjonatów w Bobrach: "pani Maryanna Tracewska
dym l, pan Wawrzyniec Niżyński [właściciel Chojnowszczyzny - przyp. J.M.]
dym l, pan Dominik Połubiński [właściciel Bobry Małej -przyp. J.M.] dym 1,
pan Władysław Siruć dymów 2 ... , pani Sirudowa Janowa dymów 2". Ponadto
funkcjonował folwark Bobra należący do dóbr Kudrawka pana Stawogórskiego 11 . Nie wiemy, kto z wymienionych osób był posesorem Bobry Wielkiej.
Wanda M i ł a s z e w s k a, w okresie międzywojennym częsty gość dworu
bobrzańskiego, spisała miejscową legendę o córce Syrucia i panu T r ae e w ski' m: "To jest córka Syrucia ... Jej ojciec był poganin i ona była też
poganką. Oni tu żyli w dawnych czasach i Syruć chciał, żeby ona paliła święte
ognie. A ona się zakochała w jednym Polaku ... W panu Tracewskim ... , a ten
Polak także się w niej zakochał. Ale on był polskim rycerzem, co tu z wojskiem
przyjechał, a Syruć nie chciał pozwolić, żeby oni się ożenili, i groził panu
Tracewskiemu ... A ona była bardzo nieszczęśliwa i płakała ... I Syruć ją zamknął
w domu i nie pozwoliłjej spotkać się z ukochanym, a wtedy ona uciekła i utopiła
się w rzece ... i za karę została wodnicą ... , a pan Tracewski, jak się o tym
dowiedział,okropnie rozpaczał i poszedł czatować pod świętym drzewem ... , pod
Gabem ... i jak Syruć przyszedł, to on wyskoczył i go zabił! ... Syrućjeszcze coś mu
powiedział, zanim został zabity ... , zanim umarł, powiedział do swojego wroga: Ty
po śmierci zostaniesz diabłem i będziesz mieszkał w borku, gdzie spotykałeś moją
córkę ... I będziesz nocami siedział na tym ogromnym drzewie ... na Gabie.
I będziesz straszył ludzi. A jak tylko zobaczysz wodnicę, będziesz ją gonił, a ona
będzie uciekała zawsze od ciebie ... " 12 Trudno ustalić, co jest prawdą w tej
legendzie. Faktem jest, że oprócz działu Syruciów w okolicy inny dwór Bobra
należał do Tracewskich. Antagonizm Syruciów i Tracewskich mógł też doprowadzić do krwawego finału. Po 1715 r. Bobra Wielka w bliżej nieznanych
okolicznościach przestała należ,e ,Ć do Syruciów.
Skąpe wzmianki źródłowe, odnoszące się zresztą niemal w całości do sytuacji
prawno-własnościowej dóbr, nie pozwalają śledzić ewolucji układu przestrzennego założenia w dobie baroku. Już w 1611 r. przy dworze Syruciów w Bobrze
Informacje T. S a m u l według "Pamiętników" ostatniego przed II wojną światową
Bobry Wielkiej Tadeusza T o m a s z e w s k i e g o (zm. 1976 r.). "Pamiętniki"
stanowią dziś własność wdowy po autorze - Ireny T o m a s z e w s k i e j, zamieszkałej w
Szprotawie.
11
AGAD, Biblioteka Załuskich 205, k. 40.
12
W. M ił a s z e w s k a, Święty Wiąz. Legenda Starych Kątów. Powieść, ilustrował
Jan B u ł h ak, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin (1939 r.), s. 13-14.
10
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Wielkiej był staw (zapewne młyński) 13 • Pozostałości układu kwaterowego
ogrodu włoskiego widoczne są we wnętrzu późniejszej kompozycji krajobrazowej - ślady nasadzeń na wcześniejszych granicach ogrodu i kwater, relikty
w układzie dróg dojazdowych oraz układ grobli między stawami, a także jar
w ogrodzie. Inne więc było usytuowanie tego ogrodu - ciągnął się on z
północnego zachodu na południowy wschód. Nic poza tym nie można powiedzieć o pozostałych komponentach siedziby dworskiej.
Około połowy XVIII w. Bobra Wielka zmieniła właściciela, pewnie drogą
koligacji rodzinnych, tradycja bowiem jeszcze w dwudziestoleciu międzywojen
nym głosiła, że majętność nigdy nie przechodziła z rąk do rąk drogą kupna, lecz
stale, prawie przez 300 lat, przekazywano ją w rodzinie 14. Rejestr 1775 r.
wymienił: "Folwark JMP Romyki porucznika Petyhorskiego" 15 . Właści
cielem był więc Michał H r o m y k a porucznik petyhorski w wojsku
W. Ks. Litewskiego, poseł na sejm 1775 r. 16 , później 15 maja 1794 r. notowany
jako członek sądu kryminalnego Komisji Porządkowej Powiatu Grodzień
skiego 17 .
Opis parafii nowodworskiej z l 784 r. wymieniał:
"Bobra. Dwór JPana Hremyki na zachód letni, ćwierć mili wielkie od Nowegodworu.
Bobra JPana Kamsskiego, w tejże pozycji bliżej nieco Nowegodworu, także ćwierć mili od
Nowegodworu.
Bobra JPana Niżyńskiego [późniejsza Chojnowszczyzna - przyp. J.M.J w tejże pozycji
sytuowana między Bobrą JPana Hremyki i JPana Kamińskiego o ćwierć mili od Nowegodworu.
Bobra JPana Połubińskiego [Bobra Mała - przyp. J.M.] na sam zachód zimowy mila wielka od
Nowegodworu.
Te wszystkie dwory biorą nazwisko od rzeki Bobry, nad którą mają pozycję .. .Syruciowie, czyli
Bobra, wieś i karczma na 600 kroków od wsi leżąca JPana Hromyki, pół mili od Nowegodworu".
Tenże

"Opis" stwierdzał: "Droga z Nowegodworu do Paszkowskiego mostu,
a stamtąd do Hołynki idzie ulicą w Nowymdworze, zwaną Bobrzańską, z której
wyjechawszy Altaryi [Przemienienia Pańskiego - przyp. J.M.J po lewej ręce
zostawując przebywszy grobla zła i most na rzece Bobrze. Stamtąd na zachód
letni prosta droga do Paszkowskiego mostu prowadzi: zaraz za miasteczkiem
idzie dróżka w prawo do folwarku JPana Kamińskiego i JPana Niżyńskiego
Bobra zwanych, podjechawszy ćwierć mili gaj brzozowy po lewej ręce zostaje
JPana Hromyki, po prawej dwór widać tegoż. Dokąd i dr o g a krę t a w
prawo poszła. O kilkaset kroków stoi po lewej ręce karczma przy drodze JPana
13

Ak ty izda vajemyje ... , t. I, s. 144- 151.
Za T. S a m u l - według "Pamiętników" Tadeusza T o m a s z e w s k i e g o.
15
CGIA Białoruskiej SSR w Mińsku, 1882 (1)4, k. 35v.
16
Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 459.
17
Tabela domów rulmczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się ... roku 1794, (w:)
Biblioteka Kórnicka 35 244 i 35 276, k. 3.
14
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Hromyki, w prawo droga do wsi Syruciowców. Prosto poszła droga do Bobry
Pana Połubińskiego i do wsiów Koniuszki i Sopoćkowce. Między tą drogą i
dróżką do Syruciowców idzie droga srzednia, prosta ku gaikowi Ho lackiemu, do
którego dojeżdżając, nieco w prawo poszła do Paszkowskiego mostu dróżka
koło karczmy Holackiej, na lewej ręce zostającej, gdzie się kończy parafia
Nowodworska". W innych miejscach "Opis" wzmiankował: "Stawek JPana
Hromyki niedaleko dworu Bobra, ćwierć mili od Nowegodworu", "młyn JPana Hromyki na stawku w Bobrze". "Gaje największe są koło Bobry JPana
Hromyki, J.Paria Niżyńskiego i J.Pana Kamińskiego" 18 . Źródła pruskie sprzed
1808 r. notowały Antoniego Hromykę, właściciela Bobry i 22 poddanych 19 .
W bliżej nieznanych okolicznościach Bobra Wielka z rąk Hromyków
przeszła w posiadanie A n d r z ej k o w i c z ó w. Jako posesorzy wzmiankowani są w 1838 r. 20 , ale ich własnością była już w 1818 r., gdy budowano
zachowany do dziś dwór. Według tego samego projektu wybudowano dwór
w innym majątku Andrzejkowiczów - Starzynkach koło Ejsmont 21 • Nie
wiemy, czy Bobra Wielka należała do Tadeusza A n d r z ej k o w i c z a
pisarza i podstarościego grodzieńskiego w czasach Przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, a później do 24 kwietnia 1809 r. prezydenta Sądu Głównego II
Departamentu Guberni Grodzieńskiej. Być może pozyskał tę majętność dopiero
jego syn Michał B u t o w t A n d r z ej k o w i c z, który przejął stanowisko prezydenta po ojcu, a później został gubernatorem grodzieńskim i
wołyńskim. Siostra Michała - Katarzyna wyszła za mąż za generał-guberna
tora Litwy B e n n i g s e n a. Michał w 1812 r. pełnił funkcję marszałka
powiatu grodzieńskiego. W 1821 r. sprawował urząd ministra katedry grodzieńskiej loży masońskiej "Przyjaciele Ludzkości". W 1827 r. dymisjonowany
został z urzędu gubernatora. Zmarł po 1830 r., prawdopodobnie około 1838 r. 22
Bobra Wielka w latach 1818-1827 były jedną z kilku rezydencji gubernatora, przywódcy szlachty grodzieńskiej, działacza wolnomularskiego, o czym
możemy sądzić z jego działalności politycznej i gorącego patriotyzmu.
18
Biblioteka Akademii Nauk USSR w Kijowie 6001 -6911, cyt. za W. W er ner ową
(Opis parafii dekanatu grodzieńskiego z roku 1784 - praca w przygotowaniu); Por. AGAD, Zb.
kartograficzny, Textor-Sotzmann, Topographisch Militarische Karte, Berlin 1808.
1
<J AGAD, Zb. Kartograficzny, tzw. AK 70.
20
AP Białystok, Komisja Aprowizacji Ludowej, l.
21
Por. widoki dworu w Starzyokach - z lat 1861 - 1877, rysunek Napoleona Ordy w Muzeum
Narodowym w Krakowie, dział III, r.a. 4416 - "Dwór Andrzejkowiczów" i napis "Starzynki
Alexandra Andrzejkowicza ż. Klotylda. Inny widok tego dworku - fotografię z tegoż czasu
zamieścił Z. G l o g e r, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. I, Warszawa
1907. Widok przed 1928 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Dział Dokumentacji Ikonograficznej 20/ 17 567.
22
1. I w a s z k i e w i c z, Andrzejkowicz - Butowt Michał, "Polski Słownik Biograficzny",
t. I, z. 2, Warszawa 1935, s. 111; K. E s t re i c h er, Bibliografia, t. XI, Kraków 1959, s. 29; AP
Białystok, Komisja Aprowizacji Ludowej, 1.

BOBRA WIELKA - DZIEJE DWORU I PARKU

285

181S r. nowa kompozycja była kulminacyjnym punktem w
rozwoju układu przestrzennego parku. Ciekawe, że budowa dworu w Bobrze
zbiegła się w czasie z powstaniem na początku 1817 r. grodzieńskiej loży
24
"Przyjaciół Ludzkości" 23 . Dwór, którego budowę prowadzono w 1817 r. ,
a ukończono w roku następnym -jak świadczy inskrypcja wyryta w nadprożu,
nad bocznym wejściem do dworu, ustawiono na osi wyznaczonej przez nowo
wyznaczoną drogę dojazdową, wysadzaną lipami. Aleja łączyła gościniec
nowodworski z dworem bobrzańskim, zastąpiła "krętą drogę" wzmiankowaną
w 1784 r. Elewację główną budynku skierowano na północny-zachód, w stronę
podjazdu, gdzie na eliptycznym klombie ustawiono zegar słoneczny 25 • Jednocześnie przy podjeździe, od strony południowej wzniesiono drewniany podpiwniczony lamus, z trójsłupowym podcieniem, nakryty dachem naczółkowym,
gontowym 26 .
Dwór, nazywany przez okolicznych wieśniaków "pałacem", był drewniany,
o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Zbudowano go na rzucie wydłużonego
prostokąta, o wymiarach 27 x 13 m. Miał kamienny fundament, częściowo był
podpiwniczony. Nakryto go dachem naczółkowym, gontowym. Na osi główpej,
od strony gazonu poprzedzał go czterokolumnowy portyk, z murowanymi
kolumnami toskańskimi, otynkowanymi. Na ganek wiodły trójstopniowe schodki. Z przeciwnej strony, od ogrodu, w elewacji wschodniej umieszczono taras,
obwiedziony balustradą. W o kół dworu posadzono winorośle charakterystycznie
zdobiące budynek.
Podjazd z gazonem wysadzono lipami, klonami oraz krzewami ozdobnymi.
Przed podjazdem na głównej osi kompozycji było podwórze gospodarcze,
prostokątne, przedzielone na dwa gumna główną drogą dojazdową, wysadzoną
lipami. Wyeksponowano w ten sposób część gospodarczą, choć nie wzniesiono
tam, wzorem innych sąsiednich dworów, murowanych budynków gospodarczych. Zabudowania te nie były okazałe, a zlokalizowano je w dość dużej
odległości od Biebrzy.
Na południowy wschód od dworu znajdował się ogród ozdobny. Jego
północny skraj stanowiła droga wysadzana lipami. Aleję wytyczono na osi
Powstała około

23
L. H a s s, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie
(1721-1821), Warszawa 1980, s. 432; S. M a łach o wski-Ł e m p i ck i, Wolnomularstwo
na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1776-1822. Dzieje i materiały, Wilno 1930,
s. 39 i 53; t e n że, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach t 738- t82t,
(w:) Archiwum Komisji Historycznej, seria 2, t. II (ogólnego zbioru t. XVI), Kraków t930, s. t69.
24
T. T o m a s z e w s k i w "Pamiętnikach" twierdził, że dwór w Bobrze Wielkiej w t 8 t 7 r.
uległ tylko przebudowie. Inskrypcja nad drzwiami brzmi: "ROKU t 8t8 UKOŃCZONY".
25
T. T o m a s z e w s k i, Pamiętniki, cyt. za T. S a m u l.
26
BBiDZ w Białymstoku: Karta ewidencyjna lamusa w Bobrze Wielkiej, fotografia W. Paszkowskiego lamusa w 1960 r. (negatyw BBiDZ w Białymstoku D/3/ t t 5/ 5) oraz tamże inwentaryzacja
tego obiektu.
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Ryc. 2. Bobra Wielka. Fot. M. Pokropek

widokowej solitera - wiązu rosnącego na zboczu pagórka, wśród pól ornych,
a kilkaset metrów za drzewem widok zamykała ściana lasu zwanego Tracewskim
Borkiem. W dwudziestoleciu międzywojennym drzewo oglądał Władysław
S z afer, który określił jego wiek na około 500 lat 27 . Wiąz fotografował Jan
B u ł h ak, a dwie reprodukcje jego fotografii zamieszczono w książce Wandy
M i ł a s z e w s k i ej, "Święty Wiąz. Legenda Starych Kątów. Powieść",
wydanej tuż przed II wojną światową. Autorka, która często odwiedzała dwór
w Bobrze Wielkiej, przekazała w literackiej wersji miejscową tradycję związaną
z drzewem. Wiąz ten ludność okoliczna (polska i białoruska) nazywała gab, co po
litewsku znaczy wiąz. Używanie i przez ludność słowiańską nazwy "gab" miało
dowodzić, że w czasach pogańskiej Litwy był on przedmiotem kultu religijnego.
W niewielkim sąsiedztwie rosła dąbrowa, a w czasie prac ziemnych około 1920 r.
znaleziono pozostałości bruku kamiennego, które pisarka łączyła z istnieniem w
tym miejscu świątyni pogańskiej. Autorka Świętego Wiązu ... przytoczyła kilka
demonologicznych przekazów ludowych, takich jak o Syruciównie, którą
pokochał Pan Tracewski, o przygodzie Żydóweczki Szejny C yr u l i k, o
zdarzeniu jakie spotkało dziewkę folwarczną Antalkę P i s k u n ó w n ę .
•świadczyć one mogły o kultowym charakterze drzewa 28 .
27
28

W. B u j n i ck i, Powiat sokólski. Jego przeszłość i stan obecny, Warszawa 1939, s. 66.
W. M i ł a s z e w s k a, o.c.
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Wydaje się, że tak jak w przytoczonej wcześniej historii Syruciówny i jej
niefortunnego kochanka - pana Tracewskiego, tak i w przypadku przedchrześcijańskiej metryki kultu "Świętego Gaba" autorka przesadziła. Sądzić
należy, że nazwa "Święty Gab" powstała około 1818 r. w czasie przebudowy
Bobry Wielkiej na rezydencję Andrzejkowicza, romantyczną, nawiązującą do
litewskości przedchrześcijańskiej, stąd użycie pojęcia "gab", niezrozumiałego w
rejonie gdzie nigdy nie mówiono po litewsku lecz po polsku, lub "po prostu"
(tj. dialektem białoruskim). Na Litwie zresztą nie kultywowano wiązów tylko
dęby. Wiąz-soliter, nazywany "Świętym Gabem", był elementem kompozycji
krajobrazowej. Zastanawiająca jest też sakralizacja drzewa, które z powodu
olbrzymiej wypróchniałej dziupli w latach trzydziestych XX w. mogło stać się
kaplicą dworską. Może już w czasie tworzenia kompozycji krajobrazowej
dziuplę przeznaczóno na cele sakralne, ale nie chrześcijańskie.
Zastanawiający jest też układ wewnętrzny parku przydworskiego. Ogród
miał charakter krajobrazowy. Zachowały się elementy starych zadrzewień fragmenty szpalerów i alei orazjar - ułożonych ukosem .w stosunku do nowych
granic kompozycji. Nie jest wykluczone, że nowe i pozostawione relikty starych
drzew były zaplanowane zgodnie z symboliką masońską. Wobec późniejszych
przeobrażeń i powojennych dewastacji obiektu odtworzenie zasad skomponowania ogrodu nie jest możliwe. Charakterystyczny w tej kompozycji jest mały
udział elementów wodnych. Poza naturalnymi rozlewiskami biebrzańskimi tylko
jeden hektar zajmowało lustro wody stawu młyńskiego. Szczególnie silnie
powiązano ogród z otaczającym krajobrazem wzgórz nad Biebrzą, bo na rzekę,
łąki i lasy za Biebrzą rozciągał się widok z dworu i parku. Od strony południowej
w zasięgu wzroku pozostawała kompozycja dworsko-ogrodowa w Bobrze
Chojnowskiego (późniejsza Chojnowszczyzna), regularna w typie włoskiego
ogrodu kwaterowego.
Założenie dworsko-ogrodowe w Bobrze Wielkiej, jak można domniemywać,
służyło nie tylko jako siedziba niedużych, jednowioskowych dóbr, ale przede
wszystkim jako miejsce spotkań elity społecznej guberni grodzieńskiej, zgrupowanej w loży masońskiej, na czele której stał dziedzic z Bobry. "Święty Wiąz" owiany tajemnicą, zegar na podjeździe, "dziwne" kształty nasadzeń ogrodowych,
lamus nie związany z gospodarstwem (okresowo służący pewnie na miejsce
spotkań), zasłonięta gospodarstwem rezydencja gubernatorska, to tylko niektóre
cechy przeznaczenia Bobry Wielkiej. Dwór w Bobrze Wielkiej był zapewne
miejscem spotkań ziemiaństwa grodzieńskiego, a także centrum życia politycznego i patriotycznego.
Niejasne są przemiany własnościowe Bobry Wielkiej w połowie XIX w. Nie
wiemy w jaki sposób majętność przejął Ksawery K a s z u b a.
4 lipca 1873 r. - Anna R o s z k o w s k a (ur. (17) 29 X 1841 r. zm. 11 I 1917 r.) i Teofila B u d ki e w i c z o w a, córki Ksawerego Kaszuby,
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ojca zostały posiadaczkami Bobry Wielkiej. Jednocześnie decyzją
ten odebrano Marii L i s t o w s k i ej (wdowie po Kaszu29
bie?) • Dziesięć lat później, 27 października 1883 r. wyrokiem Grodzieńskiej
Izby Sądu Karnego i Cywilnego spadek po Teofili Butkiewiczowej uzyskał jej
rodzony brat Maurycy Jan Kaszuba (ur. 1831 r.). Był on obok swej siostry Anny
Roszkowskiej współwłaścicielem Bobry Wielkiej 30 . Jednak dopiero w 1892 r.
wprowadzono go w posiadanie 31 . 18 stycznia 1893 r. zostały ostatecznie
uregulowane sprawy posesji dóbr między współwłaścicielami: dymisjonowanym
sztabsrotmistrzem Maurycym Janem Kaszubą i jego siostrą Anną Roszkowską.
Jedyną właścicielką została Anna Roszkowska, która spłaciła bratu jego część.
Bobra Wielka obejmowała wówczas 521 dziesięcin ziemi (570 ha). Pełno
mocnikiem Roszkowskiej w załatwieniu tej sprawy był jej mąż dymisjonowany
inżynier i sztabskapitan szlachcic Bartosz R o s z k o w s k i. Małżonko
wie stale mieszkali w majątku Rudawica, położonym również w powiecie
grodzieńskim 32 . Z ostatniego faktu możemy wnioskować, że Bobra Wielka
w czasach posesji Anny Roszkowskiej (1873 -1903) nie uległa przebudowie.
Małżonkowie Anna i Bartosz Roszkowscy nie mieli potomstwa (córeczka
Ludwisia zmarła w dzieciństwie), toteż postanowili przekazać Bobrę szwagrowi
Bartosza Roszkowskiego - Aleksandrowi T o m a s z e w s k i e m u (synowi Kazimierza), zamieszkałemu w Kijowie, trudniącemu się inżynierią kolejową
(ur. 28 III 1844 r. - zm. 28 XI 1916 r.), ożenionemu z Gabrielą z domu
Roszkowską (ur. 1859 - zm. 22 IX 1889 r.). W 1902 r. Roszkowscy wydzierżawili
majątek na 24 lata Aleksandrowi Tomaszewskiemu, zobowiązując go do
zbudowania w pierwszych 12 latach: krochmalni lub cegielni z wytwórnią
dachówek, urządzenia tamy na Biebrzy i ocZ>yszczenia stawu o powierzchni
l dziesięciny (l, l ha). Niewykonanie tych zobowiązań miało unieważnić dzierża
33
Decyzje o
wę, której czas wyznaczono od l marca 1904 r. do l marca 1928 r.
dzierżawie podjęto widocznie wobec trudności w przekazaniu majętności w ręce
Polaków-katolików. Nowa sytuacja prawna, jaka nastąpiła po rewolucji 1905 r.,
zezwalała na przekazywanie dóbr ziemskich katolikom. Już w 1906 r. Bartosz
Roszkowski rozporządził majątkiem 34. 16 września 1908 r. Anna Roszkowska sprzedała majętność Janowi, synowi Aleksandra Tomaszewskiego (ur.

po

śmierci

sądu majątek

AP Białystok, SNG 11, k. 106-107.
Ibid., k. 107. Poprawne ustalenie przemian własnościowych Bobry Wielkiej w 2 poł. XIX w.
dokonał dr J. S z u m s k i.
31
lbid., 11, k. 106.
32
Ibid., 12, k. 3-4, 12. Por. P. D i k o v, Spisok zemlevdenii w Grodnenskoi gubernii, Grodna
1890, s. 45.
33
AP Białystok, SNG, 38, k. 124- 125.
34
Testament Bartosza Roszkowskiego z 1918 r. znajduje się w posiadaniu Ireny Tomaszewskiej,
wdowy po Tadeuszu, zam. w Szprotawie - inf.mgr T. S a m u l.
29

30
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Jadwiga Tomaszewska, Tadeusz Tomaszewski, Zygmunt Miklewicz, Jan Tomaszewski

17 IX 1885 r. - zm. 24 VII 1920 r.) 35 . Tomaszewscy przed wybuchem I wojny
światowej nie zrealizowali zamierzonych inwestycji. Przed I wojną dwór
36
bobrzański był ważnym centrum kultury polskiej .
Lata I wojny światowej park i zabudowania dworskie przetrwały bez
większych zmian. W czasie wojny 1920 r. zginął 24 lipca właściciel Bobry
Wielkiej (pochowany jest na cmentarzu prawosławnym w Nowym Dworze) 37 .
Spuściznę przejęło rodzeństwo Jana Tomaszewskiego: Jadwiga (ur. 17 X 1882 r.
-zm. 29 IV 1975 r.), Wacław (ur. 28 III 1884 r. -zm. 5 VI 1969 r.) oraz Tadeusz
(ur. 28 VIII 1887 r. - zm. 2 IX 1977 r.), który gospodarował w Bobrze 38 .
W 1918 r. podjęto prace nad rozbudową stawów na Biebrzy. Opisuje to
W. B u j n i c k i: "Największe gospodarstwo rybne w powiecie [sokólskim przyp. J.M.J posiadał majątek Bobra Wielka. Roboty przy założeniu stawów
rozpoczęto tu jeszcze w 1918 r. Pierwszego zarybienia dokonano w 1921 r.
W 1928 r. było już 18 ha wód, w tym 8 ha zarybionych (karpiem, linem i
karasiem). Stawy są zasilane wodami Biebrzy. Roboty przy budowie stawów, a
35
AP Białystok, SNG, 46, k. 149- 157. Daty urodzin i śmierci członków rodziny Raszkowskich i
Tomaszewskich podaję za ustaleniami mgr T. S a m u l.
36
W. B u j n i c k i, o.c., s. 75.
37
Według informacji mieszkańców Nowego Dworu.
38
Według "Pamiętników" T. T o m a s z e w s k i e g o i ustaleń mgr T. S a m u l.
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Ryc. 4. Salon czeczotkowy w Bobrze Wielkiej. Fot. J. Bułhak z: "Święty Wiąz" 1937, s. 129

nade wszystko grobli, nie zostały dotychczas [1939 r. - przyp. J.M.] ukończone.
Zaznaczyć należy, że inwestycje w majątku tym wymagają dużych nakładów ze
względu na wielki przepływ wiosennych wód Bobry, które niszczą groblę" 39 .
W. Miłaszewska opisała jeszcze jedną ważną inwestycję - nowy młyn z
kosztowną turbiną, czyli "ostatnim wyrazem techniki": "Ten młyn miał ważną
misję do spełnienia. W kryzysowych czasach, jakie nastały wkrótce po Wielkiej
W oj nie, powinien był dostarczać gotówki na bieżące potrzeby, na zaległe
podatki, na inwestycje" 40 . W 1920 r. zasadzono nową aleję lipową będącą
39

40

W. B u j n i c k i, o.c., s. 245.
W. M ił a s z e w s k a, o.c., s. 3-39.
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przedłużeniem

starej, biegnącej po północnej stronie parku 41 . Uzupełniono
drzewostan szpalerów po granicach poszczególnych części założenia dworsko-ogrodowego. Przed dworem, obok podjazdu, przy narożach północno-za
chodnich i południowo-zachodnich dworu zasadzono świerki pospolite, a w
ogrodzie na gazonie i wokół podjazdu nowe drzewa, krzewy i kwiaty.
Znacznym uzupełnieniem krajobrazowego parku były naturalne kompleksy
leśne - "Tracewski Borek" (opisywany przez W. Miłaszewską), przy drodze do
Jagint, w sąsiedztwie którego rósł soliterowy wiąz oraz inny las, również rosnący
poza doliną Biebrzy, na wzgórzu, z którym założenie i dwór bobrzański łączyła
grobla i droga (urządzone w czasie budowy stawów po 1918 r.). W 1939 r. pisano
o tych lasach: "Wśród większej własności jedynie tylko majątek Bobra Wielka
prowadzi planowe gospodarstwo leśne na obszarze 170 ha, przeważa tu świerk.
Wyrób dokonywany jest systemem przerębowym i daje rocznie około 200m 3
drewna. Poza tym lasy większej własności [w pow.sokólskim - przyp. J.M.] nie
są zagospodarowywan e planowo, a obszar ich stale się zmniejsza" 42 . Jak wnosić
można z powieści W. Miłaszewskiej oraz wspomnień przedwojennych mieszkańców Bobry Wielkiej lasy te stanowiły stałe miejsce przejażdżek konnych.
Ważną rolę w kompozycji zieleni w Bobrze Wielkiej zajmowały sady. Część
ich znajdowała się w parku, część poza jego południową granicą. Sadzono także
nowe drzewa zakupione w sąsiedniej Chojnowszczyźnie. W okresie między
wojennym było łącznie 8 ha sadów 43 . W. Miłaszewska wspomina też o uprawach
warzywnych, o pomidorach, szparagach i truskawkach, stanowiących wówczas
ewenement w tym rejonie. Warzywa te "eksportowano" do sąsiednich miast 44 .
Około 1926 r., gdy jeden ze współwłaścicieli - Wacław Tomaszewski,
architekt, parający się też malarstwem, pojął za żonę Kazimierę (Mirę Rodkiewicz zm. 1974) zaczęto "modernizację" dworu bobrzańskiego. Powiększono
go o murowaną dobudówkę w północno-wschodnim narożniku, gdzie urzą
dzono pokój Jadwigi T o m a s z e w s k i ej. Przebudowano taras ogrodowy
przylegający do wschodniej elewacji dworu oraz wzniesiono murowaną altanę w
parku 45 . Zmieniono zestaw kwiatów rosnących w ogrodzie. Tadeusz Tomaszewski urządził w okazałym wiązie ("Świętym Gabie") kapliczkę. Według
literackiej wersji W. Miłaszewskiej wymurowano dużą dziuplę: "Święty Wiąz
został pięknie wymurowany wewnątrz, wszystkie jego szczeliny były zalepione
cementem. Wewnątrz, zamiast okopconej czeluści, wznosiły się trzy gładkie
ściany, sklepione u góry w gotycki łuk. We środku mogło się wygodnie pomieścić
41

Informacja T. S a m u l.
W. B u j n i ck i, o.c., s. 269.
43
Ibid.
44
W. M ił a s z e w s k a, o.c., s. 5.
45
A. K a l i s z, Bobra Wielka, Dwór, woj . białostockie. Studium historyczno-architektoniczne, Białystok 1979 (maszynopis BBiDZ w Białymstoku).
42
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kilka osób. - W same tylko jamy pod korzeniami wsypaliśmy dwie fury
kamieni ... Teraz drzewo ma solidną podporę i żadna burza nie wyrządzi
krzywdy ... Wewnątrz drzewo robiło wrażenie polnej kapliczki i wzbudzało mimo
woli szacunek. Brakło jeszcze tylko świętej figury". Umieszczono tam, według
opinii Miłaszewskiej, zakonserwowaną starą, bardzo prymitywną rzeźbę ludową
z Rakowicz, wyobrażającą św. Jana Nepomucena. "Remont" drzewa był
konieczny, gdyż w 1939 r. uległo ono kolejnemu pożarowi i usechł główny konar.
T. Tomaszewski usłuchał widocznie rad prof. W. Szafera co do ochrony tego
okazu.
Dwór w Bobrze Wielkiej był ważnym centrum kultury polskiej. Związki z
dworem mieli między innymi: historyk Tadeusz Kor z o n, malarz Jan
S t a n i s ł a w s k i, muzyk i polityk Ignacy P a d e r e w s k i, polityk
Gabriel N a r u t o w i c z (uczestnicząc w jednym z polowań), fotografik Jan
Bułhak, W a ń k o w i c z o w i e z Mikielewszczyzny, dyrektor rozgłośni
Polskiego Radia w Wilnie Witold H u l e w i c z, literatka Wanda Miła
szewska i wielu innych 46 . Na mocy testamentu Bartosza Roszkowskiego
z 1918 r. zorganizowano w dworze bobrzańskim szkołę ludową, dla której w
latach dwudziestych XX w. wzniesiono drewniany budynek w części gospodarczej.
Odnowiono i wzniesiono nowe budynki gospodarcze, przeważnie drewniane,
z wyjątkiem czworaków i garażu. Inwestycje te wznoszono bardzo powoli, gdyż
właściciele borykali się z dużymi trudnościami finansowymi, a 14 czerwca 1939 r.
o mało nie doszło do licytacji majątku 4 7 •
W 1939 r. Tadeusz Tomaszewski i jego siostra Jadwiga zbiegli na Litwę,
a w 1941 r. powrócili do Bobry, który był już własnością Niemca Koc h a.
W latach 1941 - 1944 Tadeusz Tomaszewski był zarządcą w swoim majątku.
W latach wojny majątek uległ dewastacji. Park był zaniedbany, cenne
wyposażenie dworu wywieziono. Rozebrano taras ogrodowy i murowaną
altanę. Rozbudowano lotnisko, które powstało jeszcze w czasach przedwojennych na polach dworskich sąsiadujących od północy z dworem. Zdewastowano
kapliczkę w "Świętym Gabie". Około 1942 r. huragan zwalił okaz wiązu, gdy
wytrzebiono rosnący w jego sąsiedztwie las zwany Borkiem Tracewskim.
W 1944 r. majątek Bobra Wielka znalazł się w "Wykazie nieruchomości
ziemskich województwa białostockiego o charakterze rolniczym przeznaczonym
na cele reformy rolnej" 48 . Ostatecznie w 1946 r. zajęto całość gospodarstwa
Por. serię artykułów L. C h a l e c k i ej- P o ł o c k i ej, Historia drzemie w starych
domach, na łamach "Gazety Współczesnej" nr 51 z l marca 1985, nr 155 z 5 lipca 1985, nr 250
z 25 października 1985 i nr 74 z 28 marca 1986 r.
47
"Monitor Polski" 93 z 22 kwietnia 1939. Por. też akta Wojewódzkiego Biura d.s. Finansowo-Rolnych w Białymstoku, przechowywane w CGArchiwie Litovskoj SSR w Wilnie, fond 1207/ 1.
48
AP Białystok, WUZ nr 35, k. 4.
46
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175 ha (z czego 1O ha sadów, 5 ha pod podwórzem i zabudowaniami oraz 25 ha wód zarybionych). Zimą 1939/40 r. znaczna liczba drzew
owocowych wymarzła, w 1946 r. zarejestrowano tylko 149 sztuk jabłoni w wieku
15-30 lat. Rejestr wymieniał zabudowania 49 :
1. Dom mieszkalny (27 x 12 x 3), drewniany, kryty gontem, stan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

średni.

Dom czworak (36 x l Ox 2,4), cementowy, kryty dachówką, stan zły.
Dom czworak (21 x lOx 5,3), drewniany, kryty dachówką, stan dobry.
Dom czworak (17 x 11 x 2,2), drewniany, kryty gontem, stan dobry.
Dom czworak (15,5 x 11 x 2,5), drewniany, kryty gontem, stan dobry.
Obora (5,4 x 13 x 2,5), glinianka kryta gontem, stan zły.
Garaż (26,5 x 11 x 3,3), murowany, kryty dachówką, stan dobry.
Stajnia (28 x 12,5 x 5,6), murowana, kryta dachówką, stan średni.
Magazyn (16 x l Ox 2,4), drewniany, kryty gontem, stan średni.
Kuźnia (13 x 6,5 x 2,4), cementowa, kryta dachówką, stan śred.ni.
Mieszkanie (16,5 x 5,5 x 2, 7), drewniane, kryte gontem, stan średni.
Kurnik (9 x 2 x l ,5), drewniany, kryty papą, stan średni.
Studnia z korbą, cementowa, stan średni.
Piwnica pod pałacem (12 x 75 x 2,2), murowana, stan średni.
Piwnica pod magazyn (15 x 15 x l ,8), murowana, stan średni.
Piwnica pod magazyn (6 x 7 x 2), cementowa, stan średni.
Szopa na słupach bez ścian, drewniana, stan średni.
Młyn wodny, gospodarczy (stary kamień zużyty i inne braki) (l Ox 7,5 x 5), drewniany, kryty
gontem, stan średni.
Majątek przekształcono

w PGR Bobra Wielka, następnie jako Zakład Rolny
do PGR Makowlany. We dworze miały swą siedzibę Wojska Ochrony
Pogranicza, później po wybudowaniu (w rejonie miejsca po wytrzebionym
"Borku Tracewskim ") nowej placówki, mieściły się w nim biura PGR. W 1968 r.
rozebrano stojący przy dawnym podjeździe drewniany, zabytkowy lamus
dworski, i na tym miejscu zbudowano murowany, dwukondygnacyjny biurowiec PGR. W dawnym dworze urządzono wówczas mieszkania pracownikom
PGR. Po zbudowaniu osiedla pracowników PGR (przy drodze dojazdowej od
strony gościńca nowodworskiego) dwór opustoszał i stał pusty aż do sierpnia
1984 r., gdy decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został rozebrany i
przekazany Muzeum Wsi w Białymstoku.
Od 1946 r. następował stały proces dewastacji parku i zieleni ozdobnej.
Wnętrza parkowe ogołocono z kwiatów i zamieniono w pastewniki. Wycięto
większość drzew z głównej alei dojazdowej, oraz w szpalerach po granicach
części gospodarczej. Rozebrano niemal wszystkie dawne budynki gospodarcze,
a pozostałe przebudowano. Zarzucono przemiał mąki w młynie wodnym.
Założenie straciło swój ozdobny charakter.
włączono

49

AP Białystok, WUZ 135.
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PE3IOME

)];o 1501 fO,[{a B rpo,[{HeHCKOM TIOBHTe BenHKOfO KHH)I(eCTBa JlHTOBCKOfO B03HHKnH 3eMenhHhie
Bna.[{eHHH ceMhH Chrpyą:eił . BMeCTe,c pa3,[{enoM 3THX Bna.[{eHHH B03HHKno HeCKOnbKO noMeCTHił,
HOCHil(HX Ha3BaHHe Eo6pa, pacnono)l(eHHhiX B BepxHeM Tel.feHHH peKH Ee6)1(H, KOTopaH B Te BpeMeHa
TaK)I(e Ha3biBanacb Eo6pa. B 1555 ro.[{y reoMeTp-3eMneMep .5IKy6 Knenau;KH H3MepHn noMeCTbH.
Pe3H.[{eHU:HH B Eo6pe-BenbKoił npHo6pena TOr.[{a ,[{eKopanrBHhiH xapaKTep. Ca.llbi noMeCThH 6hiJIH
pa3.[{eneHbr Ha perynHpHbre yą:acTKH. Eme B 1715 ro.[{y Eo6pa-BenbKa 6biJia co6cTBeHHOCThłO
Cbrpyą:eił . Il03.[{Hee B 1775- 1794 rr. ynOMHHancH MHxan rpoMbiKa - Hacne,[{HHK Eo6pb1BenbKOH. nocne 1808 r. HMeHHe npHo6pen MHxan EyToBT-AH.[{)I(eHKOBHlf, rpo.[{HeHCKHił H
BOnhiHCKHH ry6epHaTop. B 1817-1818 rO,[{aX OH TIOCTpOHn .[{epeBHHHYIO yca.[{b6y C lfeTbrpexKOnOHHbiM TIO.ll'be3)l;OM . IlepecTpoHn nnaH noMeCThH B .llyxe KnacCHU:H3Ma. Y ca.[{b6a 6brna
IIOCTaBneHa Ha OCH, HaMelfeHHOH IIO.[{'be3,[{HOH anneeił. flepe.[{ yca.[{b60H Ha OBanbHOH KnyM6e 6biJIH
ycTaHOBneHhl COnHelfHhie l.faCbl. IlpH IIO.[{'be3,[{e 6hin IIOCTpOeH ,[{epeBHHHhiH naBHnhOH C apKa.[{aMH.
Ilepe.[{ TIO.ll'be3)l;OM Haxo,[{HnCH X03HHCTBeHHhiH .llBOp c 3acTpoiłKaMH. Ha IOro-BOCTOKe oT yca.[{b6br
HaXO.[{HnCH CTapbiH neKopaTHBHhiH perynHpHbiH napK, KOTOpbiH 6hin nepecTpOeH B neił3a)I(HOM
CTHne . l-b napKa 6hrna BH.[{Ha naHopaMa npy.lla, MenbHHU:hi, npH6pe)I(Hhrx nyroB H eTaporo
neca. Ha ceBepHoM KpaiO napKa 6hrna noca)l(eHa nHnoBaH anneH Bnonh noporH Ha MenbHHu;y.
AnneH onpe,[{enHna BH.[{OBYIO OCh orpOMHOrO BH3a, KOTOphiH TOr,[{a HaCI.fHThiBan 400 neT H
Ha3hiBancH "ra6 ". HaBepHoe, y)l(e Torna B nporHHBIIIeił cepenHHe nepeBa 6hrna ycTpoeHa
ą:acoBH'sr . M . AHn)l(eHKOBHlf 6hiJI MacoHCKHM neHTeneM, B 1821 r. 3aHHMan nocT MHHHCTpa
Kacpenphi rponHeHcKoił MacoHcKoił nO)I(H ",ll;py3hH ą:enoBelfeCTBa" . B noMecTbe B Eo6pe-BenhKOił
Mhl HaXO.[{HM MHOfO 3neMeHTOB, yKa3hiBałOil(HX Ha TO, lfTO MeCTO 3TO cny)I(HnO BCTpeąaM o6mecTBeHHOH 3nHThl rpo.[{HeHCKOH ry6epHHH, 06'he,[{HHeHHOH B nO)I(e MaCOHOB, BO rnaBe KOTOpOił
croHn Bnan eneu: Eo6pbr-BenhKoił . 4achr y no.[{·he3na, TaHHCTBeHHaH " ą:acoBHH " B eTapoM B.sl3e,
HaCa)l(,[{eHHH B napKe, HaTIOMHHałOil(He MaCOHCKHe CHMBOnhi - BOT HeKOTOpbie MaCOHCKHe
3neMeHThr o6opynoBaHHH napKa B Eo6pe.
B nonoBHHe XIX BeKa Eo6pa-BenhKa cTana co6cTBeHHOCThłO KcaBepHH Kaiiiy6hi, a 3aTeM ero
noą:epH- AHHhi PoiiiKOBCKoił (yMepiiieił B 1917 r.) B 1902 r . c.[{anH B apeHny, a 3aTeM B 1908 r.
nponanH 3TO noMecThe cBOHM poncTBeHHHKaM ToMaiiieBcKHM. MM BnanenH: cHaą:ana oTeu; AneKcaHnp ToMaiiieBCKH, a no3nHee ero neTH - .5IH, JlnBHra, Bau:naB H Taneyiii. ToMaiiieBCKHe
yBenHlfHnH npynhr Ha Ee6)1(e H B 1926 r. npoH3BeJIH H3MeHeHHH B .[{OMe H napKe. Ilepen I MHpoBoił
BoiłHoił , a 3aTeM B nepHon Me)l(ny I H II MHpOBhiMH BOiłHaMH Eo6pa-BenbKa 6hma u;eHTpoM
cBeTcKoił H KYJihTypHoił )I(H3HH. B noMeCThe npe6hrBanH H3BeCTHhie xy.[{O)I(HHKH H nHcaTeJihHHU:a
BaHna MHnaiiieBcKa, KOTopaH 3anelfaTnena noMeCThe B HeCKOJihKHx cBoHx KHHrax.
B 1939 r. ToMaiiieBCKHe BhrexanH. B 1941-1944 ronax HMeHHeM ynpaBnHJI Ta.[{eyiii
ToMaiiieBCKH.

1944 r. Eo6pa-BenhKa 6hma oxBal.feHa 3aKOHOM o cenhCKOX03HHCTBeHHOił pecpopMe. MMeHHe
6hrno npeo6pa3oBaHo B rocxo3 Eo6pa-BenhKa, a 3aTeM KaK O.[{HO H3 OT.[{eneHHił 6biJIO BKniOlfeHo
B rocxo3 MaKoBnHHhi. 3TOT nonh30BaTenb pa3o6pan 6onbiiiHHCTBO cTaphrx 3aCTpoeK. B 1984 r.
EenocTOKCKHił My3eił nepeBHH pa3o6pan H nepeHec eTapbiM noM B cKaHceH B r. EenocToK.

SUMMARY

The landed estates ofthe Syruc famiły appeared in the county ofGrodno in the Grand Duchy of
Lithuania prior to 1501. After the division of those estates there arose a number of manors called
Bobra, and located along the upper Biebrza, which, at that time was also known as the Bobra. In 1555
a surveyor-geometrician Jakub Klepacki measured the manorial seats. lt was at that time that the
residence in Bobra Wielka became decorative. The manorial gardens received quarters. As late as
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1715 Bobra Wielka remained the property of the Syruc family. In the 1775 -1794 period Michał
Hromyka was mentioned as the owner. After 1808 the estate was purchased by Michał Butowt-Andrzejowicz, the governor of Grodno and Wolhynia. In 1817-1818 he built a wooden manor
house with a four-pillar porch and rebuilt the manorial seat in the classical style. The manor house
was located along an axis delineated by an avenue. In front ofthe manor a sun dial waspłacedon an
elliptic folwer bed. A wooden storeroom was built next to t he driveway. The entrance was preceded by
a courtyard with appropriate outbuildings. To the south-east of the manor house was the old quarter
of ornamental garden which was redone in a landscape style. From the park there was a panoramie
view onto a pond, riverside meadows and old woodland. Along the northern edge ofthe park a linden
tree avenue was planted on the road to the mili. The avenue established the axis of an ancient elm
tree which at that time was 400 years old, known as the "Gab". Probably already at that time
a chapel was made in the rotted interior of the tree. M. Andrzejowicz was a mason and in 1821
he held the office of minister in the Grodno cathedra} of the "Ftiiehds of Mankind" lodge. In the
pattern ofthe manorial residence in Bobra Wielka we come across a large number ofelements which
indicate t ha t it · served for meetings of the social elite of t he Grodno gubernia, grouped in the
freemasonry lodge headed by the owner ofBobra Wielka. The sun dial in the driveway, the mysterious
"chapel" in the old elm, the configuration ofthe plants on the parkwhich recall freemasonry symbols
are some of the masonry elements of the Bobrza gardens.
In the middle of the 19th century Bobra Wielka became the property of Ksawery Kaszuba, and
later - his daughter, Anna Roszkowska (d. 1917). In 1902 the property was leased and in 1908
sold to the cousins of the former owners, the Tomaszewski family. At first it belonged to the father
- Aleksander Tomaszewski, and later to his children - Jan, Jadwiga, Wacław and Tadeusz. The
Tomaszewski famiły developed the pondsandin 1926 introduced some changes into the appearance
of the manor and park. Hence prior to World War I and subsequently during the inter-war period
Bobra Wielka was the center of the social and cultural life of the region. The visitors to the manor
included well-known artists and the writer Wanda Milaszewska who ponraye<l the Bobramanor
in ber books.
In 1939 the Tomaszewski famiły left Bobra Wielka but in 1941-1944 Tadeusz Tomaszewski
managed the estate.
In 1944 Bobra Wielka was subject to the land reform. The estate became a State Agricultural
Farm and la ter was included in to the Makowanys ta te Farm. The 1new owner took a part most o f the
old buildings. In 1984 the Białystok Museum transferred the old manor to a skansen in Białystok.
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Selected research concerning the history
of the fire brigade depot in Rudka,
community of Bronsk, Białystok voivodeship

Próby ochrony przeciwpożarowej na terenie Polski pojawiły się JUZ w
"Czerwony kur", ze względu na powszechnie stosowany łatwo
palny budulec, jakim było drewno i słoma, często gościł w zagrodach chłopskich
i miasteczkach. Duża częstotliwość groźnych w skutkach pożarów zmuszała
właścicieli i władze miejskie. do zapobiegania i ochrony przeciwpożarowej.
Powszechnie się przyjmuje, że pierwszymi pisanymi normami przeciwpoża
rowymi były uchwały rad miejskich z XIV w., zwane porządkami ogniowymi 1 .
Uchwały te ustalały nakazy i zakazy, z określeniem obowiązków ciążących
na mieszkańcach podczas gaszenia pożaru. ·K onstytucja nadana Księstwu
Warszawskiemu powierzała obowiązki bezpieczeństwa ogniowego policji 2 .
Istniało też wiele lokalnych stowarzyszeń i organizacji ratunkowych od ognia,
ale działalność ich była różna w poszczególnych częściach kraju. Najbardziej
opóźnione pod tym względem były ziemie na terenie zaboru rosyjskiego. Nie było
tam żadnych ustaw, a podstawą do egzekwowania od ludności obowiązku
przeciwpożarowego były nakazy władz policyjnych.
średniowieczu.

remizy strażackiej w Rudce opowiadali: Edward H o b e l, lat 75, zam. Rudka,
Jan T w a r o w s k i, lat 82; Ludwik P ó ł t o r a k, lat 82; Feliks T w a91; Władysław W y s z y ń s k i, lat 78; Zofia Z g i e t, lat 67; Zdzisław
i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej.
1
Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Nr 28, s. 160 - D. B l i n-O l b e r t, Otwarcie ekspozycji sprzętu pożarniczego w remizie z Lipinek.
2
Ibid.

*O historii
ul. Szkolna 25;
r o w s k i, lat
T war o w s k
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t. XVII, 1991
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Intensywny rozwój organizacji strażackich w Polsce nastąpił w 2 połowie
XIX w., a jego zaczątkiem była decyzja Rady Administracyjnej Królestwa
Polskiego z 23 grudnia 1834 r. o utworzeniu Warszawskiej Straży Ogniowej 3 .
Decyzja ta stała się wzorem i dopingiem dla innych miast i osiedli w terenie.
Odzyskanie niepodległości Polski w 1918 r. znacznie wpłynęło na rozwój i
umocnienie się organizacji strażackich. Ochotnicze straże pożarne natychmiast
włączyły się w nurt najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i
kulturalnych. W Warszawie 8 i 9 września 1921 r. odbył się I Ogólnokrajowy
Zjazd Delegatów Straży Pożarnych 4 . Zjazd ten dał początek integracji i
rozwojowi organizacji strażackich w całym kraju.
Powołany na Zjeździe Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polski rozpoczął gorączkowe przygotowania do powołania Zarządów Wojewódzkich. Zjazd organizacyjny Związku Straży Pożarnych Województwa
Białostockiego odbył się 9 czerwca 1923 r., ale prace organizacyjne, jak stwierdza
J.R. Szaflik w książce Dzieja Ochotniczych Straży Pożarnych, przebiegały bardzo
powoli.
Minister Spraw Wewnętrznych, ustalając obowiązującą sieć placówek strażackich, określił, że:

w każdej gminie na 200 zagród wiejskich przypadać musi jedna straż
ogniowa z sikawką i niezbędnymi narzędziami,
, .
podczas pożaru powinna ona nieść pomoc wsiom położonym w promieniu
5-6 km 5 •
Strażom nowo organizowanym gwarantowano pomoc finansową i instruktorską. Jeden instruktor opiekował się 50 jednostkami strażackimi. Porlstawowym jego obowiązkiem była pomoc fachowa, a przede wszystkim prowadzenie szkoleń 6 •
W okólniku Nr 22 z 23 lipca 1925 r. Wojewoda Białostocki polecił Starostom i Naczelnikom Miast utworzyć w trybie pilnym Komitety przeciwpożarowe, .określając ich skład osobowy i zakres działania 7 • Adresaci zobowią
zani zostali do opracowania pouczeń dla ludności o jej zachowaniu się i
obowiązkach w czasie pożaru. Tam, gdzie nie utworzono straży pożarnych,
sołtysi zobowiązani zostali do organizowania "zbiórek ćwiczebnych" wszystkich
zdrowych mężczyzn w wieku od 17 do 55 lat co najmniej 4 razy w roku 8 •
W każdej wsi zorganizowano pogotowie ogniowe wyposażone w prymitywne
narzędzia, takie jak: tłumice, bosaki, topory, naczynia na wodę 9 •
3

J.R. S z a f l i k, Dzieje ochotniczych straży pożarnych, s. 38.
Ibid., s. 223.
5
Okólnik Nr 1550 z 20 sierpnia 1921 r. Ministra Spraw Wewnętrznych.
6
"Pochodnia. Album Strażactwa Województwa Białostockiego", s. 45.
7
Ibid., s. 35.
8
Ibid., s. 40.
9
Ibid.
4
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Wymienione przepisy prawne dość dokładnie porządkowały sprawy organizacyjne i wykonawcze straży pożarnych i przyczyniły się do ich rozwoju.
Świadczą o tym dane liczbowe dotyczące straży i remiz. W województwie
białostockim w czerwcu 1924 r. istniały 2 straże zawodowe i 67 ochotniczych, w
10
końcu 1925 r. tych ostatnich było już 108, a w 1938 r. liczba ich wzrosła do 559 .
Podstawowym zadaniem straży pożarnych była walka z pożarem, ale nie
tylko, gdyż strażacy byli wierni hasłu "Strażacki interes, to interes publiczny".
Za wsze udzielali ofiarnej pomocy w czasie innych klęsk żywiołowych, brali
czynny udział w życiu ogólnospołecznym i kulturalnym środowiska. Remizy
często były jedynymi ośrodkami działalności społeczno-kulturalnej w danej wsi.
Organizowano w nich biblioteki, czytelnie, zespoły teatralne, chóralne, orkiestry
dęte, a nade wszystko taneczne zabawy.
Organizacje strażackie, uważane za najstarsze formy szeroko pojętej służby
publicznej, działały często bez lokali, gdyż nie stać je było nawet na budowę
najskromniejszych szop.
W 1925 r. zaledwie 77% straży miało remizę lub strażnicę, przy czym tylko
57,4% budynków stanowiło ich własność 11 . W Polsce przeważały remizy
drewniane. Budynki tego typu występowały głównie w województwach południowych i wschodnich. W województwie białostockim w 1938 r. remizy
drewniane stanowiły 68,5% 12 . Budowa remizy bądź strażnicy stanowiła jedno
z najważniejszych zadań i marzeń każdej wiejskiej straży pożarnej. Do tego celu,
oprócz dobrej woli inicjatorów, potrzebny był plac, materiały, fachowe wykonawstwo i fundusze. Pieniądze pochodziły z różnych źródeł, ale najczęściej ze
zbiórek publicznych i bezinteresownej pracy społecznej miejscowej ludności. Ze
względu na trudną sytuację lokalową, finansową i fachową, poszczególne straże
rozwiązywały ten problem najczęściej we własnym zakresie, korzystając z
pomocy Związku Straży Pożarnych i władz terenowych 13 . Trudności te w
przypadku budowy remizy w Rudce były znacznie złagodzone, ze względu na
opiekę i pomoc hrabiego Franciszka P o t o c k i e g o, który podarował
plac i drewno na budowę.
Remiza strażacka w Rudcezostała wybudowana na miejscu dawnej "beczkarni", tj. szopy o wymiarach 3 x 4 m, mieszczącej 4 beczki z wodą do gaszenia
pożaru, zlokalizowanej w środku wsi nad stawem. Inicjatorem budowy remizy
było Koło Młodzieży Wiejskiej. Projekt wykonał posiadający odpowiednie
kwalifikacje budowlane leśnik - Zygmunt W i e r z b i c k i, który pełnił
funkcję Naczelnika OSP i kierował pracami budowlanymi. Głównym wykonawcą remizy był cieśla Feliks T war o w s ki, mieszkaniec Rudki. Przy
\
10

J.R. S z a flik, o.c., s. 234, 273.

11

Ibid.
Ibid., s. 274.

12

13

"Przegląd Pożarniczy"

Nr 9 i 10 z 1935 r.
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budowie pracowali społecznie prawie wszyscy dorośli mieszkańcy wsi. Młodzież
teren, rzemieślnicy wykonywali roboty specjalistyczne, inni prace nie wymagające wiedzy fachowej. Budowa trwała od czerwca do listopada
1925 r. W efekcie wysiłku mieszkańców Rudkipowstał budynek łączący funkcję
remizy strażackiej i domu ludowego. Fundament był wykonany z kamienia
polnego, a na nim była ustawiona cegła na rąb . Na cegłę położono dębowe
podwaliny. Szerokofrontowy budynek o konstrukcji zrębowej zbudowany jest z
bali ciętych do kantu z pułapem tzw. polskim na belkach, oraz interesującą
więźbą dachową, w której ze względu na dużą rozpiętość ścian (9 m) zastosowano połączenie stalowe wykonane przez miejscowych kowali. Dach naczółko
wy pokryty został eternitem. Szczyty szalowano deskami w układzie pionowym.
Na kominie umieszczono datę budowy: 1925. Rozplanowanie wnętrz nie uległo
od tego czasu większym zmianom, a stan zmian 1986 r. obrazuje rysunek rzutu
poziomego (ryc. l).
przygotowywała
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RZUT PARTERU REMIZY W RUOCE
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Ryc. l. Rzut parteru remizy w Rudce. wyk. l. Sawicki

Nadal na prawo od drzwi frontowych znajduje się dawna kancelaria i piec
z białych kafli. Na lewo od niej scena, w środku pomieszczenie dawnej
hali strażackiej z czasowym przeznaczeniem na salę widowiskowo-zabawową.
W pomieszczeniu tym stały: wóz z pompą i ręczną sikawką, wóz do przewożenia
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30 umundurowanych strażaków, wiadra, bosaki, szpadle, 4 beczki na wodę i inny
drobny sprzęt strażacki. Wszystkie okna są 2-skrzydłowe , 6-ściokwaterkowe. W
elewacji frontowej drzwi: jedne 2-skrzydłowe i drugie l-skrzydłowe. Podłoga
drewniana z heblowanych desek.
Remiza była ogrodzona płotem z drewnianych sztachet (ryc. 2). Klucz od
remizy przechowywano w oszklonym okienku przy drzwiach, aby był zawsze
dostępny w czasie pożaru. Również przy drzwiach był zawieszony dzwon
sygnalny. Na dźwięk dzwonu mieszkańcy wsi byli zobowiązani do stawienia się w
remizie z własnym zaprzęgiem.
Informatorzy podają, że za przybycie pierwszego zaprzęgu przyznawano
nagrody w wysokości 2 zł, następnego l zł i trzeciego 0,5 zł. Straż pożarna w
Rudce obsługiwała okoliczne wsie w promieniu od 7 do 9 km.
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu gaśniczego wykorzystywano jako salę widowiskową. Młodzież zbudowała tam scenę, na której
odbywały się występy miejscowego zespołu teatralnego, liczącego około 60 osób.
Podczas przedstawień i zabaw tanecznych sprzęt gaśniczy był usuwany z remizy.
We wspomnieniach mieszkańców Rudki zachował się obraz urządzanych tu
zabaw i bali, na których obowiązywał strój wieczorowy, odpowiednie zachowanie i zakaz nadużywania alkoholu. Niewłaściwe zachowanie uczestników
było surowo karane. Dyżurujący strażnicy wyrzucali niesfornych osobników za
drzwi, a leśnik Zygmunt Wierzbicki następnego dnia pozbawiał ich pracy.
Uczestniczenie w balach było traktowane jako znaczne wyróżnienie. Pamiętna

Ryc. 2. Przed bud ynkiem remizy w listopadzie 1925 r.
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Ryc. 3. Remiza, maj 1985 r. fot. A. Ciulkin

była zabawa sylwestrowa roku 1934/ 35, w której uczestniczyły tylko 4 pary
ze wsi.
Taki sposób użytkowania obiektu utrzymał się do 1939 r. W czasie wojny,
kiedy Rudka była w ręku Armii Czerwonej, wyświetlano tu filmy dla miejscowej
ludności. Podczas okupacji niemieckiej w remizie stacjonowali żołnierze Wermachtu. Obiekt uległ wtedy pewnym przeróbkom: wmontowano drzwi w ścianie
od strony stawu, przesunięto w prawo ściankę działową między salą widowiskową a kancelarią.
W 1958 r. wzniesiono przy elewacji bocznej murowany garaż dla samochodu
strażackiego. W trakcie elektryfikacji Rudki doprowadzono do remizy prąd
elektryczny i wybudowano na dachu wieżyczkę z syreną alarmową. Po
przeciwnej stronie ulicy wybudowano suszarnię na węże strażackie , które
poprzednio suszono na płocie .
W 1960 r. w pokoju na poddaszu urządzono dyżurkę dla kierowców.
Po wybudowaniu remizy w 1925 r. aktywność Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rudce znacznie wzrosła, a działalność strażacka stała się bardziej wszechstronna. To strażacy mieli widoczny wpływ na postęp gospodarczy i kulturalny w
środowisku. Oni to zorganizowali kółko rolnicze składające się z 13 rolników,
dobrze działające Koło Gospodyń Wiejskich i sklep spółdzielczy. Przy OSP
powstała Drużyna Samarytanek składająca się z 16 dziewcząt. Poza odbywaniem ćwiczeń, uczyły się one udzielania pierwszej pomocy, organizacji
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Ryc. 4. Remiza w czasie rozbiórki, październik 1985 r.

działalności kulturalno-oświatowej,

a w czasie pożaru pełniły funkcję sanimając do dyspozycji skromne wyposażenie apteczne.
Komendantką samarytanek była ówczesna nauczycielka Szkoły Powszechnej w Rurlee Irena H r y n i e w i c k a.
W 1936 r. w województwie białostockim istniały drużyny samarytanek
skupiające 467 członkiń. Dysponowały one zaledwie 12 apteczkami i 8 noszami 14 • Tego podstawowego wyposażenia Drużyna z Rudki, niestety, nie miała.
Ochotnicza Straż Pożarna zajmowała się szkoleniem przyszłych strażaków,
prowadząc przysposobienie OSP dla chłopców w wieku 16 -18lat. Uczono ich
sprawności strażackiej i musztry. Oddział ten w Rurlee liczył 20 umundurowanych osób. Ich mundurki składały się z ciemnogranatowych marynarek,
krótkich spodenek, czarnych butów i czapek rogatywek z emblematami strażackimi. Ochotnicza Straż Pożarna dochody uzyskiwała głównie z zabaw,
kiermaszy, a także z karpi hodowanych we własnym stawie, co nie przeszkadzało OSP w doskonaleniu sprawności strażackiej. Szkoleniem strażaków w
Rurlee z dużym zaangażowaniem zajmował się Aleksander S m a l k o ws k i. Dzięki jego pracy straż ta zajmowała niejednokrotnie czołowe miejsce
tariuszek,

14

J.R. S z a flik, o.c., s. 240, 243.
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w województwie 15 . Starsi mieszkańcy Rudki do dziś z rozrzewnieniem wspominają chlubną działalność swojej Ochotniczej Straży.
W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków obiekt straży
został przeniesiony na teren Białostockiego Muzeum Wsi jako przykład remizy
strażackiej z okresu międzywojennego, ilustrujący historię organizacji strażackiej w R udce i województwie.

PEJIOME
fiOTihiTKU npOTUBOTIO)l(apHOH OXpaHbl Ha TeppHTOpHH fiOJihlllU TIOjJ:BUJIHCh y)l(e B cpe..a;HeBeKOBbe. "KpaCHhiH neTyx", Y'łHThiBag TIOBCeMeCTHO HCTIOJih3yeMhiH JiefKOBOCTIJiaMeHgiOmHiłcg
MaTepHaJI, KaKHM 6biJIO ..a;epeBO U COJIOMa, ąaCTO fOCTUJI B KpeCTbjJ:HCKUX .[{OMaX U ropo..a;KaX.
EoJihiiiag ąacToTa onacHhiX no)l(apoB 3acTaBJigJia ..a;oMoxo3geB u ropo..a;cKue BJiaCTH 3a6oTUThCjJ: o
npe..a;ynpe)l(.[{eHHU TIO)l(apOB U npOTHBOTIO)l(apHOH OXpaHe.
fiOBCeMeCTHO C'łUTaeTCSI, 'łTO nepBhie HanucaHHhie HOpMbl npOTUBOTIO)l(apHOH 6e30TiaCHOCTU
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3TO nocTaHOBJieHuSI ropo..a;cKux coBeToB XIV BeKa, Ha3hiBaeMhre "orHeBhiMH nopSI..a;KaMH".

II

11HTeHCUBHOe pa3BUTUe TIO)l(apHbiX opraHH3aiJ;HH B fiOJihiiie HaCTYTIHJIO TOJihKO BO

OOJIOBHHe

XIX BeKa, a HaLJaJ1oM 3Toro pa3BHTHSI 6biJIO peiiieHHe A..a;MHHHCTpaTHBHoro coBeTa floJihCKoro

23 ..a;eKa6pS1 1834 r. o co3..a;aHuH BapiiiaBcKoił no)l(apHoił KOMaH..a;hr.
1923- 1925 ro..a;ax 6biJIH u3..a;aHhi UHPKYJISiphi MuHucTepcTBa BHyTpeHHux ..a;eJI
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BOTipOChl TIO)l(apHOH KOMaH.[{hi, a TaK)l(e TIOBJIUjJ:JIH Ha UX pa3BHTHe.

1924 r. cymecTBOBaJiu ..a;Be npocpeccuoHaJihHhie no)l(apHhie
1925 r. UX 6biJIO y)l(e 108, a B 1938 UX 'łUCJIO B03pOCJIO .[{0 559. He
Ka)l(.[{aSI KOMaH..a;a UMeJia C06CTBeHHOe ..a;eno, TIOCKOJihKY B 1925 ro..a;y TOJihKO . 77% KOMaH.[{ UMeJIO
..a;eno UJIU CTOpO)l(eByiO BhiiiiKy, npuąeM TOJihKO 57,4% COCTaBJISIJIO UX C06CTBeHHOCTb.
B EeJIOCTOKCKOM BOeBo..a;cTBe B

KOMaH.[{hl U
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Ka)l(..a:o:H no)l(apHoił KOMaH..a;hr, HO Tpy..a;HocTu 6biJIH 6oJihiiiHe. He xBaTaJio cpuHaHcOB, nJioma..a:u,
MaTepHaJIOB. )J.eHhfU TIOCTynaJIH U3 pa3JIU'łHhiX UCTO'łHUKOB, HO ąame BCero, npOBO.[{HJIHCh C60pbi
o6mecTBeHHbiX cpe.[{CTB, a MeCTHOe HaCeJieHUe OKa3biBaJIO 6eCKOpbiCTHYIO TIOMOmh.
3Tu TPY.LJ:HOCTH B cJiyąae ..a:eno B Py..a;Ke 6bmu B 3Ha'łuTeJihHOH cTeneau CMSir'łeHhi B CBjJ:3U
C TeM, 'łTO TIOMOmh OKa3aJI rpacp <l>paHTUIIIeK fiOTOIJ;KU, KOTOpbiH no..a;apHJI yąaCTOK H ..a;epeBO .[{JISI
TIOCTpOHKH.
11HHIJ;HaTOpOM TIOCTpOHKH ..a;eno 6biJI Kpy)l(OK CeJibCKOH MOJIO.[{e)l(U.
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OH

PYKOBO.[{UJI CTpouTeJihHhiMU pa6oTaMH. rJiaBHhiM UCTIOJIHUTeJieM ..a:eno 6hiJI TIJIOTHUK -

TaK)l(e
<l>eJIHKC

TBapoBcKu, )l(UTeJih Py..a;Ku. flpu nocTpo:HKe ..a:eno pa6oTaJIH Ha o6mecTBeHHhiX Ha'łaJiax Bce
B3pOCJihie )l(HTeJiu ..a;epeBHH. CTpouTeJihCTBO npo..a;OJI)l(aJioch oT HIOHSI ..a:o HoS16pS1

1925
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pe3yJihTaTe ycuJIHH )l(HTeJie:H Py..a;Ku 6hiJIO c03..a;aHo 3..a;aHue, coe..a;uHSIIOmee cpyHKu;uu no)l(apHoro
..a;eno U HapO..a;HOfO .[{OMa.
3TO 3.[{aHue C liiMpOKUM cppOHTOM CO cpy6HOH KOHCTpyKIJ;UeH H3 6pycbeB, pe3aHHhiX B pe6po.
Kphiiiia ..a;BycKaTHaSI noJiyBaJihMOBaSI, 6bma noKphrTa IIIucpepoM. I.U;unu;hi 3..a;aHug o6IIIHThi BeTpH-
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KaJlhHO. B JlHQeBOM cpaca.ue .UBe .UBepH (O.UHOCTBOp'łaThie H .UBYCTBOp'łaTbie), a BCe OKHa
.UBYCTBOp<IaTbie, H3 6 cerMCHTOB. B CTpOnHJlbHOU KOHCTpyKQHH H3-3a 60JlblliOfO npoJleTa CTCH (9 M)
6hiJlH HCflOJlb30BaHhl CTaJlbHbiC COC.UHHCHHH, BhinOJlHCHHbiC MCCTHbiMH KY3HCQaMH. TioJl .uepeBHHHbiU H3 OCTpyraHHbiX .UOCOK.
Tio)ł(apHaH KOMaH.Ua B Py.UKC 3aHHMaJlaCb HC TOJlbKO railiCHHeM flO)ł(apOB, HO BCJla pa3HOo6pa3Hył0 .ue»TeJlhHOCTb B o6nacTH 3KOHOMHKH H KYJlbTYPhi M» MeCTHhiX )ł(HTeneił . CTaphre
)ł(HTeJlH Py.UKH .uo HhiHeiiiHero .UH» c yMHJleHHeM BcnoMHHałOT cnaBHYłO .ue»TCJlhHOCTb .LJ:TIK.
B comaweHHH c BoeBO.UCKHM KOHCepBaTopoM .uoCTonpHMe'łaTeJlhHOCTeił 3TOT o6·heKT 6hiJI
nepeHeceH Ha TeppHTOpHłO EenocTOKCKoro My3e» .uepeBHH, KaK npHMep no)ł(apHoro .ueno
Me)ł(BOeHHOfO nepHO.Ua, KOTOpOe HJlJlłOCTpHpyeT HCTOpHłO flO)ł(apHOU opraHH3aQHH B Py.uKe
H B BOCBO.UCTBC.

SUMMARY

Attempts at fire prevention in Poland were made already in the Middle Ages. "The red
cockerel", due to the universally used inflammable building material - timber and straw - was a
frequent guest in the peasant farmsteads and smali towns. The greatly dangerous effects of t he fires
forced the owners and the town authorities to embark upon fire prevention and protection.
1t is commonly believed that the first written anti-fire rules were the decisions passed by
municipal authorities in the 14th century, known as the "fire orders". The intensive development of
the fire brigade organization in Poland took place as late as the second _half of the 19th century,
and was inaugurated by the decision of the Administrative Council of the Kingdom of Poland
(23 December l S34) concerning the establishment of the Warsaw Fire Brigade.
In the years 1923-1925 the Ministry of the Interior and the Voivode of Białystok issued
circulares which thoroughly regulated the organization and questions of the fire brigades and
influenced their development.
In 1924 there existed in the Białystok voivodeship two professional and 67 volunteer brigades;
in 1925 there were already l 08 and in 1939 their number grew to 559.
Not every brigade had at its dispasał an engine house since in 1925 not qui te 77 per cent of t he
brigades had a watchtower or engine house while only 57.4 per cent of these buildings belonged to
the brigades.
In Poland wooden engine houses dominated, mainly in the southern and eastern voivodeships.
In the Białystok voivodeship in 1938 they constituted 68,5 per cent.
The building of an engine house or even a watchtower was one of the most difficult tasks and
projects o f every fi re brigade, and t he obstacles we re considerable: t he lack o f fund s, sit e and materiał.
Money came from various sources but most often from public collections and the social work of the
!ocal population. In t he case of the engine house in Rudka, these difficulties were considerably eased
d ue to t he assistance and protection of Count Franciszek Potocki who granted a suitable site and
timber.
The initiator of building the engine house was the local Group of Rural Youth. The project
was made by Zygmunt Wierzbicki who had suitable qualifications and who was the overseer.
The main builder was a carpenter, Feliks Twarowski, a resident of Rudka. The work also involved all
the adults in the village, and it lasted from June to November 1925. The efforts of the residents
produced a building which combined the functions of a fire engine house withalocal cultural centre.
The building has a wide front, with a frame construction of timber beams. The roof was la ter
covered with corrugated plastic and the gables are covered with vertically placed clapboards. In the
front elevation there are two doors (2 wings and a single one), and all the windows are double-wing,
with 6 quarters each. In the rooftruss, as a result ofthe wide span ofthe walls (9 meters), use was made
of steel joints, made by the !ocal blacksmiths. The floor is of wooden hewn planks.
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The fire brigade in Rudka not only extinguished fires but also conducted an economic and
cultural activity. To this day, the older residents of the village recall with great sentiment the
firemen and their work.
By a joint decision with the Voivodeship Department ofConservation ofRelics, the building was
transferred to the Białystok Village Museumas an example of an interwar engine house, which
illustrates the history of the fire brigade in Rudka and the whole region.

BOŻENA

KURAL

Z BADAŃ NAD WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ MIESZKAL~NYCH LUDNOŚCI
Z OKOLIC HAJNÓWKI, BIELSKA PODLASKIEGO I SIEMIATYCZ
lb HCCJie,ll,OBaHHH Ha,ll, o6opyJJ.OBaHHeM )KHJlbiX HHTepbepOB
HaceJieHHSI Xa.HHyBKH, .6eJihCKa-no,ll,J1SICKoro H CeMSIThJlł

From research on the furnishing of house interiors
in the regions of Hajnówka, Bielsk Podlaski
and Siemiatycze

Opracowanie dotyczy wyposażenia wnętrz mieszkalnych we wsiach ruskich
na południowo-wschodnich krańcach dawneg9 województwa
białostockiego (w granicach przed 1975 r.), na podstawie materiałów zebranych
w wywiadach przeprowadzonych w latach 1955, 1962, 1982. Wykorzystano
także fotografie i rysunki z tego okresu oraz nieliczne publikacje związane
tematycznie z omawianym zagadnieniem.
Domy drewniane budowano w tych wsiach jeszcze do lat pięćdziesiątych
naszego stulecia. Do połowy XIX w. b~ły to przeważnie chaty kurne. Na
przełomie XIX i XX w. spotykamy jeszcze sporadycznie domy bez kominów,
a w pojedynczych wypadkach można je było znaleźć jeszcze po II wojnie
położonych

światowej.

Domy z kominem, budowane w końcu XIX w., zachowały ten sam układ
tzn. chata, sień, komora. Obok nich budowano wówczas domy
składające się z chaty oraz małej mieszkalnej komórki, odciętej od składu na
kartofle, zwanej "pristienok". Po przeciwnej stronie sieni była na ogół ciemna
komora, niekiedy jednak wycinano w belce małe okienko (np. we wsi Nowoberezowo koło Hajnówki), (ryc. 1a). W tym czasie budowano także domy
składające się z dwóch pomieszczeń mieszkalnych: chaty i wałkierza (ryc. lb),
(np. we wsi Trywieża koło Hajnówki). Nie wykluczone, że wałkierz powstał z
podziału chaty tzw. ścianówką. Ścianówka to wolno stojący piec ogrzewczy
wąski i dość długi, uzupełniony deskami tworzył ściankę, która dzieliła chatę na
dwie części.
pomieszczeń,

ROCZNIK

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991
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Budowano w tym czasie również domy z dwoma pomieszczeniami mieszkalnymi tak sz.erokimi jak budynek. Z sieni wchodziło się do chaty, z niej do
następnego, wąskiego zazwyczaj pomieszczenia "spalni", po przeciwnej stronie
sieni była komora (np. w Knorozach koło Bielska Podlaskiego) (ryc. lc).
Jedyna izba, czyli chata, z konieczności stawała się wielofunkcyjna. W niej
bowiem wszyscy spali, jedli, wypoczywali, wykonywali zabiegi higieniczne oraz
czynności związane z gospodarstwem domowym (przygotowani e posiłków,
pranie itp.), w chacie wykonywano także wiele czynności gospodarczych, jak
przygotowywanie karmy dla zwierząt. W czasie dużych mrozów przenoszono do
chaty cielęta, jagnięta, drób, które wtedy przebywały razem z ludźmi. W chacie
także wykonywano czynności dotyczące wytwórczości domowej, np. tkactwo.
Odbywały się w niej również uroczystości rodzinne i świąteczne , a także
przyjmowano gości. Od kiedy w chacie zbudowano komin, znalazły możliwość
realizacji artystyczne aspiracje mieszkańców. Działania, których celem było
podniesienie walorów estetycznych pomieszczenia, miały w przeważającej mierze
charakter religijno-kultowy i związane były z rocznym cyklem obrzędowym .
Sień poza podstawową funkcją komunikacyjną i ochronną (chronienie izby
przed zimnem) pełniła też funkcje gospodarcze. Tutaj stawiano żarna, stępy,
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mieszkalnych, rys. Z. Kura!
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leżały drobne narzędzia gospodarcze i rolnicze, w szpary w ścianie zatknięte były
sierpy, a na wbitych w zrąb kołkach wisiały robocze ubrania.
Komora pełniła i pełni do dziś funkcje przede wszystkim schowkowe.
Przechowuje się w niej zapasy żywności, dawniej stały tu wydłubane w pniach
pionowe i poziome kadłuby na mąkę, do dziś spotykamy beczki z kapustą, różne
bednarskie naczynia, dzieże, w skrzyniach i kufrach leżą ubrania, płachty,
ręczniki itp. W domach wieloizbowychczęść funkcji chaty przejmuje wałkierz lub
spalnia. W wałkierzu prócz sprzętów do spania (pałaty, później łóżka, czy
szlabanki) często był także przechodzący z chaty tył pieca chlebowego z
obszernym miejscem do spania, ale bez części do gotowania, która znajdowała
się w chacie. Zdarzało się jednak, że w wałkierzu stał cały piec i wówczas
pomieszczenie to pełniło rolę dzisiejszej kuchni, a chata nabierała charakteru
bardziej reprezentacyjnego.
Spalnia zarówno dawniej, jak i dziś, służyła wyłącznie do spania, choć dziś
zdarza się niekiedy, że stoi tam telewizor, i wtedy rodzina i sąsiedzi oglądają
program siedząc na łóżkach. Nie jest to jednak częste.
Wraz z rozwojem układu mieszkalnego zmieniało się też wyposażenie
poszczególnych pomieszczeń. Opis wyposażenia kurnej chaty przekazał w 1955 r.
Mikołaj F i o d o r u k ze wsi Plutycze koło Bielska Podlaskiego. Kurne
chałupy zapamiętał z dzieciństwa, kiedy to w Plutyczach były jeszcze dwa takie
domy (ryc. 2a). Urządzenie kurnej chaty było proste. Spano tam na "zapiku"
mieszczącym się między ścianą i piecem oraz na piecu. Wzdłuż dwóch
pozostałych ścian biegły ławy umocowane na wbitych w ziemię "standardach".
W kącie u zbiegu ław stał stół, bardzo prosty, na czterech nogach, zbity jak
wszystkie pozostałe sprzęty przez samych właścicieli. Na stole owinięty w
kawałek białego płótna leżał, nawet musiał leżeć, chleb. Naczynia kuchenne
ustawiano. na ławach i pod nimi, przedmioty drobniejsze, jak miski, łyżki itp.
kładziono na policy. Ubrania i płótna zamykano w skrzyniach stojących w
komorze lub w sieni. Podłogę stanowiła ubita "zemla" ("tułok"). Światło
wpadało przez dwa małe czteroszybowe okienka. Drzewo opałowe suszono na
"hradkach" zamocowanych zamiast powały.
Urządzenie wnętrza domu z kominem o jednym pomieszczeniu mieszkalnym
przed I wojną światową niewiele jeszcze różniło się od wyposażenia kurnej chaty.
Tak urządzone wnętrze zachowało się jeszcze w 1955 r. w Klejnikach koło
Hajnówki. Jego właścicielką była wówczas 60-letnia Nastia Oniszczuk, samotna,
niezamężna krawcowa. Dom zbudowany był w 1914 r. Wnętrze urządzone przez
poprzednich właścicieli, przez nich też wykonana większość sprzętów. Wystrój
chaty nie uległ większym zmianom od chwili wybudowania domu. Dom miał
jedno pomieszczenie mieszkalne - chatę. Drewnianych podłóg nie było, tylko
polepa z gliny. Do spania służyły pałaty zamocowane przy piecu ną kołkach
wbitych w ziemię. Gdy dom zamieszkały był przez poprzednich właścicieli,
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Ryc .. 2. Sprzęty w różnych typach pomieszczeń mieszkalnych, rys. Z. Kura!
a - rozmieszczenie sprzętów w kurnej chacie: l - piec, 2 - pałaty, 3 - ławy, 4 - stół; b - rozmieszczenie sprzętów w domu z kominem o jednym pomieszczeniu
mieszkalnym: l - piec, 2 - stołek, 3 - pałaty, 4 - ławy, 5 - stół, 6 - trama, 7 - maszyna do szycia, 8 - polica; c - rozmieszczenie sprzętów w domu składającym
wałkierz - t - piec
się z chaty z wałkierzem przedzielonym ścianówką, sieni i komory: chata - t - skrzynia, 2 - łóżko, 3 - ścianówka, 4 - stół, 5 - stołki;
kuchenny, 2 - pałaty, 3 - ława, 4 - łóżko; sień - t - beczki, 2 - żarna, 3 - grabie i inne narzędzia gospodarskie; d - rozmieszczenie sprzętów w domu składającym
składane, 6 - stół,
się z chaty, mieszkalnej komórki, pristienoka, sieni i komory: t - łóżka, 2 - ława do spania, 3 - łóżeczko dziecinne, 4 - szafka, 5 - krzesło
7 -ławy, 8 -żarna, 9 - polica; e- rozmieszczenie sprzętów w domu składającym się z chaty, spalni, komory i sieni: chata: l -szafka na naczynia, 2- ławy, 3 -stół,
4 - łóżko, 5 - szlaban, 6 - ławka, 7 - piec, 8 - ławeczka na wiadra; spalnia: t - skrzynia, 2 - stołek, 3 - stolik, 4 - łóżko, 5 - piec ogrzewczy, 6 - stołek
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liczniejszej wówczas rodziny spali także na piecu, który jest bardzo
obszerny. Do siedzenia służyły ławy z desek wsparte na nogach wyciętych z deski
nieprofilowanej. W kącie izby stał stół zrobiony z heblowanych surowych desek.
W rogu nad stołem wisiała ikona, której rama osłonięta była firaneczką z
papieru, wycinaną i malowaną w kwiaty. Naczynia kuchenne gospodyni
ustawiała na policy przymocowanej do-·ściany dwoma kołkami, także na tramie.
Codzienna odzież wisiała na kołkach wbitych w ścianę nad zapikiem, zaś
świąteczna schowana była w skrzyni ustawionej w sieni. Sufit pomalowany był
glinką na biało, ściany surowe. Na parapetach okien stały doniczki z kwiatami
(ryc. 2b).
W Holodach koło Bielska Podlaskiego zanotowano w 1955 r. dom, którego
wnętrze składało się z chaty i wałkierza przedzielonych ścianówką. Dom ten był
własnością 83-letniego Eufanazego K u d e r s k i e g o1 Całe wyposażenie
domu wykonał sam gospodarz. W wałkierzu znajdował się tylko piec kuchenny
i chlebowy, pała ty, ława oraz łóżko. Urządzenie chaty również nie było bogatsze.
Stało tam jedynie łóżko, skrzynia, stół i dwa stołki. Nad stołem wisiała ikona.
Po 11 wojnie światowej gospodarz chcąc unowocześnić swój dom zlikwidował
ławy przyścienne, robiąc na ich miejsce stołki. W sieni ustawione były żarna, dwie
beczki i różne gospodarcze narzędzia. We wszystkich pomieszczeniach była
polepa (ryc. 2c). Skromne, zdawałoby się, urządzenie wałkierza pozwoliło jednak
na przeniesienie wielu czynności do tego pomieszczenia, które teraz pełniło rolę
kuchni i łazienki, a umieszczenie tu większości sprzętów do spania zamieniło je
także w sypialnię. Chata miała wyraźnie reprezentacyjny charakter i używana
. była jako "biała izba" znana z innych stron Polski.
We wsi Nowoberezowo koło Hajnówki zanotowano w 1955 r. dom
składający się z chaty, mieszkalnej komórki, pristienoka, sieni i komory. W
chacie pod ścianami stały ławy. U ich zbiegu, w kącie, był stół. Nad jedną z ław
umieszczono policę. Trama w tym domu została usunięta. Na prawo od wejścia
znajdował się piec zbudowany z cegły i oblepiony gliną. Blachę kuchenną
założono ok. 1944 r., przedtem zaś gotowano w piecu chlebowym. Ściany chaty
pomalowano brązową farbą na wysokość człowieka, natomiast powałę i górną
część ścian glinką białą z domieszką farby zielonki. Komórka służyła wyłącznie
do spania. Stało tam łóżko, łóżeczko dziecinne, szafka i ławka do spania. We
wszystkich pomieszczeniach podłogi były drewniane, zbudowane wraz z domem.
W każdej izbie mieszkalnej, w sieni, komorze, stodole i stajni, zawieszone
były ikony, które miały chronić dobytek przed rabunkiem i pożarem. Ikona
wisząca w komórce przystrojona była barwnie malowaną firanką z białego
papieru, natomiast wisząca w chacie osłonięta była długim, haftowanym
ręcznikiem. Na ścianie w komórce wisiały makatki z białego płótna oraz
"kartina", czyli wiele małych fotografii naklejonych na karton oprawiony w
ramę. W sieni ściany były niebielone. Wzdłuż ścian sieni stały ławy, w jednym
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kącie żarna.

W komorze były dwie skrzynie, już wówczas służące do przechowywania mąki, dalej sąsieki na zboże oraz kufry z ubraniami, płótnem itp.
(ryc. 2d).
W tym układzie właściwie nie zmieniają się funkcje chaty. Komórka pełni
tylko rolę sypialni. Podobnie wygląda dom opisany poniżej.
W 1982 r. we wsi Krzywiec koło Hajnówki zanotowano dom będący
własnością Aleksego J a r m o t a, ur. 1904 r. Dom zbudowany w 1882 r.
składa się z chaty, spalni, sieni i komory. W obu pomieszczeniach mieszkalnych
podłogi są drewniane. W chacie sufit i piec pobielone glinką z domieszką farby
zielonki, a ściany wytapetowane. Chata urządzona jest bardzo tradycyjnie.
Wzdłuż dwóch ścian widać przymocowane do nich ławy. U ich zbiegu w kącie
stoi stół nakryty białym obrusem. Nad stołem wisi duża ikona, a pod nią upięty
haftowany ręcznik. Do pieca przymocowanajest ławeczka, obok pod ścianą stoi
nierozsuwany szlabanek, prostopadle do niego rozsuwane łóżko. Uzupełnie
niem wyposażenia jest szafka na naczynia i ławeczka na wiadra. Nad drzwiami,
prowadzącymi do spalni, wisi zegar z kukułką i fotografie rodzinne nalepione na
oprawiony w ramkę karton.
Spalnia i tu służyła tylko do spania. Ściany tej izby wyłożone są płytą
pilśniową. W kącie stoi duży piec ogrzewczy. Całe wyposażenie to łóżko, dwa
stołki, stolik, nad którym wisi ikona oraz skrzynia (ryc. 2e).
Strop we wczesnych domach z kominami powszechnie wspierał si~ na
tragarzach, a deski stropowe czasem podbite były listewkami. W poprzek
tragarzy biegła "trama". Obecnie w większości domów tramy zostały usunięte,
ponieważ okoliczni mieszkańcy traktowali je jako przejaw zacofania i konserwatyzmu. Do dziś tramy zachowały się najliczniej, bo aż w trzech domach w
Trywieży koło Hajnówki. Obok sporadycznie występujących sufitów z surowego
drewna powszechnie spotyka się pułapy, które bądź bieli się glinką kładzioną
wprost na drewno, bądź drewniane pułapy pokrywa się tynkiem, a następnie
maluje lub wykleja tapetą. Często też podbija się je płytą pilśniową pomalowaną
farbą olejną.

Ściany w kurnych chatach były niemalowane. Surowe zręby myto, gdy były
okopcone. Po zbudowaniu domu zwykle dokonywano jego poświęcenia. Przychodził wtedy pop, który po odprawieniu należnych obrządków w chacie, na
ścianie znajdującej się naprzeciw drzwi kredą wypisywał datę poświęcenia domu,
imię jednego z ewangelistów, zwykle też stosowną sentencję (ryc. 3), na dalszych
ścianach zaś imiona pozostałych ewangelistów. Ponieważ kreda łatwo się
zmywała, w niektórych wsiach gospodarze po uroczystości ryli te napisy
w drewnie (np. Trywieża i Kotówka koło Hajnówki).
Malować ściany zaczęto dopiero w doma-ch z kominem. Używano do tego
glinki białej lub szarej, którą zbierano w polach lub kupowano na targu w postaci
gomółek. Pokrywano nią górną część ścian, sufit i piec. Dolną zaś pozostawiano
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Ryc. 3. Tr yw ieża k. Hajnówk i. Napis wyryty na śc ianie po p ośw ięce niu domu , 1982 r.
Fot. J. Świderski

surową

m.in. dlatego, aby siedzący na ławach nie brudzili sobie ubrań. Ta część
myta. Po 1900 r. przeważnie pokrywano glinką całe ściany.
Sporadycznie na takim tle malowano ręcznie wzory kwiatowe lub kropy. Do
malowania gospodynie używały pędzli z trawy lub ze słomy. Pędzle takie
stosowano jeszcze niedawno. Po I wojnie do glinki zaczęto dodawać farby
"zielonki". W latach trzydziestych natomiast weszło w modę tapetowanie ścian.
Niekiedy tapetę zastępowały okładki pism ilustrowanych, albo po prostu gazety.
Ten sposób wyprawiania ścian stosują do dziś mniej zamożni mieszkańcy.
Obecnie tapety nieraz zastępuje tektura lub płyta pilśniowa na ogół malowana.
W domach murowanych ściany pokrywa się farbami klejowymi lub emulsyjnymi, często w przemyślne wzory. W kuchniach i korytarzach maluje się
lamperie farbami olejnymi. Ostatnio bardzo modne jest malowanie "na drewno"
(m.in. we wsiach Siemianówka, Trywieża). Efekt ten uzyskuje się w prosty sposób,
ściany była
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na suchą, brązową ścianę, żółty wzór imitujący słoje drzewa.
Pozostałe ściany maluje się farbami klejowymi lub emulsyjnymi. Lubiący
nowinki gospodarze niekiedy wstawiają w sufit pokoju, wokół lampy, kolorowe
plastikowe płytki (ryc. 4).
W końcu XIX w. drewniane domy na ogół nie miały podłóg tylko klepiska z
gliny, tzw. tok lub tułok. W domach ludzi zamożniejszych kładziono podłogi,
początkowo tylko w wałkierzach, później w innycli pomieszczeniach. Dziś są one
powszechne. Toki spotyka się jeszcze w starych domach, których sędziwi zwykle
· mieszkańcy uważają, że nie opłaca się już wprowadzać kosztownej zmiany.
Na przełomie XIX i XX w. izby oświetlano łuczywami, które zatykano "za
kominy". Służyło do tego specjalne wgłębienie w murach pieców." W Grabowcu,
Plutyczach i Holodach w starych domach ... była często w rogu przy drzwiach
. nalepa z kapą, druga, mniejsza, zw. świetlikiem, służąca do oświetlania izby
płonącym .na niej łuczywem oraz do małego gotowania, czy ogrzewania
uprzednio ugotowanego pożywienia. Dym ze świetlika prowadzony był kapą do
sieni, skąd swobodnie przedostawał się na strych. Świetlik nie miał połączenia z
kładąc wałkiem

Ryc. 4. Losinka k. Hajnówki. Sufit wykładany płytkami plastikowymi, 1982 r. Fot. J. Świderski

Z BADAŃ NAD WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ MIESZKALNYCH ...

315

1

• Równolegle były w użyciu kaganki naczynia wypełnione
w którym tkwił knot ukręcony z nici. Dawały one niewiele światła. Po
1900 r. zaczęto używać lampy naftowe, począ tkowo był to gaśniczek bez szkieł.
Lampy naftowe przetrwały aż do założenia elektryczności, jeszcze po II wojnie

kominem"
tłuszczem,

światowej.

Ryc. 5. Siemianówka k. Hajnówk i. Piec z

nalepą

i

kapą

do od prowadzania dymu, 1982 r.

Fot. J. Świderski

Najstarsze piece wykonane były z bitej gliny na ramie z bierwion. Składały
z nalepy, dużego pieca chlebowego oraz szerokiego "pripiczoka", czyli ławy
z grubej kłody drewnianej obiegającej piec (w nowych piecach część ta zrobiona
jest z cegieł). Na jego poziomie z boku znajdował się "kubok", tj. zagłębienie
z boku nalepy, gdzie zgarniano żarzący się węgiel, aby w mieszkaniu było
cieplej i można było ogrzać ręce (ryc. 5). Piece z blachą były rzadkością jeszcze
się

1
J. C z aj k o w s k i, Zagroda wydłużona typu bielsko-hajnowskiego. "Polska Sztuka
Ludowa" R. XV, 1%1, nr 3, s. 162.
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po I wojnie światowej. W połowie lat pięćdziesiątych, np. w Nowoberezowie,
mimo że w domach była kuchnia z blachą, ludzie gotowali w piecu chlebowym
i trzymali w nim strawę przez cały dzień 2 . Współczesne piece, z reguły kaflowe,
są dużo mniejsze, z małym piecem chlebowym, albo zastępującą go rurą.
Nawyk przysiadania koło pieca zakorzenił się tak silnie, że nawet przy
współczesnych piecach kuchennych buduje się szerokie, murowane ławy
ogrzewane wewnątrz, tzw. leżanki.
PR ZE GL Ą D

MEBLI

Sprzęty

do spania
W kurnych domach i pierwszych domach z kominami spano na piecu i na
pałatach (połacie, za pik, zapiczok). Na szerokim piecu mogło spać 5-6 osób,
głównie "baby i dzieci". Reszta rodziny sypiała na pałatach (ryc. 6). Była to

Ryc. 6. Kotówka k. Hajnówki. Pałaty , obecnie nieużywane, 1982 r. Fot. J. Świderski
2

Ibid., s. 162.
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konstrukcja z desek zbudowana między piecem a ścianą . Deski wspierały się na
listwach przymocowanych do ściany i pieca, były też pałaty wspierające się na
kołkach wbitych w ziemię. Na pałatach mogło spać 4-5 osób. Kładziono tam
siennik wypełniony słomą, przykrywano się zaś częściami odzieży, derkami itp.
W końcu lat pięćdziesiątych, kiedy właściwie pałaty zaczęły zanikać, niektóre
gospodynie zaściełały je na ten sam sposób jak łóżka, tzn. pierzynę lub poduszki
nakrywano płachtą, na wierzch kładziono poduszkę (ryc. 7). Pałat w tych

Ryc. 7. Pawły k. Bielska Podlaskiego. Pałaty zaścielone, 1955 r. Fot. J. Świders ki

stronach używano bardzo długo , powszechne były w okresie międzywojennym i
po II wojnie światowej. Obecnie, choć się już na nich na ogół nie sypia, można je
gdzie niegdzie spotkać (Policzna i Kotówka koło Hajnówki). Dziś zmieniły
funkcję i używane są raczej jako podręczna półka do stawiania garnków,
właściciele podkreślają jednak, że zapiczok pozostał np. po ojcu, który zmarł dwa
lata temu, ale do śmierci tam sypiał. Wielu informatorów wspomina, że w
dzieciństwie sami na tym spali.
Po 1900 r. zaczęto spać na łóżkach. Najczęściej były one własnej roboty,
bardzo prymitywne, właściwie płaskaskrzynia na czterech nogach. Dopiero po
1914 r. zaczęto nabywać w· Hajnówce, Bielsku , Brańsku, Siemiatyczach łóżka

Ryc. 8. Szpaki k. Bielska Podlaskiego. Łóżko, 1955 r. Fot. J. Świderski

Ryc. 9. Bielsk Podlaski. Szlaban na targu, 1955 r. Fot. J. Świderski

Ryc. 10. Bielsk Podlaski. Ława rozsuwana, 1955 r. Fot. J. Świderski
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Ryc. 11. Bielsk Podlaski. Ława rozkładana, 1955 r. Fot. J. Świderski

Ryc. 12. Bielsk Podlaski. Ława rozkładana, 1955 r. Fot. J. Świderski

roboty stolarskiej ze szczytami (ryc. 8). Występowały dwa typy łóżek, proste oraz
tzw. łóżka z dodatkiem, czyli z wysuwaną szufladą. Szufladę tę wysuwano na
noc, znacznie zwiększając w ten sposób powierzchnię do spania. Po I wojnie
pojawił się jeszcze jeden sprzęt do spania, mianowicie "szlaban" (ryc. 9). Była to
dość niska ława zaopatrzona z jednej strony w lekko wygięty zagłówek. Pojawiły
się również meble wielofunkcyjne służące do spania i do siedzenia. Były to
rozsuwane i rozkładane ławy. Ławy rozsuwane miały oparcia często ozdobnie
profilowane, boczne poręcze oraz, podobnie jak łóżka, wysuwaną szufladę (ryc.
l 0). Aby przygotować sprzęt do spania, należało podnieść umocowaną na
zawiasach deskę-pokrywę, wysunąć siedzenie. Ławy rozkładane miały siedzenie
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Ryc. 13. Podozierany k. Białegostoku. Kołyska pleciona. Fot. J. Świderski

wykonane z dwóch desek, połączonych listwą. Między nimi była deska poprzeczna, która po złożeniu stanowiła oparcie, skrajne zaś deski - poręcze.
Rozłożone tworzyły dość dużą płaszczyznę, na której można było spać (ryc. 12).
Zarówno szlabany, jak i ławy nie zyskały większej popularności. Występowały
sporadycznie, spotkać je można także i dziś.
W całym omawianym okresie powszechne w tych stronach były kołyski
plecione z wikliny w formie owalnych koszyków (ryc. 13). Kołyska wisiała na
czterech sznurach, zaczepionych na haku wbitym w tragarz. Sznury opasywały
kołyskę od spodu. Niektóre zaopatrzone były w pętlę do poruszania kołyski
nogą. Kołyska umieszczona była koło łóżka matki. Po II wojnie zaczęły
wchodzić w użycie kolebki drewniane na biegunach, nie były one jednak zbyt
popularne, szybko zresztą ustąpiły miejsca łóżeczkom i wózkom nabywanym na
targach i w sklepach.
Łóżka zaściełano wysoko pierzynami i nakrywano płachtami własnej roboty.
Na tak zasłanym łóżku układano poduszki obleczone najczęściej w białe
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poszewki. Z jednej strony brzeg tych poduszek był haftowany w białe lub
kolorowe roślinne wzory (ryc. 14). Sposób ułożenia poduszek zależny był od ich
ilości i od pomysłowości gospodyni. Układano więc dwie poduchy jedna na
drugiej, na szczycie zaś mniejszą, tworząc piramidę, czasem nawet dwie. Zdarzało
się też, że poduszki ustawiano na sztorc, jedna obok drugiej wypełniając całą
powierzchnię łóżka, za wsze jednak haftowaną stroną w kierunku widza. Również
i teraz, w domach gdzie są łóżka, zaściela się je w podobny sposób (np. Trywieża,
Łosinka, Gradoczno koło Hajnówki).
Po II wojnie światowej zaczęto już nabywać meble fabryczne. W latach
sześćdziesiątych w zamożnych domach pojawiły się szerokie tapczany z dużą
skrzynią na pościel. Często były to tylko meble reprezentacyjne wcale nie
używane. Tapczan taki był pięknie zasłany, często siedziała na nim lalka, leżały
białe szydełkowe serwetki. Z czasem i ten sprzęt uległ degradacji, w modę bowiem
zaczęły wchodzić wersalki - mebel wielofunkcyjny, znów można było na nim
siedzieć i spać. Był on początkowo, podobnie jak tapczan, meblem tylko
reprezentacyjnym. Obecnie w nowych, bardziej zurbanizowanych domach
wersalki używane są zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Ryc. 14. Trywieża k. Hajnówki. Łóżko zasłane płachtą, na wierzchu poukładane poduszki. Widoczna trama, 1982 r.
Fot. J. Świderski
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Meble schówkowe

W 2 połowie XIX w. płótna i odzież odświętną przechowywano w "baniach",
czyli koszach z pokrywami wyplatanych ze słomy techniką spiralną oraz w
skrzyniach ("skrinie") z surowych desek z płaskim wiekiem, obitych dla
wzmocnienia blachą. W tych stronach nie używano skrzyń malowanych w
kolorowe wzory.
Ubrania codzienne wieszano na "hradkach", czyli żerdkach, które umieszczano nad pałatarni lub piecem. Prócz tego w sieni i dodatkowo w chacie w
ściany wbite były kołki, na których wieszano wierzchnie i często używane
odz~n~.
·
Jeszcze przed I wojną światową skrzynie zaczęto zastępować kuframi.
W tym czasie bowiem powstał w Siemiatyczach ośrodek wyrobu kufrów
mazerowanych, które były sprzedawane nie tylko w Siemiatyczach, ale także na
targach w Bielsku Podlaskim, Brańsku i w innych miastach. Na kufrach z
Siemiatycz występuje kilka typów dekoracji mazerowanej. Najczęściej spotykany jest układ dużej kraty w ciemnym kolorze, podkreślonej liniami falistymi,
położonej ukośnie na tle drobnych prążków lub kratki. Drugą odmianę dekora-

Ryc. 15. Hajnówka. Kufer mazerowany, 1970 r. Fot. J. Świderski
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cji stanowi duży romb o bokach lekko wklęsłych, wypełniających pole licowe
kufra. Po 1947 r. zaczęto kupować kufry wyrabiane w Hajnówce, gdzie po II
wojnie powstał nowy ośrodek kufrów mazerowanych (ryc. 15), gdyż osiedlili się
tam stolarze przesiedleni z Szereszewa. Kufry ich wyrobu bardzo szybko
rozpowszechniły się. Zdobione były roślinną mazerowaną dekoracją umieszczoną w polach wyznaczonych przez blaszaneokucia 3 . Kufryprzestan o robić z
początkiem lat sześćdziesiątych. Zachowały się jednak w wielu domach. Starsze
kobiety nadal przechowują w nich cenne płachty, ręczniki itp., młodsi zaś
używają ich jako schowki na różne rupiecie. Taki kufer napełniony płótnem,
płach tam~ i ręcznikami dostawała dziewczyna gdy wychodziła za mąż. Wcześniej
rolę taką pełniły skrzynie. Zwyczaj ten panował długo, nawet obecnie, mimo że
ani skrzyń, ani kufrów już się nie robi, zdarza się, że są używane 4 .
W okresie międzywojennym najzamożniejsi kupowali szafy. Na ogół były
one z jesionu, dwudrzwiowe, często z szufladą u dołu. Sprzęty te długo były na
wsi rzadkością, zaczęły się rozpowszechniać dopiero pod koniec lat pięćdzie
siątych. Skrzynie i kufry zawsze stały w komorze, jeśli dom był bez komory, to
w sieni. Szafy natomiast ustawiano w chacie lub w jednej z izb.
Do przechowywania drobnych przedmiotów służyły "tramy" (ryc. 14, 15) i
"police". Trama, jak już wspomniano, była to gruba deska biegnąca w poprzek
tragarzy, jakby je podtrzymując. Na tramie, w części znajdującej się bliżej pieca, przechowywano garnki, łyżki itp., natomiast od strony przeciwnej przedmioty cenniejsze - dokumenty, książki, czapki itp. Po II wojnie światowej
tramy zaczęto usuwać. Te, które się zachowały do dziś, nie są albo w ogóle
używane, albo kładzie się tam jakieś drobne przedmioty, aby były "pod ręką".
Police to półki z desek umieszczone wzdłuż ścian pod sufitem. Zawieszało się
je w chacie w wałkierzu lub komórce mieszkalnej. Służyły do przechowywania
narzędzi i różnych drobiazgów. Po I wojnie światowej zaczęto robić "bludniki".
Były to wiszące, otwarte szafki z półkami do przechowywania misek, cżęsto
deski miały specjalne zagłębienia do wkładania łyżek. W tym samym czasie
zaczęto robić narożne szafki z drzwiczkami umieszczane w jednym z kątów
chaty. W bludnikach i szafkach przechowywano naczynia, głównie miski, garnki
stawiano na piecu i na ławach. Kredensy pojawiły się na wsi dopiero po
II wojnie, a rozpowszechniać się zaczęły dopiero w latach pięćdziesiątych.
Stawiano je w chacie lub w kuchni. Były wówczas symbolem zamożności
gospodarzy. Rolę tę przejęły obecnie segmentowe zestawy kuchenne (ryc. 17).

3
E. F r y ś- P i e t r a s z k o w a, Mazerowane kufry podlaskie, "Polska Sztuka Ludowa"
R. XV, 1961, nr 3, s. 165-170.
4
We wsi Czyże koło Hajnówki zanotowano w 1982 r. kufer hajnowski z datą 1975 r. Niejest to
jednakże data wykonania kufra, lecz data jego odnowienia, kiedy przygotowywano wyprawę dla
panny młodej.

Ryc. 16. Trywieża k. Hajnówki. Trama, 1982 r. Fot. J. Świderski

Ryc. 17. Siemianówka k. Hajnówki. Wyposażenie kuchni, 1982 r. Fot. J. Świderski
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do siedzenia

W końcu XIX w. siadano na ławach, które stały pod ścianami. Deski, na
których się siedziało,. przybite były z jednej strony do ściany, z drugiej zaś wsparte
na kołkach wbitych wprost w polepę. Ławy te z ·reguły zajmowały całą długość
dwóch ścian i stykały się z sobą w narożniku. Ten typ ław utrzymywał
się bardzo długo, mimo używanych równolegle (dopiero po II wojnie) krzeseł.
W domach były również tzw. stołki (Lp. - stołok), czyli krótkie, ruchome ławy.
Jedna taka ława stała blisko pieca, druga zaś przy stole. Do siedzenia służyły też,
opisane w części dotyczącej sprzętów do spania, ławy rozkładane i rozsuwane.
Krzesła rozpowszechniły się po II wojnie światowej, ale znane były w tych
okolicach dużo wcześniej. Jeszcze przed 1900 r. widywano krzesła "u batiuszki".
W okresie dwudziestolecia międzywojennego u najzamożniejszych gospodarzy
stały 2-3 krzesła. Wykonywał je stolarz, były proste, z oparciami z poprzeczek.
Obecnie rolę ich przejęły fotele.
W każdym domu stał stół. Był on przeważnie na czterech nogach, które dołem
łączyła poprzeczka. Rzadkie były stoły na krzyżakach. Sprzęt ten ustawiano w
rogu chaty pod ikonami, w miejscu gdzie łączyły się ławy przyścienne. Stół w tym
czasie nie zawsze służył do spożywania posiłków. Często bowiem jedzono przy
stołkach zasiadając na małych stołeczkach lub po prostu na pieńkach. Do
wyrobu takich stołeczków, czasem zamiast obrobionego drewna, używano
odpowiednio ukształtowanych gałęzi.
Stół pełnił zawsze wśród pozostałych sprzętów rolę wyjątkową. Stojąc pod
ikonami bez wątpienia stanowił ważną część świętego kąta. Nakryty był białym,
podłużnym ręcznikiem, niezdobionym, tzw. nastolnicą. Na stole musiał zawsze
leżeć chleb, "jak chleb nie na stole, to nie chaziain". Nie uznawano gospodarza,
u którego nie było chleba na stole, "nawet za jego syna żadna dziewczyna nie
wyszłaby za mąż". Obecnie posiłki spożywa się przy stole. W mieszkaniach, w
których zachował się święty kąt, stół nadal jest nakryty obrusem, ale raczej nie
spotyka się na nim chleba, lecz różne drobiazgi,jak kwiatek w doniczce lub w
wazoniku, często sztuczny, spotykany nawet w nowocześnie wyposażonych
wnętrzach.

Zdobnictwo

wnętrza

Zdobienie wnętrza chłopskiego zaczęło się z chwilą, kiedy chaty otrzymykominy, a więc od końca XIX w. W związku z rozwiniętym w tych
stronach tkactwem, dużą rolę w dekorowaniu wnętrz odgrywały tkaniny.
Ok. 1900 r. używano ręczników własnej roboty, ozdobionych haftem krzyży
kowym we wzory geometryczne, kwiatowe, niekiedy w ptaszki. Ręczniki te
haftowały dziewczęta, które również dostawały je od swoich matek na wyprawę.
wały
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Ręczniki

zawieszano na ścianach pod belkami, wokół izby lub na ikonach, a więc
w kącie chaty (ryc. 18). Ręczniki zachowały się do dziś. Rzadko spotyka się teraz
haft krzyżykowy, wyszedł z mody w latach pięćdziesiątych i zastąpiony został
ściegiem płaskim. Z reguły ręczniki zakończone były ozdobnymi ząbkami z
ręcznie robionej koronki. Ręczniki . na ikonach upina się w specjalny sposób
(ryc. 18). I obecnie wnętrza ozdobione ręcznikami nie są rzadkością.

Ryc. 18. Grabarka k. Siemiatycz. Ręcznik upięty na ikonie. Fot. J. Świderski

Również

w tym czasie łóżka zaczęto nakrywać "płachtami" własnej roboty,
we wzory geometryczne i roślinne. W raz z pojawieniem się łóżek
stolarskiej roboty płar.hty robiono wełniane na osnowie lnianej lub z partu, są to
już właściwie dywany, które służą nie tylko do osłaniania łóżek, ale przede
wszystkim do ozdoby. Obecnie ozdobna tkanina przeżywa prawdziwy renesans.
płóciennymi,
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Ryc. 19. Siemianówka k. Hajnówki. Święty kąt. Ikony przysłonięte bożniczkami, 1982 r.
Fot. J. Świderski

Nakrywa się nią tradycyjne łóżka, wersalki, wiesza się na ścianach 5 • Są to
często tkaniny o starych wzorach, zamawiane u tkaczek. W Białostockiem,
podobnie jak w całej Polsce, na podłodze, szczególnie w kuchni, kładzie się
chodniki robione ze ścinków.
Przed II wojną światową zaczęto w okolicach pieca zawieszać makatki
haftowane na białym płótnie jednokolorowym kordonkiem. Często wyszywano
na nich napisy: "Zimna woda zdrowia doda", "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma
co jeść" i inne.
Ikony zawsze wisiały w kącie chaty, tworząc wraz z ławami i stołem "ku tok",
czyli święty kąt (ryc. 19). Obecnie wiesza się na ogół jedną ikonę w kącie, dawniej
5

Ewenementem jest dom Olgi C z u r a k ze wsi Orzeszkawo koło Hajnówki, która pragnąc

ozdobić swój dom, wszystkie posiadane tkaniny wyeksponowała na ścianach i łóżkach.
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zawieszano ich kilka. Wspierały się na specjalnej listwie przybitej do ściany tzw.
ramie. Obrazy na listwie wisiały płasko i rozchodziły się rzędami z kąta, nad
ławy. Przysłaniane były na ogół ręcznikiem, firaneczką, tak, że na ikonie
widoczna była jedynie twarz.
.
Po I wojnie światowej we wsi Makówka koło Hajnówki zaczęto wyrabiać
tzw. bożniczki, czyli ozdobne firanki na ikony, wycięte z cienkiego papieru lub
bibuły (ryc. 20). Były one wycinane w geometryczne wzory lub wycinane i
malowane we wzory kwiatowe wodnymi farbkami. Cieszyły się dużym powodzeniem, spotyka się je i dzisiaj. Sprzedawano je na targach w Hajnówce, Bielsku

Ryc. 20. Makówka k. Hajnówki. Bożniczka na ikonę, 1982 r. Fot. J. Świderski

Podlaskim, Brańsku itd. Ci sami wytwórcy robili papierowe, białe firanki na
okna w różnych rozmiarach od 0,5 m do 2 m długości i 1 m szerokości.
Zawieszano je u góry okna. Firanki takie modne były jeszcze po II wojnie
światowej.
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Już w okresie międzywojennym zanikł zwyczaj dekorowania sctan chat
kolorowymi wycinankami w kształcie gwiazd. Robiono je z barwnego papieru,
po czym naklejano na biały. Kartoniki takie wieszano rzędem na ścianach i na
piecu (ryc. 21).

Ryc. 21.

Popularną

Hołowiesk

k. Bielska Podlaskiego. Wycinanka, 1953 r. Fot. S. Deptuszewski

jeszcze ok. 1960 r. ozdobą chaty były pająki, zwane tutaj pałuki.
je wykonywać jeszcze przed I wojną. Robiono różne typy pająków:
krystaliczne, które robiło się nawlekając na nitkę słomki na przemian z
bibułkowymi kwiatkami. Ten typ pająka był rzadki, gdyż był pracochłonny.
Częściej natomiast występował pająk promienisty, który robiono podobnie jak
poprzedni, ale słomki i kwiaty nawlekano na bardzo długie nitki tworzące nogi
pająka. Na środku powały umieszczano kwiat zrobiony z kolorowej gufrowanej
bibuły, do niego następnie przyczepiano nogi pająka i rozpościerano je na
powale. Z czasem nitki z nawleczonymi kwiatkami i słomką zastąpiono pasmami
gufrowanej, skręconej bibuły.
Do niedawna jeszcze, z okazji Zielonych Świąt(" Trojca"), przystrajano chaty
zielonymi gałązkami lipy, brzozy itp. Gałązki te wieszano na ścianach, a przy
drzwiach wejściowych do chaty stawiano małe drzewko. Ramy ikon ubierano
tatarakiem.
Zaczęto
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lat czterdziestych zaczęły wchodzić w modę ozdoby wykonywane
z łusek szyszek świ1 erkowych. Z łusek tych,naszytych lub naklejonych na papier,
robiło się jelenie, wiewiórki itp., po czym wieszano je na ścianie. Ramy ikon,
a także fotografie i lustra ozdabiano kwiatkami z kolorowej bibuły.
·Po II wojnie i do dziś wiesza się na ścianach chat fotografie rodzinne. Są to
albo duże zdjęcia, np. ślubne, albo kilka małych naklejonych na karton i
oprawionych jak obraz.
Współczesne wnętrze właściciele starają się ozdobić jak naj obficiej. Modne są
przede wszystkim ozdoby sprzedawane na jarmarkach i targach, jak gipsowe
figurki kotów, psów, lwów, czy tancerek, plastikowe kwiaty w doniczkach.
Wykonywane z kolorowanego szkła wazony, ryby, popielniczki w kształcie
łabędzi itp. Ozdoby te stawia się na szafach, toaletkach, specjalnych półkach,
segmentowych regałach. Pokojowe kredensy i regały wypełnione są kieliszkami,
szklankami, kompletami do kawy, kompotu. Na ścianach często poza ikoną
wiszą obrazy o tematyce świeckiej, również kupione na targu, a także pamiątki z
wojska, jak chustki obszyte frędzlami z wyszytymi nazwiskami kolegów, domki z
zapałek robione w czasie służby wojskowej, obrazy ze słomy naklejonej na
tkaninie itp.
Według opinii samych informatorów dawniej bardzo trudno było odróżnić
mieszkania Rusin ów od mieszkań Polaków żyjących w tych stronach. Właściwie
różnił ich tylko sposób zawieszania obrazów. Polacy zawieszali je dokoła ścian,
nachylone, podczas gdy prawosławni wieszali je płasko, zagęszczone w kącie
nad stołem:
Dziś różnice te zatarły się jeszcze bardziej. W nowocześnie urządzonych
mieszkaniach nawet ikona nie zawsze ijmieszczona jest w kącie.
Wyposażenie wnętrz mieszkalnych ludności ruskiej z okolic Hajnówki,
Bielska Podlaskiego i Siemiatycz przechodzą te same tendencje rozwojowe jakie
notujemy w całym kraju.
W

końcu

PEJIOME

B

CTaThe npe.z:r;cTaBJieHbi pe3yJihTaThi HCCJie.z:r;oBaHnił , nocBHll{eHHhiX o6opy.z:r;oBaHHIO )J(HJihiX

HHTepbepoB B .z:r;epeBHHX, pacnoJIO)J(eHHhiX B IOrO-BOCTO'łHhiX paiłoHax EeJIOCTOKCKoro BOeBo.z:r;cTBa
B rpaHHu;ax .z:r;o 1975 r.
OcHoBoił pa3pa6oTKH CTaJIH, npe)J(.z:r;e Bcero, MaTepHaJihi, co6paHHbie nyTeM onpoca B 1955,
1962 H 1982 ro.z:r;ax, a TaK)J(e pHCYHKH u <jloTorpaqmH, c.z:r;eJiaHHbie B 3TOM nepHo.z:r;e. KpoMe Toro,

6hiJIH HCnOJib30BaHbl MaTepuaJihl, ony6JIHKOBaHhie Ha 3Ty TeMy.
Ha OCHOBaHHH npOBe.z:r;eHHbiX HCCJie)l;OBaHHH MO)J(HO C)l;eJiaTb BbiBO)l;, lJTO B pyCCKHX .z:r;epeBHHX
)];0 50-X ro.z:r;OB Harnero CTOJieTHH CTpOHJIHCb .z:r;epeBHHHbie )];OMa. B

OOCy)J(.z:r;aeMOH TeppHTOpHH
cepe.z:r;nHe

XIX

B. OHH 6biJIH B 6oJihll1HHCTBe cBoeM KYPHhiMH, cnopa.z:r;H'łeCKH TaKne .z:r;oMa eme

BCTpeqaJIHCh Ha nepeJioMe

XIX

H

XX

BeKoB, a B e.z:r;HHH'łHhiX cJiy'łaHx .z:r;a)J(e noJice

II

MHpoBoił

BOMHbl. 11x HHTepbep COCTOHJI H3 O)l;HOro )J(HJIOrO noMell{eHHH C 60Jibll10H ne'łbłO 6e3 Tpy6hi, CeHeił
11 KJia.z:r;OBKH. ,[(oMa c Tpy6oił cTpOHJIHCh B KOHu;e XIX BeKa qame Bcero c o.z:r;HHaKoBoił nJiaHH-
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poBKOH noMemeHHH T.e. "XH)I(HHa", ceHH H KJia,noBKa. BcTpeqaJIHCh TaK)I(e .noMa c .npyroii
DJiaHHpOBKOH - "XH)I(HHa" C KaMOpKOH pa3,neJieHhiM CTeHOBKOH, ceHH, KJia,nOBKa H qyJiaH HJI.H
"XH)I(HHa", )I(HJIHlllHa}l KaMOpKa, npHCTeHOK, CeHH, a TaK)I(e "XH)I(HHa" cnaJibH}I, KaMOpKa H CeHH.
BcTpeqałOlllHeC}I Ha :HOH TepHTOpHH nJiaHHpOBKH H pa3MellleH.He npe,nMeTOB ,noMalliHero X03}1HCTBa B Ka)l(_nOM noMellleHHH nOKa3aHbl Ha pHC. la-e.
Bce noMemeHH}I 6bmH cHa6)1(eHhi qame Bcero npocTbiMH npe,nMeTaMH, npe.nHa3HaqeHbiMH
,nJI}I ncnOJIHeHH}I pa3HbiX <i>YHKQHH BbiTeKałOlll.HX H3 nOTPe6HOCTeH )I(HTeJieH ,nOMa.
BMecTe c .H3MeHeH.H}IMH B miaHHpOBKe noMemeHHH MeH}JJIOCb H pa3MemeHHe npe.nMeToB B
oT,neJibHbiX KOMHaTax. OcHameHHe KYPHOH X.H)I(HHhi 6brJio oqeHb npocToe (no CBH,neTeJibCTBY
HHKOJia}l <l>Ho,nopyKa .H3 nJiyTHq) - pHc. 21a. HeMHoro OTJIHqaJIOCh TaK)I(e ocHameHHe ,noMa c
,nhiMoxo,noM c o.nHnM )I(.HJIHlllHhiM noMemeHHeM .no I MHpoBoii BOHHhi. TaKoe ocHameHHe
HHTepbepa coxpaHHJIOCh eme B 1955 r. B KJieHH.HKax no.n XaiiHyBKOH (pHc. 216).
03HaKOM.HB c THnaMn noMemeHHH B ,noMax pyccKHX .nepeBeHb XaiiHyBKH, EeJihCKa-no.nJI}ICKoro n CeM}!Thrq npe,ncTaBJieHo HTorH HCCJie,noBaHHH H3MeHeHHH B pa3BHTH.H )I(.HJI.HlllHhiX
HHTepbepoB, HaqHHa}l c cHa6)1(eHH}I KypHoii XH)I(.HHhi n 3aKaHqHBa}l Ha coBpeMeHHhiM ocHameH.HH.
PaccMaTpHBaJIHCb TaK)I(e <PYHKU:.H.H npe,nMeToB, KaKHMH noJib30BaJIOCb HaceJieHHe :noii TeppHTOpHH. npocMoTp Me6JinpoBKH HaqnHaeTC}I c Me6eJIH npe,nHa3HaqeHHOH ,nJI}J cHa. B KYPHhiX ,noMax
nłO,nH cnann Ha neqH H Ha nanaTax, KOTOpbiMH nonb30BaJIHCh 3,necb oqeHb .nonro, OHH 6biJIH
nonyJI}JpHbi eme B Me)I(BOeHHhiH nepno.n H nocJie II MHpoBoii BOHHhi. HaqanH ncqe3aTb B 50 ro,nhi.
nocne 1900 rr.HaqaJin nO}JBJI}!TbC}I no,nBH)I(Hhie KpoBatH, qame Bcero co6CTBeHHoro npoH3Bo,ncTBa
- oqeHb np.HMHTHBHbie. nocne 1914 r. nO}IBHJIHCb noKynHbie KpOBaTH C nepe,nHHMH CTeHKaM.H. B
no BpeM}I no}IBHJIHCh pa3,nBHraeMhre cKaMbH .nJI}I cH,neHH}I H cHa. Bech 3TOT nepno.n 6biJIH
nonyn}lpHbi KOJibi6enH BhmJieTaeMbie H3 HBbi. 0HH BCTpeqaJIHCb TaK)I(e nocJie II MHpoBoii BOHHhi,
HO 6biCTpO HX 3aMeHHJIH ,nepeB}IHHbiMH, a flOTOM llOKYllHbiMH ,neTCKHMH KpOBaTKaMłt H KOnHCKaMH.
nocne II MnpoBoii BOHHhi HaceneHne noKynaJio <Pa6pHqHyłO Me6eJib KaK TaxThi H ,nnBaH-KpoBaTH,
B OCHOBHOM .HCnOnH}IłOlllHe penpe3eHTa6enbHbie <i>YHKQ.HH. Me6enb ,nJI}I xpaHeHHH BellleM 3TO
KOp3HHhi c noKpbiiliKaMH H3 conoMbi H }llll.HKH c .nocoK, KOTOpbre .no I MHpoBoii BOHHhi HaqanH
3aMeHHTh cyH,nyKaMH BhmycKaeMhiMH B CeM}!Thrqe,
0 yKpallleHH}IX HHTepbepa Ha 3TOH TeppHTOpHH MO)I(HO fOBOpHTb TOJibKO C TeX BpeMeH, KOr ,na
,noM nonyqnJI ,nhiMoxo.n, T.e. B KOHU:e XIX BeKa. B yKpallleHHH ,noMoB 6onbll1Ył0 ponh HrpaJIH TKaHH
co6cTBeHHoro npoH3Bo,ncTBa c BhiiliHBKaMH B reoMeTpnqecKHe y3ophi, .U:BeTbi H npnKphiTHH Ha
KpOBaTH Ha3biBaeMbie "nnaXTaMH" B nepByłO oqepe,nb H3 nonOTHa, nOTOM lllepCT}!Hbie npHMeH}IeMbie .llO CHX nop.
B pa3BHTHH ocHameHHH HHTepbepa ,noMoB XaiiHYBK.H, EenbcKa-no.nn}lcKoro H CeM}!Thrq
BbiCTynanH Te )l(e TeH,neHQH.H qTO H Ha TeppHTOpHH BCeH CTpaHbl.

SUMMARY

The artide is composed predominantly o f data gathered by mea n s o f interviews in t he years 1955,
1962 and 1982 as well as drawings and photographs made during that time. The autbor used also
pertinent publications on the topie.
On the basis of the conducted research one may conclude that in the eastern villages in the
area under discussion wooden houses were built until the 1950s. In the middle of the 19th century
the majority of these houses were without chimneys, and sporadically this type still appeared at the
turn of the century with single cases even after World War II. Their smoke-filled interiors were
composed of a single Iiving chamber, with a large stove as well as an entrance and closet. Houses
with chimneys were built at the end of the 19th century predominantly with the same pattern of the
interior, which was composed of the so-called cottage, a hall and closet. Other patterns included a
cottage with a bedroom, separated by a dividing wall, a closet and hall, or a cottage with a closet,

332

B. KURAL

pristienok, hall and closet, a cottage with sleeping chamber, hall and closet. The arrangement of the
interior in this region together with the placing of the equipment and furniture in the particular
rooms are shown in ill. 2 a-e.
Ali the interiors were usually equipped with simple furniture and articles which fulfilled multiple
functions corresponding to the needs of the residents. Together with the development of the pattern
of the interior, the equipment in the particular houses also altered. The furnishing and equipment
in a cottage without a chimney, known from a report by Mikołaj Fiodoruk from Plutycze, was
extremely simple (ill. 21 a). lt was similar to that in a house with a chimney and a single Iiving
chamber prior to World War l. The same interior survived as longas 1955 in Klejniki near Hajnowka
(ill. 21 b).
After the presentation ofthe various types ofpatterns ofhouse interiorsin villages in the regions
of Hajnówka, Bielsk Podlaski and Siemiatycze, the autbor discusses the results of research on changes
in the equipment and furnishing, beginning with the chimney-less cottage up to the elements
of the centemporary interior. The artide also examines the functions of the equipment utilized
by the !ocal population. A survey of furnitu re begins with beds. In the cottages and first houses wit h
chimneys, people slept on the stoves and in palets which were used in this area for a very long time,
and remained universal in the inter-war period as well as after the second world war up to the 1950s,
when they beganto disappear. After 1900 movable beds were introduced, usually home-made, and
very primitive while after 1914 beds made by carpenters with headboards were purchased in the
nearby towns. At the same time, there also appeared multi-functional furniture - for sitting and
sleeping - in the form of benches. During the whole period under examination, wicker
cradles which were also used after World War II, remained universal, quickly to be replaced by
rocking wooden cradles and then by beds and prams bought at fairs and in stores.
After World War II factory-made furniture such as sofas, beganto play mainly representative
functions.
Furniture used for storing cl.othes included baskets with straw covers and chests made of plain
planks which prior to World War I began to be replaced by chests, including ones made in
Siemiatycze of artiticiał wood grain.
Decorations of t he interior dat e from t he time when t he cottage became equipped wit h a chimney
i.e. from the end of the 19th century. A large role was played by fabric such as home-rnade towels
decorated with criss-cross embroidery of geometrie, flora! and other patterns, as well as bed covers,
originally cloth and later woolen ones, which are still commonly used. Other decorative elements
were also utilized, which during the period under discussion underwent frequent changes.
The development of the furnishing of the house interiorsof the population from the regionsof
Hajnówka, Bielsk Podlaski and Siemiatycze consisted -of the same elements which are noted
throughout the whole country.
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Natural History Museum of the

Białowieża

National Park

Tradycje muzealnictwa przyrodniczego na terenie Białowieży sięgają okresu
przed I wojną światową, kiedy to w budynku zajmowanym obecnie przez
Technikum Leśne mieściło się swego rodzaju muzeum gromadzące trofea
myśliwskie z polowań carskich. Niezależnie od tego w Parku Pałacowym, w
obecnym budynku Gospody Turystycznej (wybudowanym w 1845 r. dla
gubernatora grodzieńskiego) gromadzono fotografie, przedmioty oraz księgę
pamiątkową z podpisami uczestników polowań carskich, poczynając od 1860 r.
Niestety, w czasie I wojny światowej obydwa zaczątki muzeów zniszczono.
Zbiory trofeów myśliwskich w sierpniu 1915 r. wywieziono do Moskwy i
umieszczono w pałacu Nieskucznym.
Z chwilą objęcia obszaru Puszczy Białowieskiej przez polskich leśników,
wiosną 1919 r., z inicjatywy dyrektora miejscowej Dyrekcji Lasów Państwowych
inż. Jana S z r e d e r s a zaczęto gromadzić zbiory głównie wypchanych
ssaków i ptaków oraz wyrzynki drewna. Po utworzeniu w grudniu 1921 r.
zaczątków parku narodowego w postaci nadleśnictwa "Rezerwat" zgromadzone zbiory muzealne weszły w jego skład. Zbiory te mieściły się w nieistniejącym dzisiaj budynku na terenie Parku Dyrekcyjnego.
W stosunkowo krótkim czasie zgromadzono wcale pokaźne zbiory, liczące
wedługzachowanych zapisków z 14lutego 1924 r. 1037 pozycji inwentarza, przy
czym niejednokrotnie pod jedną pozycją figurowały całe kolekcje, np. zbiory
owadów czy zielniki. Prócz ptaków i ssaków muzeum miało znaczne zbiory
dendrologiczne, głównie w postaci krążków drewna z bardzo starych drzew o
dużych wymiarach oraz okazów różnych patologicznych zniekształceń drewna.
Istniał też zbiór minerałów oraz próbki gleb. Pierwszy fachowy księgozbiór liczył
21 O pozycji zwartych oraz 14 tytułów czasopism obejmujących niejednokrotnie
wiele woluminów.
ROCZNIK

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991
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Prócz zbiorów" w muzeum koncentrowały się ówczesne badania naukowe
nad przyrodą Puszczy. Przez pewien czas na stanowisku kustosza muzeum
pracował wybitny koleopterolog Szymon T e n e n b a u m, prowadzący
szerokie badania chrząszczy puszczańskich. Wiele prac wykonanych w muzeum
opublikował drukiem Departament Leśny ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa
w specjalnym tomie "Białowieża". Z muzeum współpracował również wybitny
mikolog prof. Wincenty S i e m a s z k o. W 1923 r. ukazała się jako wydawnictwo muzeum jego praca "Fungi białowieżensis exiccati centurio prima".
W 1924 r. kierownictwo nadleśnictwa "Rezerwat" objął wybitny botanik
prof. J. P a c z o s k i. Pod jego kierownictwem zbiory muzeum wzbogaciły
się m.in. w zielnik roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej liczący ponad
4000 arkuszy. Z zachowanych notatek i pism prof. Paczoskiego wynika, że
muzeum borykało się z poważnymi trudnościami przede wszystkim brakowało
funduszy na prowadzenie działalności. Głównie z tych powodów Dyrekcja
Lasów Państwowych w Białowieży, której podlegało nadleśnictwo "Rezerwat"
musiała zwolnić l września 1926 r. kustosza muzeum Jerzego J u r g i n s o n a,
a preparator muzeum Dackiewicz z powodu niskich poborów (według stawek
dla gajowych) opuścił pracę l grudnia tegoż roku.
Jednak, mimo tych trudności, muzeum nadal kontynuowało działalność,
rosły zbiory, powiększały się księgozbiory, osiągając na koniec 1926 r. 612
pozycji wydawnictw zwartych. Mimo braku odpowiedniego lokalu, zbiory
muzealne były udostępnione niektórym wycieczkom, np. w 1926 r. obejrzały je
2374 osoby. Kierownik parku narodowego i muzeum prof. Paczoski prowadził
szeroko zakrojone badania nad roślinnością Puszczy Białowieskiej, które stały
się podstawą monograficznej pracy "Lasy Białowieży" (Poznań 1930) oraz
nowej gałęzi wiedzy - socjologii roślin. W 1929 r. wskutek przeszkód stawianych mu ze strony urzędników miejscowej Dyrekcji Lasów Państwowych
prof. Paczoski musiał zrezygnować ze stanowiska kierownika nadleśnictwa
"Rezerwat". Jego następcą został inż. Jan Jerzy K a r p i ń s k i, dzięki
któremu w 1930 r. muzeum uzyskało pomieszczenia w pałacu carskim, a
mianowicie 8 ubikacji adaptowanych na cele muzealne. Wykonano pierwsze
oszklone szafy, początkowo jednak eksponowano ptaki i ssaki bez szaf i gablot
(ryc. l), w 1931 r. urządzono i udostępniono zwiedzającym pokój entomologiczny zawierający ok. 60 gablot z owadami ze wszystkich rzędów oraz oszkloną
szafę ze zbiorem korników Puszczy Białowieskiej i ich żerowisk. W 1932 r.
leśniczy parku Roman J a s i ń s k i wykonał plastyczną mapę Puszczy
Białowieskiej.

Sytuacja finansowa muzeum uległa wyraźnej poprawie z chwilą formalnego
przemianowania dotychczasowego nadleśnictwa "Rezerwat" na jednostkę organizacyjną szczególną "Park Narodowy w Białowieży " , co nastąpiło na mocy
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 4 sierpnia 1932 r. Nowa

MUZEUM PRZYRODNICZOLEŚNE BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Ryc. l. Fragment pierwszej ek spozycji z 19 30 r. w po mieszczeniach
Fot. J. J. Karpiń s ki

b yłe go p ałac u
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carskiego.

jednostka została podporządkowana bezpośrednio Instytutowi Badawczemu
Lasów Państwowych w Białowieży, którego filia istniała przy Parku Narodowym w Białowieży od 1930 r. Po tych zmianach organizacyjnych muzeum
pozostała jedynie rola dydaktyczna, natomiast gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz zbiorów dowodowych roślin i zwierząt z terenu Puszczy oraz prace
naukowe przejmuje filia Instytutu. Istniał wówczas zwyczaj, iż specjaliści
prowadząc badania poszczególnych grup roślin czy zwierząt pozostawiali w
zbiorach muzeum dublety, jako tzw. zbiory dowodowe. Dubletami takimi były
zbiory ślimaków i małży dr F e l i k s i a k a.
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Ryc. 2. Karta tytułowa jedynego wydawnictwa sygnowanego przez Muzeum w Białowieży

Od 1932 r. muzeum zatrudniało zdolnego preparatora Jerzego G u n dł a c h a, co wpłynęło dodatnio na stan i gromadzeni e zbiorów ssaków
i ptaków. W 1932 r. spreparował on m.in. padłą ze starości żubrzycę "Gatczynę"
wraz z cielakiem. W następnym roku wspólnie z preparatore m S i p i ń
s k i m z Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie zmontował
szkielet żubrzycy. W 1933 r. muzeum· uzyskało dwa dalsze pokoiki w pałacu,
a zbiory wzbogaciły się o kolejne okazy, m.in. spreparowa no okazy padłego
ze starości żubra "Hagena" oraz zabitego w pojedynku "Biornsena" . Preparowano także szkielety innych ssaków, jak łosia i jelenia. W 1935 r. zbiory ptaków
liczące kilkaset osobników reprezentowały 188 gatunków. Zainteresowanie
muzeum rosło, frekwencja zwiedzających w 1936 r. osiągnęła 26 520 osób.
Pomieszczenia muzealne stały się zbyt ciasne, by pomieścić wszystkie zbiory.
Zaadaptow ano więc budynek dawnej wozowni carskiej, do którego muzeum
przeniosło się w styczniu 193 7 r. W nowym pomieszczeniu urządzono trzy sale
2
ekspozycyjne o łącznej powierzchni ok. 300m • Nowa ekspozycja prezentowała
głównie faunę Puszczy, tj. ptaki i ssaki. Istniał również skąpy dział botaniczny
prezentujący zielnikowe okazy roślin naczyniowych oraz wyrzynki podstawowych gatunków drzewiastych. W nowej ekspozycji specjalne stoisko po-
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Ryc. 3. Budynek muzeum w latach 1937-1971. Fot. Cz.
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święcono bartnictwu w Puszczy. Zbiory do tego stoiska zgromadził osobiście
dr J.J. Karpiński. Całość ekspozycji uzupełniały mapy plastyczne, zdjęcia
niektórych roślin i zwierząt oraz fragmentów Puszczy.
Układ ekspozycji był następujący: Sala I - mapy plastyczne Puszczy
Białowieskiej, kopia rzeźby z epoki magdaleńskiej, czarno-białe przeźrocza
rysunków człowieka jaskiniowego przedstawiających żubry, tarpany i tury, oraz
dział botaniczny, gdzie eksponowano zasuszone okazy roślin naczyniowych,
zdjęcia roślin oraz okazy grzybów żagwiowatych. Sala II (największa) - zbiory
ssaków i ptaków, a wśród nich okazy żubrów, dużych ssaków kopytnych,
niedźwiedzia i ich szkielety. Okazy te były umieszczone w masywnych dębowych
i jesionowych oszklonych szafach, tak dużych, że dla zwiedzających pozostafo
jedynie wąskie przejście. Salę III, ostatnią, zajmowało stoisko bartnictwa
umieszczone pośrodku, pod ścianami postawiono na podstawkach gabloty z
owadami. Istniały plany urządzenia w odrębnym pomieszczeniu działu poświę
conego lasom Puszczy Białowieskiej, gospodarce leśnej i łowieckiej oraz
przemysłowi drzewnemu w Puszczy. U zupełnieniem ekspozycji było skromne
zaplecze obejmujące preparatornię wraz z dużą komorą dezynfekcyjną oraz
pomieszczenie na piętrze nad salą pierwszą, w którym umieszczono bibliotekę

Ryc. 4. Ekspozycja z 1937 r., dział botaniczny. Fot. J. J.' Karpiński

Ryc. 5. Ekspozycja z 1937 r. Stoisko bartnictwa. Fo1 1. J .

Karpiński
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naukową wraz z czytelnią. Zbiory nieeksponowane, a więc zielnik prof.
Paczoskiego, zbiory dowodowe owadów i innych bezkręgowców nadal znajdowały się w pomieszczeniach pałacowych.
Muzeum zostało wpisane na listę muzeów prowadzoną przez Związek
Muzeów w Polsce i otrzymało imię Jana Miklaszewskiego, znanego leśnika,
profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prof.
M i k l a s z e w ski jako dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych brał czynny udział w powołaniu do życia
w grudniu 1921 r. nadleśnictwa "Rezerwat". Muzeum, podobnie jak i park
narodowy, cieszyło się dużą popularnością, do l września 1939 r. zwiedziło je
ponad 47 000 osób.
Poza działalnością dydaktyczną muzeum gromadziło dokumentację fotograficzną negatywów, liczącą w chwili wybuchu wojny ponad 1500 sztuk oraz
1000 sztuk czarno-białych przezroczy. Księgozbiór naukowy wzrósł do 1250
pozycji zwartych oraz l 00 tytułów czasopism w ponad 2000 woluminach.
Ponadto muzeum w 1939 r. dysponowało 18 filmami wąskotaśmowymi o
tematyce puszczańskiej.
Zbiory przyrodnicze w tym czasie obejmowały 205 gatunków ptaków
reprezentowanych przez 620 okazów, kolekcję 400 okazów jaj ze 150 gatunków
ptaków, oraz liczący kilkadziesiąt sztuk zbiór gniazd ptaków. Dział ssaków
liczył 111 okazów reprezentujących 40 gatunków. Zbiory kręgowców uzupeł
niały płazy i gady oraz 29 okazów ryb (27 gatunków). W stoisku bartnictwa było
225 okazów, a dział botaniczny wystawił 255 oszklonych plansz z zielnikami.
Zbiory te znajdowały się na wystawie, podobnie jak ponad 60 gablot z owadami.
Muzeum posiadało także zbiory dowodowe, nieeksponowane, zawierające m.in.
zielnik roślin naczyniowych Puszczy, umieszczony w 47 ocynkowanych blaszanych pudłach zawierających prawie lO 000 arkuszy, zbiór ponad 50 000 owadów oraz zbiory innych bezkręgowców.
II wojna światowa spowodowała poważne straty. Wraz z pałacem carskim
spłonęły wszystkie zbiory dowodowe, w tym m.in. zielnik, zbiory bezkręgowców
oraz umieszczone tam przez Niemców przedmioty dotyczące bartnictwa. Część
zbiorów wystawowych, głównie ptaków i ssaków, rozkradziono. Zniszczono
wyposażenie preparatorni i pracowni naukowych. Ucierpiał księgozbiór, z
· którego zniszczono ponad 200 pozycji, głównie w języku polskim i rosyjskim.
Zdekompletow ano zbiory negatywów i przeźroczy, przepadły prawie wszystkie
filmy.
Po wyzwoleniu muzeum wraz z parkiem narodowym weszło w skład
białowieskiej filii Instytutu Badawczego Leśnictwa, na której czele stanął
ponownie dr Jan Jerzy Karpiński. Stopniowo usuwano rany zadane przez wojnę,
zrekonstruowa no zbiory z działu bartnictwa, uporządkowano sale wystawowe,
zmieniono etykiety z niemieckich na polskie, i już w sierpniu 1945 r. muzeum
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udostępniono zwiedzającym. Odszedł z muzeum preparator Jerzy Gundłach
i do dziś muzeum nie ma fachowca w tej dziedzinie na odpowiednim poziomie.
W 1947 r. w wyniku zmian organizacyjnych Białowieski Park Narodowy
oddzielono od Instytutu Badawczego Leśnictwa i podporządkowano Zarzą
dowi Ochrony Przyrody w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Przez długi okres muzeum stawiano wyłącznie cele dydaktyczne, tzn. udostęp
nianie zwiedzającym ekspozycji. Dotychczasowy księgozbiór naukowy przejął
Instytut Badawczy Leśnictwa.
W 1960 r. z okazji odbywającego się w Warszawie Kongresu Międzynaro
dowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, którego uczestnicy odbyli
następnie wycieczkę do Białowieży, zmieniono ekspozycję muzeum według
projektu plastycznego mgr J. ś w i e c i m s k i e g o z Pracowni Muzealnictwa Przyrodniczego Instytutu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej
PAN w Krakowie. Zmiana ta polegała głównie na zmniejszeniu liczby eksponowanych okazów. U sunięto m.in. kolekcję jaj, większą część owadów, podwójne okazy licznych ptaków i ssaków oraz większość szkieletów ssaków.
pozostałe eksponaty umieszczono w gablotach o lekkiej konstrukcji, a duże ssaki
oraz wyrzynki drzew bartnych na specjalnych podestach. Centralne miejsce
zajmował żubr według scenariusza doc. J. Ż a b i ń s k i e g o. Pozostałe
stoiska urządzono bez scenariuszy, po prostu dokonano bieżącej selekcji

Ryc. 6. Ekspozycja z 1960 r. Centralne stoisko

poświęcone żubrowi

(Bis(m bonasus L.). Fol. Cz. Okołów
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okazów, biorąc pod uwagę zaprojektowane przez plastyka gabloty, podia i
witryny. Ekspozycję uzupełniały dużych rozmiarów fotogramy, wykresy i
plansze graficzne oraz panneau pędzla. W. S z y m a n i u k a, przedstawiające polowanie Stefana B a t o r e g o na żubry. W nowej ekspozycji wprowadzono także gablotę z dawną bronią myśliwską otrzymaną jako depozyt z
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Według założeń miała to być ekspozycja tymczasowa, już wówczas bowiem
zapadła decyzja o budowie nowego pomieszczenia w kompleksie budynków,
jakie miały stanąć na miejscu pałacu carskiego. Ta tymczasowość trwała do
końca 1971 r., ciesząc się dużym powodzeniem, o czym świadczy frekwencja
zwiedzających. W 1971 r. muzeum zwiedziło 81 000 osób, w tym prawie 4000
gości zagranicznych.
Wprawdzie według pierwotnych założeń muzeum miało spełniać jedynie
funkcje dydaktyczne, niemniej jednak już od 1955 r. rozpoczęto ponownie
gromadzić księgozbiór naukowy, a po 1960 r. przystąpiono do kompletowania
podstawowego wyposażenia pracowni do badań entomologicznych, to jest w
dziedzinie biologii i ekologii kornikowatych. Ponadto od 1964 r. w muzeum
zaczęto systematycznie gromadzić katalog bibliografii dotyczącej Puszczy
Białowieskiej. Wykorzystując materiały posiadane przez prof. J.J. K a rp i ń s k i e g o oraz własne wydano w 1969 r. pierwszą część tej bibliografii,
obejmującej okres do końca 1966 r., liczącą 21 00 pozycji.
W Muzeum w tym czasie pracowały zaledwie 4 osoby. Do nich początkowo
należało także oprowadzanie zwiedzających. Dopiero z czasem funkcję tą
przejęli odpowiednio przeszkoleni przewodnicy miejscowego Koła Przewodników PTTK. W 1970 r. staraniem Towarzystwa Przyjaciół Białowieży ukazał się
jedyny, jak dotąd, przewodnik po wystawie muzeum.
W związku ze zmianą organizacyjną w parkach narodowych, poczynając od
1967 r., Białowieski Park Narodowy uzyskał prawo do zatrudniania własnych
pracowników naukowo-badawczych. Jednym z dwu takich pracowników parku
został autor niniejszego opracowania pełniący funkcję kustosza muzeum. W
muzeum zaczęto gromadzić aktualne informacje o wszelkich zmianach w
przyrodzie parku, informacje o pracach naukowych prowadzonych na jego
terenie w postaci tzw. Kroniki Parku. Kronika systematycznie jest prowadzona
od 1960 r. Od 1963 r. personel terenowy parku pod kierunkiem pracowników
muzeum rozpoczął obserwacje fenologiczne nad niektórymi gatunkami drzew.
W związku z rosnącym z roku na rok ruchem turystycznym w parku oraz
pogarszającym się stanem technicznym zajmowanego od 1937 r. pomieszczenia,
wybudowano w 1970 r. nowy pawilon muzealny. Pomieszczenie to znajduje
się w kompleksie budynków obejmującym także hotel "Iwa" wraz z restauracją. Autorami projektu są warszawscy architekci M ok r z y ń s k i, Kły
s z e w s k i i W i e r z b i c k i. Niestety, przy opracowaniu założeń tech-
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nicznych, jak i przy odbiorze projektu nie uczestniczył nikt kompetentny w
zakresie muzealnictwa w ogóle, a muzealnictwa przyrodniczego w szczególności.
Wynikiem tego jest między innymi niedostateczne zaplecze, brak komory
dezynfekcyjnej, zbyt szczupłe magazyny, ciasna i niewygodna klatka schodowa
prowadząca do preparatorni, co uniemożliwia wniesienie i wyniesienie okazów
większych od sarny. Podobnym mankamentem jest też przeszklony parter, co
naraża eksponaty na bezpośrednie działanie promieni ultrafioletowych i nie
zabezpiecza przed kradzieżą. Także i system wentylacji, oparty na grawitacji,
absolutnie nie zdaje egzaminu.
Powierzchnia nowej ekspozycji wynosi 1146 m 2 i jest rozmieszczona w dwu
kondygnacjach. Zaplecze muzealne obejmuje dwa pomieszczenia magazynowe,
' preparatornię, macerownię, mączarnię, małe pomieszczenie, w którym zorganizowano pracownię entomologiczną, oraz gabinet kierownika muzeum.
Do prac nad scenariuszem nowej ekspozycji przystąpiono w 1968 r., kiedy to
Rada 'Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego zatwierdziła scenariusz
ramowy oraz wytypowała specjalistów do opracowania scenariusza szczegóło
wego. Autorami scenariusza szczegółowego są: prof.dr H. O r ł o ś (Instytut
Badawczy Leśnictwa w Warszawie), prof. dr J. R y d z ak (Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr Z. P u c e k i dr J.L. O l s z e wski (Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży), dr K. W o ł k (Pracownia
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Badania Lasów Pierwotnych JBL w Białowieży), prof. dr hab. J.R. F a l i ń s k i
Stacja Geobotaniczna UW), dr W. S t a r ę g a, dr J. R e m b is z e w s k i i dr W. M i k o łaj c z y k (Instytut Zoologii PAN w Warszawie), mgr W. S o s n o w ski (Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w
Białymstoku) oraz dr Cz. Ok o ł ó w (Białowieski Park Narodowy).
Scenariusz szczegółowy stał się podstawą do opracowania zarówno samej
koncepcji, jak i projektu technicznego oraz plastycznego ekspozycji, którą
opracowali mgr inż. B. W o l c z y ń s k i i mgr inż. A. M i k l a s z e ws k i z Warszawy. Konsultantami spraw merytorycznych i ekspozycyjnych,
prócz autorów scenariusza, był mgr A. G o l i a n z Instytutu Zoologii PAN w
Warszawie. Wykonawcą całości było PP. Pracownie Sztuk Plastycznych
Delegatura w Białymstoku.
Nowa ekspozycja w sposób kompleksowy omawia wszelkie zagadnienia
dotyczące Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
przyrodniczych oraz ochrony przyrody, zwłaszcza na terenie Białowieskiego
Parku Narodowego. Całość ekspozycji składa się z następujących działów:
Dział w p r o w a d z aj ą c y - przedstawia zagadnienia parków narodowych w Polsce, obowiązującą w naszym kraju definicję parku narodowego,
historię powstania Białowieskiego P.arku Narodowego, zasłużonych badaczy i
organizatorów parku narodowego i białowieskich placówek naukowych: w
osobach profesorów Paczoskiego, Karpińskiego i Dehnela, badania naukowe
prowadzone na terenie parku narodowego, białowieskie placówki naukowe,
wybrane publikacje prezentujące wyniki badań wykonanych w Puszczy oraz
dużą mapę turystyczną polskiej części Puszczy Białowieskiej.
Dział H i s t o ryc z n y - omawia najstarsze ślady człowieka na terenie
Puszczy, zmiany obszaru Puszczy pod wpływem działalności człowieka, historię
Puszczy na tle historii Polski, walki o wolność i niepodległość Polski i ich
przebieg na obszarze Puszczy w ostatnich dwu stuleciach, dawne zajęcia
ludności, ze szczególnym uwzględnieniem bartnictwa, budownictwo ludowe,
łowiectwo w dawnych okresach na terenie Puszczy, stroje ludowe, drewniane
sprzęty w gospodarstwie domowym, plecionkarstwo oraz garncarstwo z okolic
Puszczy. W dziale tym wiele eksponatów uzyskano w depozyt z Muzeum
Okręgowego w Białymstoku (archeologia, etnografia).
Z n a c z e n i e g o s p o d a r c z e P u s z c z y - w dziale tym
przedstawiono w dużym uproszczeniu zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej
i łowieckiej oraz przemysłu drzewnego.
Ś r o d o w i s k o g e o gr a f i c z n e - przy użyciu plansz i barwnych
przeźroczy oraz zdjęć omawiana jest geologia, rzeźba terenu, hydrologia, klimat,
historia roślinności po ustąpieniu ostatniego lodowca, najważniejsze zbiorowiska leśne Puszczy oraz zmiany w szacie roślinnej spowodowane gospodarką
ludzką. Szczegółowo omówiono i przedstawiono na serii map morfologicznych
(Białowieska
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Białowieskiej.

terenu, stosunki wodne, gleby, zbiorowiska leśne oraz rozmieszczanie
drzew pomnikawach na terenie rezerwatu ścisłego w Białowieskim Parku
Narodowym.
F l o r a P u s z c z y B i a ł o w i e s k i ej - prezentowane są wyrzynki podstawowych gatunków lasotwórczych drzew, elementy geograficzne
reprezentowane we florze roślin naczyniowych Puszczy, drzewa i krzewy, rośliny
chronione występujące w Puszczy, te ostatnie za pomocą barwnych diapozytywów. Dział kończy stoisko poświęcone porostom i grzybom, uzupełnione
zestawem barwnych przeźroczy prezentujących niektóre najbardziej charakterystyczne grzyby.
F a u n a P u s z c z y B i a ł o w i e s k i ej - omawiane są zmiany
w świecie zwierząt spowodowane gospodarką człowieka, to jest gatunki
zaginione oraz gatunki zawleczone wskutek gospodarczej działalności czło
wieka. Eksponowane są poszczególne grupy systematyczne: stawonogi, paję
czaki, owady, inne bezkręgowce, ryby, płazy i gady oraz bogata kolekcja ptaków i
ssaków. W stoisku ornitologicznym ponownie eksponowana jest kolekcja jaj
ponad 90 gatunków ptaków oraz największa w kraju kolekcja samców bataliona
bojownika w stroju godowym, licząca 81 egzemplarzy. Dział ssaków prezentuje
rzeźbę
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wszystkie większe ssaki Puszczy z żubrem na czele, któremu poświęcone jest
specjalne stoisko omawiające historię żubra w Puszczy i na świecie oraz zasługi
Polski w jego restytucji. Eksponowana jest również para żubrów zabitych
w 1930 r. w Puszczy dla Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Obok umieszczono reprodukcję opisu polowania na te żubry pióra Feliksa
1 a r o c k i e g o.
Łącznie na wystawie eksponowanych jest ponad 2100 okazów. Uzupeł
nieniem ekspozycji są barwne diapozytywy wykonane przez fotografików
T. O l s z e w s k i e g o i L. W i l c z k a, jak też czarno-białe fotogramy wspomnianych autorów oraz takich fotografików przyrodniczych, jak
W. S t r oj n y, W. P u c h a l s k i i J. H e r e ź n i a k. Wiele fotogramów i przeźroczy wykonano specjalnie do nowej ekspozycji.
Prócz zbiorów własnych wykorzystano liczne okazy udostępnione Muzeum
przez Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Białowieską
Stację Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Botaniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Badania Ssaków PAN
w Białowieży, Muzeum W oj ska Polskiego w Warszawie oraz wspomniane już
Muzeum ·Okręgowe w Białymstoku. Uroczyste otwarcie ekspozycji nastąpiło
26 października 1972 r. podczas uroczystości związanych z jubileuszem 50-lecia
Białowieskiego Parku Narodowego, ale zwiedzający mogli ekspozycję obejrzeć
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znacznie wcześniej, bo już od końca czerwca 1972 r. Z okazji nowej ekspozycji
wydano specjalny plakat. Niestety, nie wydano przewodnika po wystawie,
mimo iż był on przewidziany, jednakże władze zwierzchnie Białowieskiego
Parku Narodowego poleciły wstrzymać prace z przygotowaniem go do druku.
Przewodnik wydano dopiero w 1980 r. z kredytów Okręgowego Zarządu Lasów
Państwowych w Białymstoku, w kilku wersjach językowych: polskiej, angielskiej
i niemieckiej. Nakład okazał się zbyt mały w stosunku do potrzeb, a na
wznowienie go nie ma funduszów.
Nowa ekspozycja muzeum cieszy się dużą popularnością wśród zwiedzających Białowieski Park Narodowy, o czym świadczy fakt, iż w 1975 r. muzeum
zwiedziło prawie 108 000 osób, w tym prawie 5000 gości zagranicznych.
Mimo braku odpowiednich pomieszczeń muzeum organizuje niewielkie
wystawy okolicznościowe, prezentując je w holu muzealnym. Na przykład w
czerwcu 1982 r., w ramach uroczystości 60-lecia powstania Białowieskiego Parku
Narodowego zorganizowano wystawę publikacji prezentujących wyniki badań z
terenu parku. Pomieszczenia muzeum od lat są wykorzystywane także do
organizowania roboczych wystaw prezentujących dorobek kolejnych biało
wieskich plenerów malarskich. W lutym i marcu 1980 r. muzeum Białowieskiego
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Parku Narodowego wspólnie z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie uczestniw prezentowanej w Muzeum Okręgowym w Białymstoku wystawie
"Przyroda Polski północno-wschodniej". Pojedyncze eksponaty lub części
kolekcji ze zbiorów muzeum były wielokrotnie prezentowane na polskich
stoiskach na Światowych Wystawach Łowieckich (ostatnio w 1981 r.
w Płowdiw).
Uzupełnieniem funkcji dydaktycznej muzeum są liczńe prelekcje ilustrowane
barwnymi diapozytywami wygłaszane przez kustosza muzeum dla wycieczek i
grup specjalistów odwiedzających Białowieżę.
Poza działalnością ekspozycyjną muzeum prowadzi księgozbiór naukowy,
gromadzący głównie publikacje dotyczące Puszczy Białowieskiej i ochrony
przyrody oraz nauk przyrodniczych i leśnictwa. Na koniec 1982 r. liczył on
prawie 4000 pozycji wydawnictw zwartych oraz ponad 1100 woluminów
czasopism. Wiele pozycji to nieliczne egzemplarze krajowych wydawnictw o
tematyce białowieskiej. Kontynuowane jest prowadzenie katalogu bibliografii
Puszczy Białowieskiej; w 1983 r. ukazał się III tom bibliografii za lata
1973-1980.
Na koniec 1982 r. zbiory własne muzeum liczyły ponad 7100 okazów, przy
czym niektóre kolekcje i poszczególne okazy zawierały dużą wartość naukową
jako zbiory dowodowe. Dotyczy to przede wszystkim zbioru ptaków Puszczy
czyło
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zbioru narzędzi i przedmiotów związanych z bartnictwem puoraz zbioru chrząszczy. Szkoda, że w okresie powojennym Dyrekcja
Białowieskiego Parku Narodowego nie egzekwowała obowiązku deponowania
w muzeum dubletów zbiorów dowodowych zebranych w trakcie badań florystycznych i faunistycznych na terenie parku. Dużą wartość przedstawia zbiór
negatywów oraz czarno-białych przeźroczy wykonanych na terenie Puszczy w
latach międzywojennych przez prof. J.J. Karpińskiego.
W muzeum prowadzi się także badania w zakresie ekologii kornikowych
prowadzone przez kustosza muzeum w ramach zatwierdzonego planu badań
pracowników naukowo-badawczych Białowieskiego Parku Narodowego.
Muzeum współuczestniczy w organizowaniu sympozjów specjalistycznych
odbywających się w Białowieży, np. XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego (11 -13 IX 1978), IV Sympozjum Entomofaunistyki Europy
Środkowej (1-4 IX 1969), czy III Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa
Przyrodniczego na temat "Muzea a ochrona przyrody" (30- 31 V 1972).
W dalszym ciągu muzeum cierpi na brak personelu. Do końca 1981 r.
pracowało 9 osób, w tym jeden pracownik naukowo-badawczy pełniący
obowiązki kustosza, dwu pracowników administracyjno-technicznych oraz
pięciu pracowników obsługi utrzymujących czystość i jednocześnie dyżuru
jących na salach wystawowych. W 1982 r. w ramach redukcji etatów zlikwiszczańskim
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dowano etat pracownika technicznego. Muzeum nie ma działu oświatowego.
Obsługę przewodnicką zapewniają członkowie Kół Przewodników PTTK w
Białowieży i Hajnówce, którzy są systematycznie szkoleni w tym zakresie. Nadal
odczuwa się brak preparatora i nie widać realnych możliwości jego zatrudnienia
lub przeszkolenia odpowiedniego kandydata za granicą. Brak także dozorcy
nocnego, mimo iż przeszklony parter nowego budynku stwarza niebezpieczeństwo włamania. W 1974 r. nieznani sprawcy wybili szyby i skradli
wypożyczoną z Muzeum W oj ska Polskiego w Warszawie zabytkową broń
myśliwską.

Nadal, mimo starań w tym zakresie, muzeum nie ma statutu, który by określił
jego miejsce w strukturze organizacyjnej parku narodowego oraz jego cele i
zadania. To co w tej mierze zawiera regulamin organizacyjny Białowieskiego
Parku Narodowego z 1959 r. jest bardzo ogólnikowe i nie odpowiada stanowi
faktycznemu. Należy sądzić, iż z czasem, w ramach porządkowania struktury i
działalności parków narodowych zostanie utworzona w Białowieskim Parku
Narodowym oddzielna pracownia naukowo-badawcza, której częścią będzie
muzeum, co wpłynie na intensyfikację prac naukowo-badawczych i gromadzenie zbiorów dowodowych. Rozwiązania wymaga kwestia preparatora oraz
działu oświatowego i pomieszczeń bibliotecznych. Ta ostatnia sprawa być może
doczeka się częściowej realizacji w przewidywanym Ośrodku Dydaktycznym
Białowieskiego Parku Narodowego, przynajmniej w sensie stworzenia warunków do prelekcji z przeźroczami i pokazów filmów oświatowych o tematyce
związanej z Puszczą Białowieską i ochroną przyrody.
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HaKOnJieHHe 3KCnOHaTOB Ha'łaTO B 1919 r. no HHHU:HaTHBe MeCTHhiX JieCOBO.LJ;OB. nocne
C03.LJ;aHHR B 1921 r. Ha'łaJia JieJIOBe:lKCKOrO Hau;HOHaJibHOrO llapKa My3eH BXO.LJ;HT B ero
COCTaB. )l,o 1930 r. KpOMe HaKanJIHBaHHjl 3KCnOHaTOB B My3ee COCpe.LJ;OTO'łHBaeTCR Hay'łHO
-HCCJie.LJ;OBaTeJibCKaR pa6oTa no H3y'łeHHlO npHpO.LJ;bl JieJIOBe:lKCKOH flylllH. flepBag 3KCn03HI.J;Hjl
C03.LJ;aHa B 1930 r. B a.LJ;anTHpoBaHHhiX rroMemeHHRX 6biBIIIero u:apcKoro .LJ;Bopu:a (!j>oT. 1).
C 1937 r. My3eH noJiyąaeT HOBOe 3.LJ;aHHe, pacnoJiaraiOIIlHe 3KCn03HU:HOHHbiMH 3aJiaMH O nJIOIIla.LJ;H
300M , TaKCH.LJ;epMHąecKoii MacTepcKoii H 6H6JIHOTeKoii (!j>oT. 3). HoBaR 3KCn03HU:HR yKa3hiBaeT
:lKHBOTHhiX JieJIOBe:lKCKOH flylllH ( OC06eHHO MJieKOnHTalOIIlHX H nTHU:), HeKOTOpbie KOJIH'łeCTBO
COCY.LJ;HCTbiX pacTeHHH (!j>OT. 4) H OT.LJ;eJibHhiH CTeH.LJ; nymaHCKOrO 6opTHH'łeCTBa (!j>OT. 5).
2

HaKaHyHe II MHpoBoii BOHHbi 3Kcno3HU:HOHHhiH _!j>oH.LJ; My3eR Me:lK.LJ;Y .LJ;pyrHMH HaC'łHTbiBaeT
620 3K3eMn11RpOB nTHU: (205 BH.LJ;OB), KOJIJieKU:~IO l RHU: 150 BH)lOB nTHU:, 111 3K3eMn11RpOB
MJieKOnHTalOIIlHX (40 BH.LJ;OB, B TOM Bce KOnbiTHhie BKJIIO'łaR 3y6pa) H 60 KOp060K C HaCeKOMbiMH.
HayąHbie KOJIJieKU:HH My3eR o6na.LJ;aiOT rep6apHIOMOM cocy.LJ;HCTbiX pacTeHHH, HaC'łHThiBaiOIIlHM

10 000 JIHCTOB, KOJIJieKI.J;HeH HaCeKOMbiX rrpe.LJ;CTaBJieHHOH 6oJiee 'IeM 50 000 3K3eMIIJIRpaMH.
IiH6JIHOTeKa HMeeT 3250 T\)~OB. B My3ee xpaHHTCR 1500 ąepHo-6eJihiX HeraTHBOB, 1000 ąepHo
-6eJibiX .LJ;Hano3HTHBOB H 18. y3KonneHO'łHhiX !j>HJibMOB. Oco6hie 3acnyrH B pa3BHTHH My3eR B
1

.LJ;OBoeHHbiH rrepHo.LJ; HMeJIH 3aBe.LJ;yJOmHe IienoBe:lKcKoro Hau;HoHaJibHoro llapKa rrpo!j> .
.LJ;-p ł03e!j> llaąOCKH H .LJ;-p .51H E:lKH KapnHHCKH, a TaK:lKe yMeJibiH ąyąeJibHHK E:lKH ryH.LJ;JiaX. B 1939 r.
My3eH noceTHJIO CBbiiiie 47 000.
Bo BpeMR II MHpoBoii BOHHhl My3eii Teprren 6oJihiiiHe noTepH. BMecTe c u:apcKHM .LJ;Bopu;oM
cropeJIH: HayąHbiH rep6apHH COCY.LJ;HCTbiX paCTeHHH H 3HTOMOJIOrH'łeCKHe KOJIJieKI.J;HH, a TaK:lKe
KOJIJieKI.J;HR, KaCaiOIIlaRCR IIYIIlaHCKOrO ą~THH'łeCTBa. floTepneJIH TO:lKe 6H6JIHOTeKa, 3KCn03HU:HOHHbiH !j>OH.LJ;, KOJIJieKI.J;HH .LJ;Han03HTHBOB, HeraTHBOB H !j>HJihMOB, o6opy.LJ;OBaHHe TaKCH.LJ;epMHąeCKOH MaCTepCKOH.
HeCMOTpR Ha noTepH y)l(e B 1945 r. My3eH CHOBa OTKpbll noceTHTeJIRM. B 1947 r. B pe3yJibTaTe
H3MeHeHHR CTPYKTYPhi IieJioBe:lKcKoro Hau;HoHaJihHOro llapKa MYJeiO rrpe.LJ;Ha3Ha'łeHa
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TO.ilhKO .LJ,U.LJ,aKTUąecKa.Sł p01Ih BBU.LJ.Y ąero HayąHa.Sł 6u6JIUOTeKa rrepeXO.LJ,UT B 6eJIOBe)I(CKUH <PuJIH.SłJI
J1CCJie.LJ,OBaTeJihCKOrO UHCTUTyTa JieCHOrO X03.SIHCTBa.
B CB.Sł3U B 3ace.LJ,aHueM Me)I(.LJ.yHapO.LI.HOro co103a oxpaHhi rrpupO.LJ.hi u ee pecypcoB, cocTo.SłBIIlUMC.Sł B 1960 r. B BaplllaBe, yąacTHUKU KOToporo rroceTuJiu I>eJioBe)l(y, uMeJio MecTo U3MeHeHue 3KCIT03UQUU (<PoT. 6). OcHOBHhie U3MeHeHU.Sł 3aKJIIOąaJiuch B yMeHhllleHuu ąHcJia 3KCITOHUpoBaHHhiX 3K3eMIT1I.SłpOB, rrpuMeHeHUIO HOBhiX CTeKJI.SłHhiX BUTpUH U rpa<PUKU. C 1955 r. Ofi.SITh
ITpUCTyiTUJIU K C03.LJ,aHUIO HayąHOH 6u6JIUOTeKU, a HaąuHa.Sł C 1964 r. HaąaJIU pa6oTy ITO
6u6 IHOrpa<Puu l>eJJOBe)I(CKOH flymu. B 1967 r. B My3ee CH OBa KOHI..{eHTpupyeTC.Sł UCCJie.LJ,OBaTeJibCKa.Sł pa6oTa, rrpoBO.LJ.UMa.Sł COTPY.LJ.HUKaMu I>eJioBe)I(CKoro Hau;uoHaJihHoro flapKa. B 1971 r.
My3eił rroceTuJio 81 000 TypucToB.
B 1972 r. My3eH ITOJiyąaeT HOBOe crreu;HaJihHO ITOCTpOeHHOe 3.LJ,aHHe (4loT. 7), B KOTOpOM
2
JKCIT03UU:UOHHa.Sł ąacTh 3aHuMaeT .1146 M . HoBa.Sł 3KCIT03UU:U.Sł BrrepBhie rrpe.LJ,cTaBJI.SłeT BcecTopoHHue UH<PopMaQHU O l>eJIOBe)I(CKOH flyme, a .HMeHHO O ee .HCTOpHU, 3THOrpacpu.u, ecTeCTBeHHOH cpe.LJ,e, paCTHTeJihHOCTU, <P11ope H <PayHe. flpUBO.LJ,.SłTC.Sł TO)I(e OCHOBHhie CBe.LJ,eHU.Sł 06 HayąHhiX
HCCJie.LI.oBaHH.SłX rrpoBO.LJ.UMhiX B EeJIOBe)I(CKoił flyme, a TaK)I(e o6 oxpaHe rrpupO.LJ.hi, JieCHOM u
oxoTHHąheM xo3.SIHCTBe 3a rrpe.LJ,eJiaMu EeJioBe)I(CKoro HaQuoHaJihHoro flapKa. B 1975 r.
My3eH noceTUJIO CBhiiile l 05 000 qeJIOBeK, BTOM ąucJie 6011ee ąeM 5000 HHOCTpaHQeB. My3eH Be.LJ,eT
HCCJie.LJ,OBaHH.Sł B 06JiaCTH JieCHOH 3HTOMOJIOrUU (6UOJIOrH.Sł H 3KOJIOrH.Sł KOpoe.LJ,OB), COCTaBJI.SłeT
.LJ.OKyMeHTaJihHYIO KOJIJieKU:HIO )l(eCTKOKphiJihiX EeJioBe)I(CKoił flymu, rrpo.LJ.OJI)I(aeT pa6oThi . no
6u6Jiuorpa<Puu EeJIOBe)I(CKOH flymu.

SUMMARY

The collecting of the exhibits began in 1919, as a resułt of initiative of the local forest
administration. After creation in 1921 of the Białowieża Nationał Park the museum came into
existence. Until 1930, apart from collecting the exhibits, the museum was also concerned with
research work on the nature of the Białowieża Primevał Forest. The first exhibition was organised
in 1930 in the adapted rooms of the former Russian tsar's pałace (Photo 1). In 1937 the museum
obtained a separate buiłding (Photo 3) which contained an exhibit part of 300 m 2 , taxidermie
łaboratory, and the Iibrary. New exhibits included mostly animałs of the Białowieża Primevał
Forest (in particułar mammałs and birds) and some vascułar płants (Photo 4). There was ałso
a speciał department of the primitive forest bee-keeping (Photo 5).
Shortły before the outbreak of the second world war the exhibits of the museum included,
among other things: 620 specimens of birds (205 species), a collection of eggs of 150 bird species,
111 specimens of mammałs (40 species, among them all ungułates including the Buropean bison),
and 60 show-cases of insects. The scientific collection included: a herbarium of vascułar plants
containing 10,000 sheets and a collection of insects containing over 50,000 specimens. In the
museum there was ałso a library (3,250 vołumes), a photołibrary (1,500 black-and-white negatives,
1,000 błack-and-white diapositives, and 18 narrow films). In the pre-war period, the first two
managersof the Białowieża Nationał Park, Prof. Dr. Józef Paczoski and Dr. Jan Jerzy Karpiński,
as well as Jerzy Gundłach, and emirrent taxidermist, bad particularly contributed to the
organisation of the museum. In 1939 the museum bad been frequented by over 47,000 visitors.
During the second world war the museum lost many of its collections. The former tsar's pałace
was burnt down, and so were the scientific collections: the herbarium of vascułar plants and the
entomologie collections, as well as all collections from the department of primitive forest
bee-keeping. Scientific library, photolibrary, collections of exhibits and taxidermie laboratories
were incomplete, too.
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In spite of its losses, in 1945 the museum was open to public again. In 1947, as a result of
structural changes of the Białowieża National Park, the museum was assigned the didactic role
only and the scientific library was transferred to the Białowieża department of the Forestry
Research Institute.
In connection with the meeting of the International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources in Warsaw and the post-meeting excursion of its participants to Białowieża in
1960, a new exhibition was made (Photo 6). The change could be seen in a decreased number of
specimens in the exhibits, in the use of new glass-cases, and in the use of graphic information. Since
1955 the collecting of volumes for the new scientific library bas started, and since 1964 work bas
begun on the bibliography of the Białowieża Primeval Forest. Since 1967 the museum bas been
concerned with research work, done by the staff of the national park. The number of visitors to the
museum attained 81,000 in 1971.
In 1972 the museum moved to a new building (Photo 7) in which the exhibition part covers
1,146 m 2 • The new exhibition (Photos 8-12) included first of all the history of the museum and
generał information about the Białowieża Primeval Forest, namely its bistory, ethnography,
natural environment, vegetation, flora and fauna. Scientific investigations carried out in the
Białowieża Primeval Forest, nature protection, forestry, and huntings out of the national park are
shown, too. In 1975 the number of visitors to the museum reached 105,000, among them over 5,000
foreigners. The museum is also doing research in the field of forest entomology (biology and
ecology of bark beetles), it bas gathered a documentary collection of beetles from the Białowieża
Primeval Forest, and bas been continuing work on the bibliography of the Białowieża Primeval
Forest.
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MAREK ZALEWSKI

MEZOLITYCZNE MATERIAŁY Z ZAJEK
STANOWISKO I, GMINA TRZCIANNE, WOJ. ŁOMŻYŃSKIE

Me30JIHTHl!eCKHe MaTepHaJihi H3 .nepeBHH 3ail:KH,
CTO}IHKa l, rMHHa Tlllu,HaHHe, JloM)I{HHCKoe soeso.ncTBO
Mesolithic materials from Zajki
Site No. I, commune of Trzcianne, voivodeship of

Łomża

W 1975 r. W. W o ł k o w przekazał do Muzeum Okręgowego w Białym
stoku kilka zabytków krzemiennych i fragmentów ceramiki, które zebrał z
wydmy położonej na prawym brzegu Narwi (naprzeciwko wsi Łaś- Toczyłowo) i
około 1100 m na południowy wschód od wsi Zajki (ryc. 1). Materiały te
opracował i opublikował mgr. K. B u r e k datując je na mezolit (kultura
komornicka) i neolit (kultura niemeńska) 1 .
W listopadzie 1986 r. odkrywca stanowiska - W. Wołkow przekazał
autorowi interesujący zbiór zabytków krzemiennych pochodzących z tego
samego miejsca (Zajki st. I). Znajdowały się w nim 4 drapacze wiórowe
(ryc. 2a-d), l skrobacz (ryc. 2f), przekłuwacz (ryc. 2e), 2 wiórowce (ryc. 2g, h),
5 zbrojników (ryc. 2i-ł) oraz 8 wiórów retuszowanych, 6 zatępców, l podtępiec,
1 wierzchnik, 25 wiórów i ich fragmentów (w tym 2 pochodzące z rdzenia
dwupiętrowego) i l odłupek.
Dwa wióry z rdzenia dwupiętrowego niewątpliwie są świadectwem najstarszego osadnictwa w tym rejonie datowanego na schyłkowy paleolit. Natomiast pozostały materiał wiązać należy najprawdopodobniej z osadnictwem
mezolitycznym i, jak się wydaje, z kulturą janisławicką. W skazują na to przede
wszystkim zbrojniki, w obrębie których jest jeden duży trójkąt janisławicki o
rozwartym kącie podstawy (ryc. 2ł) oraz wykonane ze smukłych wiórów cztery
półtylczaki o naturalnej podstawie (ryc. 2i-l). Materiały znajdują się w Pań
stwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (PMA-I-8956).
1

K. B u re k, Nowe stanowiska z epoki kamienia i epoki
"Rocznik Białostocki" t. XV, 1981, s. 274-276.
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Ryc. 2. Zajki, stanowisko I. Zabytki mezolityczne odkryte na wydmie
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Z informacji W. Wołkowa wynika, że w części odwianej wydmy znajduje się
bardzo dużo zabytków krzemiennych i ceramiki. Jest więc wskazane dokładne
zweryfikowanie tego stanowiska przez archeologów, gdyż pozwoli to na bliższe
określenie jego stanu zachowania oraz ewentualne wydzielenia skupisk materiału.

HALINA KARW O WSKA, LEC H PAWLATA

NACZYNIE Z EPOKI

Cocy.a

BRĄZU

Z KLEPACZ, GM . DROHICZYN

6poH30Boro BeKa 113

Knenaą ,

rM . ,[{pOXHlJHH

Vessel from the Bronze Age of Klepacze, commune of Drohiczyn

W trakcie badań powierzchniowych, przeprowadzon ych wiosną 1983 r. przez
mgr D. J a s k a n i s i dra J. J a s k a n i s a, odkryto cmentarzysko
wczesnośredniowieczne z grobami w obstawach kamiennych, zwane Górki.
Zostało ono zlokalizowane w obrębie zagrody Antoniego N i e m y js k i e g o, na wysoczyźnie łagodnie opadającej w stronę odległej o około300m
na północ rzece Silna, oraz około35m na zachód od drogi polnej z Klepacz do
Narojek (ryc. l).
Zachowana południowa partia stanowiska to zaledwie mały fragment
całości. Pozostała część uległa zniszczeniu na skutek prac budowlanych prowadzonych na terenie gospodarstwa. W skład zachowanej partii stanowiska
wchodzi również kurhan średnicy około 15 m, na którym do niedawna stał
drewniany krzyż postawiony w 1840 r. oraz kamienie obstaw grobowych

r,;·".i,•,\..'t;; ..,, ......
a Klepacze
)(

·:łlł •.... .'~;·.
....

..... .

Ryc. l. Klepacze, gm. Drohiczy n, woj. bi a ł os t ock ie, Sta now isko I.
x - loka lizacj a stanowiska
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Podczas trzeciego sezonu badań, w 1985 r., rozpoczęto eksplorację kurhanu.
Pod nasypem, w ćwiartce D kurhanu, znaleziono gliniane naczynie zagłębione w
warstwie caleowego piasku. Mimo przebadania terenu w promieniu 15 m od
miejsca opisywanego znaleziska nie stwierdzono w materiale ceramicznym
fragmentów odpowiadających chronologiczni e znalezionemu naczyniu.
Gliniane naczynie wazowate (ryc. 2), ostro profilowane. Powierzchnia
wygładzona, spękana, barwy jasnobrunatne j. Duża ilość domieszki różno
ziarnistego, białego tłucznia w glinie. Ornament w postaci pięciu grup głęboko
rytych półkolistych łuków, otwartych ku górze. Wymiary: średnica wylewu
16,5- 18,5 cm (wylew lekko zdeformowany), średnica dna 7 cm, wysokość
15,5 cm.
Określenie chronologii naczynia, z powodu braku zabytków towarzyszą
cych, z konieczności należy oprzeć na wynikach analizy techniki wykonania,
ornamentu i formy.
Sposób wykonania, surowiec oraz wygląd powierzchni są typowe dla naczyń
kultury trzcinieckiej. Jednak ornament i forma naczynia z Klepacz mają wiele
specyficznych cech nie pozwalających na jednoznaczne określenie jego przynależności kulturowej.
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Ryc. 2. Kle pacze, gm. Dro hi czyn, woj. bi a ł os t oc kie. Sta nowisko I - naczy nie glinia ne
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Ornament koncentrycznych grup łuków i półkoli występuje zarówno na
ceramice kultury trzcinieckiej, jak i łużyckiej. Na naczyniach "trzcinieckich"
grupy dwu, trzech łuków lub półkoli, często współwystępujące z guzkami, z
reguły są otwarte ku dołowi. Naczynia, na których występują, są łagodniej
profilowane, zaś ornamentyka zajmuje górną partię brzuśca 1 . W kulturze
łużyckiej ornament tego rodzaju jest charakterystyczny dla wczesnołużyckiej
ceramiki guzowej oraz jej form pochodnych, występujących już w III okresie
epoki brązu 2 • Na stanowiskach grupy wschodniomazowiecko-podlaskiej tej
kultury nie stwierdzono występowania ornamentu koncentrycznych grup łuków
i półkoli.
O ile jednak ten rodzaj ornamentu ma zasięg szeroki terytorialny, o tyle
forma naczynia, posiadająca wyraźne odrębności od ceramiki "trzcinieckiej",
znajduje bliższe analogie w grupie wschodniomazowiecko-podlaskiej kultury
łużyckiej. Ostro profilowane naczynia wazowate są jedną z przewodnich form
ceramiki "łużyckiej" w najstarszej fazie istnienia tej kultury 3 . Naczynie
z Klepacz różni się od nich charakterystycznym dla kultury trzcinieckiej
ukształtowaniem wylewu.
Omawiane naczynie znajduje stosunkowo bliskie analogie w materiale
ceramicznym z cmentarzyska kultury trzcinieckiej w Laskach Starych, dawny
powiat Węgrów. Na naczyniu z grobu l wystąpił analogiczny ornament, zaś
naczynia z grobów 3 i 4 prezentują zbliżoną formę do naczynia z Klepacz, od
którego różni je niżej umieszczona i łagodniej profilowana wydętość brzuśca oraz
brak stopki 4 .
Odrębność materiału ceramicznego z Lasek Starych od ceramiki kultury
trzcinieckiej, podobieństwo jego do egzemplarzy fazy łódzkiej oraz charakter
ornamentyki będącej późniejszą fazą rozwojową ornamentu otaczającego guzy
na klasycznych naczyniach kultury trzcinieckiej podkreśliła autorka badań
E. K e m p i s t y 5 .
A. G a r d a w s k i, Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, " Materiały Starożytn~" t. V,
1959, tabl. XIX, XXXV -7, XXXVI- 3, 8, XLIX- 3.
2
J. K o s trze w s k i, Kultura łużycka na Pomorzu, Poznań 1985, s. 45; M. G e d l,
Kultura łużycka na Górnym Śląsku, "Prace Komisji Archeologicznej" nr 3, Wrocław- Warszawa
-Kraków, 1962, s. 22; H W i k l a k, Początki kultury łużyckiej w Polsce środkowej, "Acta
Archaelogica Lodziensia" nr 12, Łódź 1963, tabl. V- 8, XI -l, 7, XXII; B. G e d i g a, Plemiona
kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku Środkowym, Wrocław- Warszawa- Kraków 1967, s. 46;
A. G a r d a w s k i, Wczesna faza kultury łużyckiej, "Prahistoria Ziem Polskich" t. IV. Od
środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław- Warszawa- Kraków
-Gdańsk 1979, tabl. IV- t, 5, VIII -l, 4, 5, IX -l.
3
T. W ę g r z y n o w i c z, Kultura łużycka na wschodnim Mazowszu i Podlasiu, "Materiały
Starożytne i Wczesnośredniowieczne" t. II, 1973, s. 31-32, ryc. 8, 19 (naczynia wazowate odmiany
A i B).
4
E. K e m p i s t y, Cmentarzysko ciałopalne kultury trzcinieckiej w Laskach Starych,
pow. Węgrów, "Wiadomości Archeologiczne" t. XXXIII, 1968, z. 2. Porównaj ryc. 4-b, 8, 10.
5
Ibid., s. 231 - 23 2.
1
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W świetle powyższych rozważań naczynie z Klepacz wydaje się prezentować
etap pośredni między późnotrzcinieckimi materiałami o nawiązaniach do fazy
łódzkiej, reprezentowanymi przez odosobnione stanowisko w Laskach Starych,
datowane na schyłek II okresu epoki brązu 6 , a najwcześniejszymi materiałami
kultury -łużyckiej, której początek na Mazowszu wschodnim i Podlasiu przypada na drugą połowę lub schyłek III okresu epoki brązu 7 .
Pewna odrębność naczynia z Klepacz od typowych materiałów fazy łódzkiej
z Polski środkowej ma swoje uzasadnienie. Wschodnia grupa terytorialna
kultury łużyckiej kształtowała się na podłożu o tradycjach trzcinieckich.
W Polsce środkowej najwcześniejsza faza kultury łużyckiej, zwana fazą łódzką,
8
była w pewnym sensie kontynuacją tradycji ceramiki trzcinieckiej . T. W ę
g r z y n o w i c z zauważyła, że wczesne zespoły łużyckie na terenie wschodniej grupy terytorialnej tej kultury zostały w jakiejś mierze zdeterminowane przez
odrębność trzcinieckiego podłoża. Brak jest stanowisk pełniących rolę ogniwa
łączącego kulturę trzciniecką z łużycką, ale wiele przesłanek wskazuje na
9
możliwość lokalnego wykształcenia się kultury łużyckiej . Spostrzeżenia te
wydaje się potwierdzać stanowisko w Laskach Starych, na którym stwierdzono
10
wiele nawiązań do fazy łódzkiej kultury łużyckiej nie tylko w ceramice oraz
naczynie z Klepacz prezentujące jeszcze późniejszą formę rozwojową o mieszanych, trzciniecko-łużyckich cechach.
LECH PAWLATA

NACZYNIE KULTURY ŁUŻYCKIEJ ZNALEZIONE NA STANOWISKU
"SZUBIENICA" W DROHICZYNIE, WOJ. BIAŁOSTOCKIE

Cocy.a JIY)J(HUKOH KYJibTYPbi, HaH:.aeHHhiH Ha CTO.SIHKe "BHceJIHUa" B ,ZJ;poxHąHHe,
l>eJIOCTOKCKOe BOeBO.LJ;CTBO
Vessel of the Lusation culture found on the "Gallows" site in Drohiczyn,
voivodeship of Białystok

W maju 1983 r. na gruntach Drohiczyna znaleziono naczynie gliniane kultury
łużyckiej. Odkrycia dokonali mieszkańcy Drohiczyna w czasie wykopywania
piasku na rozległej, piaszczystej wydmie zwanej "Szubienicą", a znajdującej się
6

Ibid., s. 233.

7

T. W ę gr z y n o w i c z, Kultura łużycka ... , s. 65.

kulturowe w strefie zaliczanej do kultury łużyckiej, (w:)
kultury łużyckiej. Materiały z konferencji zorganizowanej w ramach
problemu resortowego, R. III, 6. Pradzieje Polski na tle porównawczym, Kraków 1980, s. 89-90.
9 T. W ę gr z y n o w i c z, Uwagi o zróżnicowaniu regionalnym zespołów z epoki brązu i
początków epoki żelaza na wschód od Wisły, (w:) Zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej ... ,
s. 114-116.
10
E. K e m p i s ty, o.c., s. 231-232.
8

M.

G e d I,

Zróżnicowanie

Zróżnicowanie wewnętrzne
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około

l km na północny wschód od granicy miasta. Wydma ciągnie się
w kierunku północno-wschodnim pasem szerokości około 150 m, na przestrzeni
około 700 m. W miejscu tym znajdują się pozostałości osady grupy wschodniomazowiecko-podlaskiej kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu 1 . Obecnie
teren stanowiska został prawie całkowicie zniszczony przez wybieranie piasku,
znajdujące się tam składowisko kości zwierzęcych pobliskiej rakarni oraz
wysypisko śmieci.
Naczynie znaleziono na północno-wschodniej krawędzi wydmy, przy granicy terenu zniszczonego. Znajdowało się w kolistej jamie o średnicy około
70 cm, w profilu kształtu nieckowatego o głębokości około 50 cm. Strop obiektu
wystąpił bezpośrednio pod warstwą darni o grubości 15 cm. Wypełniska
stanowił piasek szaro-popielaty, miejscami plamiście czarny, odcinający się
wyraźnie od żółtego piasku wydmy. Naczynie znajdowało się w pozycji stojącej
na dnie obiektu. Górna część zgnieciona, a z uzyskanych fragmentów zrekonstruowano jedynie jej fragment. Poza naczyniem nie znaleziono w jamie innego
materiału zabytkowego.

Ryc. l. Drohiczyn, stanowisko "Szubienica". Naczynie gliniane

QL-.._.~_._,5cm

Naczynie jajowate (ryc. l), szerokootworowe, lekko asymetryczne. Krawędź
zachylonego do wewnątrz wylewu płasko _ścięta. Dno jednowarstwowe, płaskie,
lepione na gładkiej podstawce, w partii przydennej wyodrębnione. Powie11zchnia
zewnętrzna chropowaeona cienką warstwą masy chropowacącej poprzez pioJ. Dąb r o w s k i, Materiały kultury łużyckiej z Podlasia, "Materiały Starożytne " t. VII,
1961, s. 25; T. Węgrzy n o w i c z, Kultura łużycka na wschodnim Mazowszu i Podlasiu,
"Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne " t. II, 1973, s. 118, poz. 109.
1
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nowe i ukośne obmazywanie palcami ścianek. W partii przydennej ślady
wygniatania palcami i poziomego zagładzania. Przy wylewie pas szerokości
6 cm poziomo gładzony palcami. Powierzchnia wewnętrzna wyrównana pionowymi ciągami palców, a następnie zagładzana gładzikiem pionowo i ukośnie
(dno i partie przydenne nie gładzone). Surowiec stanowi glina z dużą domieszką
grubo i średnioziarnistego, białego tłucznia z miką. Masę chropowacącą stanowi
glina zapiaszczona z domieszką gruboziarnistego, białego tłucznia. Barwa
powierzchni ceglasto-brunatna, wewnętrz przy dnie szaro-brunatna. Naczynie
lepione z taśm gliny o szerokości 4-5 .cm. Pod krawędzią wylewu dookolny
rząd otworków przekłuwanych z obu stron. Niżej 2- 4(?) poziome listwy
plastyczne o przekroju trójkątnym i długości około 4 cm. Wysokość 27,5 cm,
średnice: dna 9,5 cm, wylewu około 17 cm, największej wydętości brzuśca
20,5 cm.
Próbę określenia chronologii naczynia należy z konieczności oprzeć na
analizie jego formy i ornamentu. Naczynia jajowate pojawiają się w kulturze
łużyckiej w IV okresie epoki brązu. Od schyłku tej epoki stają się wraz z
naczyniami beczułkowatymi dominującą formą naczyń. Szczególnie pewnie
udokumentowana jest ich obecność na stanowiskach z okresu halsztackiego,
a zwłaszcza z jego fazy końcowej. Przeżywają się w kulturze grobów kloszowych,
sporadycznie nawet w zupełnie nie ~mienionej postaci 2 .
Sposób obróbki powierzchni poprzez pionowe chropowacenie ścianek
palcami, z zagładzonym pasem przy dnie i wylewie, jest charakterystyczny dla
3
naczyń tego typu i nie pozwala na ściślejsze sprecyzowanie chronologii . Formy
smukłe, prawie cylindryczne, nawiązujące do omawianego naczynia stają się
4
częstsze w okresie halsztackim . Najbliższe typalogicznie analogie pochodzą ze
stanowisk halsztackich w W o li Kisielskiej 5 i Warszawy-Grochowa, stanowisko
Brylowszczyzna 6 . Z kolei ornament otworków pod krawędzią naczyń wystę
puje od IV okresu epoki brązu do okresu halsztackiego, kiedy to ich obecność jest
niemal regułą 7 . Kolejnych danych dostarcza analiza występowania listew
plastycznych. O ile ornament plastyczny w epoce brązu umieszczany był w
górnych partiach naczyń i przy wylewie, o tyle w okresie halsztackim listwy
8
znajdują się głównie na brzuścach, często w grupach po kilka sztuk . Zaś
T. W ę gr z y n o w i c z, o.c., s. 57, 74.
Ibid., s. 35.
4
Ibid., s. 57.
5
T. W ę g r z y n o w i c z, Materiały z cmentarzyska w Woli Kisielskiej, pow. Łuków,
"Wiadomości Archeologiczne" t. XXXIII, 1968, s. 326-329, ryc. l.
6
M. G ą d z i k i e w i c z- W o ź n i a k, Cmentarzysko łużycko-kloszowe Warszawa-Grochów, stan. Brylowszczyzna, "Materiały Starożytne" t. VII, 1961, s. 102, tabl. II-2, XIX-6.
7
T. W ę g r z y n o w i c z, Kultura łużycka ... , s. 57, 61.
8
Ibid., s. 62.
2

3
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krótkie, poziome listewki, charakterystyczne dla okresu halsztackiego, umieszczane były na brzuścu 9 .
Naczynia jajowate z krótkimi listwami pod krawędzią wylewu znane są z
halsztackich stanowisk w Trzęsówce, b. powiat Kolbuszowa 10 , i Jeziorka,
b. powiat Giżycko 11 .
W świetle przeprowadzonej analizy uznać należy, że omawiane naczynie
prezentuje co najmniej zaawansowany etap rozwoju naczyń jajowatych w
kulturze łużyckiej. Łączy ono w sobie elementy charakterystyczne dla późnej
fazy epoki brązu przy dominacji cech halsztackich. Z tego też względu naczynie
jajowate ze stanowiska "Szubienica" w Drohiczynie datować należy na początek
okresu halsztackiego, ewentualnie okres przełomowy epoki brązu z okresem
halsztackim.

LECH PAWLATA

WYNIKI RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH
PRZEPROWADZONYCH NA STANOWISKU XII
W KŁ YŻÓWCE, GM. DROHICZYN

Pe3yJihTaThi cnacaTeJihHhiX apxeonorH'łeCKHX pacKonoK,
npose.LJ,eHHhiX Ha CTO~HKe XII s KJibDKYBKe, rM . .LJ:poxH~IHH
Results of the rescue archaeological research
conducted on site XII in Klyżówka,
commune of Drohiczyn

Stanowisko XII w Kłyżówce odkryte zostało w 1982 r. w trakcie inspekcji
terenowych prowadzonych przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych.
Znajduje się ono około 800 m na południowy wschód od wsi (ryc. l: 6), na
polanie, w lesie należącym do PGL w Narewce. Domniemane cmentarzysko
położone jest na płaskiej, piaszczystej, silnie rozwianej wydmie usytuowanej w
partii szczytowej dużego wyniesienia, ograniczone od południa i północy
dolinkami małych cieków wodnych, w odległości około 600 m od nich. Rozrzut
materiału zabytkowego na powierzchni wydmy o średnicy około 50 m pokrywa
się w zasadzie z jej granicami.
9

Ibid., s. 79.
K. M o s k w a, Kultura łużycka w Polsce południowo-wschodniej, Rzeszów 1976, s. 303,
ryc. 69i.
11
J. A n t o n i e w i c z, J. O k u l i c z, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1951-1954 w Jeziorku, pow. Giżycko, "Materiały Starożytne" t. III, 1958,
tabl. XII- l O.
10
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Ryc. l . Kły żówk a, gm. D rohi czyn, sta no wisko XII
l - 5 - fr agmenty naczy1i, 6 - plan loka lizacji stano wiska, 7 - sta nowisko z oznacze niem wykopu

W wyniku kilku kolejnych inspekcji stwierdzono na powierzchni stanowiska
liczne występowanie silnie rozdrobnionego materiału zabytkowego: ułamków
naczyń, półsurowca krzemiennego oraz fragmentów przepalonych kości. Teren
stanowiska był systematycznie niszczony przez kopanie kopców na ziemniaki,
wykopywanie piachu oraz znajdujące się tam wysypisko śmieci . Z uwagi na
postępujący proces degradacji, w sierpniu 1984 r. przeprowadzono tu ratownicze
badania wykopaliskowe w celu określenia przynależności chronologicznej i
kulturowej oraz stopnia zniszczenia stanowiska.
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Badania prowadzono robiąc wykopy sondażowe o wymiarach 2 x 5 m,
w kierunkach północnym, południowym i zachodnim. Przebadano w ten sposób
86 m 2 powierzchni (ryc. l :7). W wyniku badań odkryto jeden obiekt o
nieokreślonej chronologii oraz stwierdzono całkowite zniszczenie cmentarzyska
w wyniku orki i procesów wydmowych. Nieliczny materiał zabytkowy wystąpił
zasadniczo w warstwie ornej, niżej znajdowały się pojedyńcze zabytki.
Obiekt nr l: Wyróżniony w obrębie rowu południowego. Strop obiektu
zarysował się pod warstwą ornej ziemi na głębokości 14 cm. W planie kształt
owalu wydłużonego na osi północ-południe i wymiarach 165 x 100 cm.
W profilu nieckowaty. Głębokość 30 cm. Warstwowane wypełniska stanowił
brunatno-żółty piasek z warstwą węglisto-czarnego w partii przydennej obiektu. Materiału zabytkowego brak.

Opis

materiału

zabytkowego

Z powierzchni stanowiska: a) 18 krzemieni: 8 odłupków, 6 łuszczek,
3 mikrolityczne łuszcznie oraz fragment obustronnie kurtyzowanego wiórka,
b) 5 fragmentów naczyń kultury łużyckiej (dalej KŁ): fragment wylewu cienkościennego naczynia o krawędzi płasko ściętej. Dookolny rząd otworków pod
krawędzią. Powierzchnie gładzone barwy żółto-szarej. Mała ilość drobnoziarnistej domieszki tłucznia (ryc. l: 1), fragment wylewu miski. Powierzchnie
gładzone barwy żółto-szarej. Duża ilość średnio i gruboziarnistej domieszki
tłucznia (ryc. l : 5), fragment wylewu o krawędzi ściętej. Powierzchnie zniszczone
barwy szarej. Duża ilość domieszki średnio i gruboziarnistego tłucznia (ryc. l: 2),
2 fragmenty naczyń o powierzchniach wygładzonych z grubo i średnioziarnistą
domieszką tłucznia, c) 9 fragmentów silnie obtaczanych naczyń, wczesnośredniowiecznych (dalej WSR), d) 6 fragmentów naczyń nowożytnych (dalej
NW), e) około 30 fragmentów drobnych, przepalonych kości.
Z warstwy ornej: a) 13 krzemieni: 3 odłupki (2 przepalone), 2 łuszczki, łuska,
2 okruchy, 2 fragmenty wiórków i 3 łuszcznie jednobiegunowe, b) 17 fragmentów
naczyń KŁ: Fragment wylewu o krawędzi zaokrąglonej. Powierzchnie gładzone
barwy szaro-brunatnej. Domieszka drobnoziarnistego tłucznia (ryc. l :4),
fragmenty naczyń o powierzchniach gładzonych lub wyrównanych barwy
brunatnej. Domieszka średnio i gruboziarnista tłucznia, c) 14 fragmentów naczyń
WSR, obtaczanych, w tym fragment ornamentowany dookolnymi żłobkami,
d) około 30 drobnych fragmentów przepalonych kości.
Warstwa żółtego piasku: a) fragment wylewu naczynia jajowatego (?).
Powierzchnia wewnętrzna i krawędź gładzona, zewnętrzna chropowacona.
Barwa ciemnobrunatna. Poniżej krawędzi wylewu dookolny rząd otworków
przekłuwanych od zewnątrz, miejscami nie na wylot. Liczna domieszka grubo i
średnioziarnistego tłucznia (ryc. l: 3) b) 4 drobne fragmenty przepalonych kości.
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Chronologia stanowiska

Uzyskana niewielka ilość materiału zabytkowego, zwłaszcza silnie rozdrobnionych i niecharakterystycznych ułamkó'Y naczyń, utrudniły w znacznym
stopniu przeprowadzenie analizy oraz sprecyzowanie chronologii stanowiska.
Skąpych przesłanek do określenia chronologii spalonych kości, będących
pozostałością po zniszczonym cmentarzysku, dostarczyły obserwacje stratygrafii. W warstwie żółtego piasku, nienaruszonej przez orkę, znaleziono
fragment naczynia kultury łużyckiej wraz z czterema drobnymi ułamkami kości.
Pozostała część materiału zabytkowego znajdowała się na złożu wtórnym, w
warstwie ornej. Uzyskany materiał ceramiczny przynależy do dwu etapów
osadnictwa na omawianym stanowisku. Pierwszą grupę ceramiki prezentują
silnie obtaczane fragmenty, w tym jeden ornamentowany dookolnymi żłobkami,
pozwalającymi zaliczyć ją do późnej fazy osadnictwa wczesnośredniowiecznego.
Drugą grupę stanowią ułamki naczyń o cechach kultury łużyckiej. Spośród nich
zaledwie kilka pozwala na rekonstrukcję formy. Miski półkuliste trwają przez
cały okres egzystencji kultury łużyckiej i nie wnoszą danych do chronologii.
Jedynym elementem mającym pewne znaczenie jest obecność na dwu fragmentach wylewów otworków pod krawędzią oraz fakt wystąpienia tego ornamentu
na fragmencie naczyniajajowatego (ryc. l :3). Otworki pod krawędziami naczyń
występują w całym okresie trwania kultury łużyckiej. Naczynia jajowate i
beczułkowate występują w zespołach tej kultury już od IV okresu epoki brązu, ale
upowszechniają się w V okresie epoki brązu i okresie halsztackim, a obecność na
nich otworków staje się niemal regułą w schyłkowym etapie istnienia tej
kultury 1 . Według tych ustaleń omawiane cmentarzysko należy datować na V
okres epoki brązu i okres halsztacki. Określenie przynależności kulturowej
materiału krzemiennego jest utrudnione ze względu na brak narzędzi. Technika
łuszczniowa części materiału, obecność łuszczek i łuszczni wskazuje, że przynajmniej część inwentarza krzemiennego przypisać można ludności kultury
łużyckiej 2 . Część materiału krzemiennego charakteryzuje starsza technika,
wskazująca na istnienie jeszcze jednego etapu osadniczego na omawianym
stanowisku.

T. Węgrzy n o w i c z, Kultura łużycka na wschodnim Mazowszu i Podlasiu, "Materiały
i Wczesnośredniowieczne" t. II, 1973, s. 61 , 57.
2
T. W ę g r z y n o w i c z, o.c., s. 18, 19.
1

Starożytne
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ANNA BITNE R-W RÓ BLE WSKA

ZACHODNIOBAŁTYJSKA OSADA W KAZIMIERÓWCE

GM . JELENIEWO, WOJ. SUWALSKIE

noceJleHHe B Ka3HMepyBKe,
rMHHa EJleHeBo, CyBaJl KCKoe BoeBo~CTB O

3ana~Ho6aJlTHiłcKoe

West-Bałt settlement in Kazimierówka
commune of Jeleniewo, voivodeship of Suw ałki

Osada w Kazimierówce została odkryta w czasie badań powierzchniowych
przeprowadzonych w 1973 r. przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych
w Białymstoku , a zweryfikowana wiosną 1982 r. przez pracowników Państwo
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W tym samym roku podjęto,
pod kierunkiem autorki, systematyczne badania wykopaliskowe, które były
prowadzone przez 3 sezony.
Wieś Kazimierówka leży kilkanaście km na północ od Suwałk. Stanowisko
usytuowane jest po obu stronach drogi polnej prowadzącej od szosy Jeleniewa- Wiżajny w kierunku Szurpił, na polu Stefana Sowula. Osada leży w miejscu
naturalnie obronnym, na wzniesieniu, około 300m od południowo-wschodnich
brzegów Jeziora Szurpiły (ryc. l, 2). Wzgórze opada stromo ku północy; stok

Ryc. l. Kazim ie rówka, woj.

Suwa łki .

Stanowisko l - osada. Wid ok na s tanowisko od

pó łn ocy .

Fot. M. Kaczy•1ski

366

Ryc. 2. Kazimierówka, woj .

południowy
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Suwałki .

Stan owisko I - osada. Ek sploracja obiektów l i 2 w
W głę bi widoczne Jezioro Szurpiły. Fol. T. Biniewski

północno-zachodniej części

osady.

natomiast jest łagodny. Z dwóch pozostałych stron wzniesienie
otaczają głębokie jary.
Wyniki badań powierzchniowych i wykopaliskowych, informacje uzyskane z
wierceń , a także ukształtowanie terenu pozwoliły określić w przybliżeniu zasięg
osady, której powierzchnia wynosiła ok. 1,5 ha.
Zniszczenia obiektu spowodowane głęboką orką, spływem warstw wzdłuż
zbocza w kierunku południowym uniemożliwiły pełne rozpoznanie rozplanowania osady. Badania dostarczyły jednak wielu informacji o charakterze jej
zabudowy. Ciekawe skupienie obiektów odkryto w północnej części osady, na
szczycie wzniesienia. Znajdowały się wśród nich pozostałości półziemianki
(obiekt 1.) o wymiarach 2,5 x 4,3 m i miąższości około 50 cm. W wypełnisku
obok licznych fragmentów ceramiki (ryc. 3, 1- 2) i grudek polepy znaleziono
żelazny haczyk na ryby (ryc. 6, 3). Na zachód od tego obiektu odsłonięto szereg
jam gospodarczych, z których część miała zapewne charakter produkcyjny, o
czym świadczą znajdowane ułamki żużla, obfitość węgli, przepalone kamienie.
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l
Ryc. 3. Kazimierówka, woj. Su wałki. Stanowisko I - osad a. Rekonstruk cja
n aczy ń glini anych z o biektu l

Niektóre z tych obiektów były dodatkowo umacniane polepą; ślady wylepiania
stwierdzono m.in. w obiekcie 24.
Obiekty 9. i 34. pełniły prawdopodobnie funkcję jam zasobowych. W trakcie
szlamowania wypełniska stwierdzono bowiem obecność ziaren zbóż. Wydaje się,
że były one później wtórnie wykorzystywane jako jamy odpadkowe; w profilu
widoczny jest układ kolejnych warstw zasypiskowych.
W południowo-zachodniej części osady stwierdzono obecność warstwy
kulturowej o miąższości od l Odo ok. 60 cm, zalegającej bezpośrednio poniżej 20
- 25 cm ziemi ornej. Warstwa kulturowa ma tu zapewne częściowo charakter
wtórny; jest to bowiem najniżej położona partia osady. Narastanie kolejnych
poziomów spływowych spowodowało nagromadzenie w tym miejscu bogatego
materiału zabytkowego. Znaleziono przede wszystkim bardzo liczne ułamki
naczyń, poza tym 9 przęślików glinianych (ryc. 4, 2- 6), gliniany ciężarek tkacki
o dzwonowatym kształcie (ryc. 4, l), fragment osełki, rozcieracz kamienny.
Liczne węgle i grudki żużla oraz ułamki stopionego metalu sugerują, że
mieszkańcy osady trudnili się m.in. wytopem żelaza.
gliną
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Ryc. 4. Kazimierówka, woj. Suwałki. Stanowisko I - osada.
tkacki, 2 - 6 - przęś liki gliniane znalezione w warstwie kulturowej

ciężarek

Zastanawiająca jest bardzo nikła ilość kości zwierzęcych - w ciągu 3
sezonów odkryto zaledwie kilkadziesiąt drobnych ułamków, pochodzących
przeważnie z warstwy ornej. Być może kości porzucano w jakimś jednym,
określonym miejscu osady, na które nie udało się natrafić.
Stanowisko w Kazimierówce dostarczyło natomiast dużej serii interesującej
ceramiki. Zdecydowana większość to fragmenty ręcznie lepionych naczyń o
barwie jasnobrązowej, rzadziej brunatnej lub czarnej. Glina schudzana była
średnio- lub gruboziarnistą domieszką tłucznia kamiennego, zwykle o barwie
różowej. Dominują dwustożkowate lub wazowate naczynia o powierzchni
wygładzanej lub częściej chropowaconej poniżej maksymalnej wydętości brzuś
ca. Krawędź wylewu tych naczyń jest często zdobiona odciskami paznokcia,
podobny ornament występuje także na największej wydętości brzuśca (rys. 3, 2).
Zwraca uwagę dwustożkowate naczynie o wysoko umieszczonym załomie
brzuśca ornamentowane na całej powierzchni paznokciowymi zaszczypaniami

369

BADANIA, ODKRYCIA I NABYTKI MUZEALNE

O

4cm

~

Ryc. 5. Kazimierówka, woj. Suwałki. Stanowisko I - osada. Naczynie gliniane
zdobione odciskami palcowymi (spąg warstwy kulturowej)

(ryc. 5) 1 • Częstą formą są również ostroprofilowane misy o starannie wygła
dzanej, czarnej lub brunatnej powierzchni (ryc. 3, l). Opisana ceramika znajduje
liczne analogie wśród materiałów z osad w Osinkach i Osowej, woj. suwalskie,
a także cmentarzysk kurhanowych w Prudziszkach, Krzywólce, Bilwinowie,
Wołowni, woj. suwalskie 2 •
Niewielki procent znalezisk z Kazimierówki stanowią ponadto fragmenty
ręcznie lepionych naczyń zdobionych stempelkami (ryc. 6, l, 4). Podobny
ornament wystąpił na jednym z naczyń z kurhanu I, grób lO z cmentarzyska w
1

Analogię

do niego stanowi m.in. naczynie z kurhanu l. w Brodzie Nowym (niepublikowane
z badań R. O d oj a), a także z kurhanu l, grób 2 w Prudziszkach (M. Kaczy ń s k ~
Dwa cmentarzyska kurhanowe z V-VI w. we' wsi Prudziszki, pow. Suwałki, "Materiały Starożytne",
1958, t. 3, s. 115 -154).
2
J. Ok u l i c z, Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 1958 r. na osadzie pod
"Zamczyskiem" w miejscowości Osinki, pow. Suwałki. "Wiadomości Archeologiczne" 1961,
t XXVII, z. l, s. 82- 89; i d e m, Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 1959 r. na osadzie
i grodzisku w Osinkach, pow. Suwałki, "Wiadomości Archeologiczne" 1963, t. XXIX, z. 2,
s. 193-209; M. Kaczyński, Dwa cmentarzyska ... ; i d e m, Cmentarzysko kurhanowe z V
-VI w. w miejscowości Bilwinowo, pow. Suwałki. "Rocznik Białostocki" 1961, t. 2, s. 199- 276;
i d e m, Cmentarzysko z V- VI w. we wsi Wołownia, pow. Suwałki, "Rocznik Białostocki" 1966,
t. 6, s. 167- 209; D. J a ska n i s, Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Krzywólka, pow.
Suwałki. "Rocznik Białostocki" 1963, t. 4, s. 279- 308; D. J a s k a n i s, J. J a s k a n i s,
Sudauisches Siedlungskomplex aus der spaten romischen Periode und Volkerwanderungszeit in
Osowa, Kreis Suwałki, "Acta Baltico-Slavica", t. 4, s. 109-150.
materiały

370

A. BITNER-WRÓBLEWSKA

-='
1

2

O

~cm

J~~
~cm

Ryc. 6. Kazimierówka, woj. Suw a łki . Stanowisko I - osada.
1-4 - fr agmenty naczyń glinianych zdobionych stempelkami, 2 - dwuka bi<lkowe krzesiwo żelazne, 3 - haczyk żelazny z obiektu l

Krzywólce, st. II, a wśród materiałów z osad bogaty zestaw ceramiki zdobionej
odciskami stempla dostarczyła osada w Olsztynie-Jarotach 3 .
Obok ręcznie lepionej ceramiki na osadzie w Kazimierówce stwierdzono
także niezbyt liczną grupę ułamków naczyń obtaczanych, ornamentowanych
rytymi, poziomymi lub falistymi liniami. Analogii dostarczają materiały z osad
w Smolnikach (m.in. jama 5 na st. l) 4 i Szurpiłach, st. 4 - Targowisko, woj.
suwalskie 5 oraz Jeziorku, woj. olsztyńskie 6 • Z tego typu materiałem ceramicznym z Kazimierówki wiązać można znalezione tu luźno żelazne krzesiwo
dwukabłąkowe (ryc. 6, 2) i pochodzący ze stropu warstwy kulturowej fragment
obtaczanego, glinianego przęślika (ryc. 4, 2).
Pozyskany materiał pozwala wyróżnić dwie fazy użytkowania omawianej
osady. Pierwsza z nich związana jest z młodszą fazą późnego okresu wpływów
rzymskich oraz wczesnym okresem wędrówek ludów, co w chronologii absolutnej odpowiada czasom od drugiego ćwierćwiecza III w. do ok. połowy
wieku V 7 • Wydaje się jednak, że tę fazę funkcjonowania osady w Kazimierówce
Niepublikowane materiały z badań W. Z i e m l i ń s k i ej- O d oj o w ej.
Niepublikowane materiały z osad wczesnośredniowiecznych, badanych przez K. C h i lm o n - B i e ń k o w s k ą.
5
Niepublikowane materiały z badań J. O k u l i c z a.
6
J. A n t o n i e w i c z, J. O k u l i c z, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1951-1954 w Jeziorku, pow. Giżycko, "Materiały Starożytne" t. III, 1958,
s. 7-69, tabl. I- XVI.
7
K. G o d ł o w s k i, Chronologia okresu późnorzymskiego i wczesnego okresu wędrówek
ludów w Polsce północno-wschodniej, "Rocznik Białostocki" 1974, t. XII, s. 9 -l 09.
3
4
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można przesunąć również na drugą połowę V w. i początki VI w. Świadczy

o tym obecność ornamentów stempelkowych na ceramice, które stają się w tym
okresie bardzo charakterystyczną formą zdobienia naczyń na znacznych obszarach Europy zachodniej i północnej 8 .
Osada w Kazimierówce zostaje ponownie zasiedlona we wczesnym śred
niowieczu, w X- XI w. Osadnictwo wczesnośredniowieczne uległo jednak
poważnemu zniszczeniu głównie na skutek intensywnej orki i obecnie jego ślady
są czytelne jedynie jako luźny, niezbyt liczny materiał przemieszany w warstwie
kulturowej z zabytkami z wcześniejszej epoki.
Interesujący nas obszar Suwalszczyzny w późnym okresie wpływów rzymskich i we wczesnym okresie wędrówek ludów wyróżnia się w kręgu zachodniobałtyjskim odmiennym obrządkiem pogrzebowym i różnicami w zestawie zabytków metalowych. Te odmienności spowodowały wydzielenie na tym
terenie tzw. kultury sudowskiej 9 . Do skupienia osadniczego kultury sudowskiej
nad górną Hańczą należy badana osada w Kazimierówce. Być może zamieszkująca ją ludność użytkowała zniszczone cmentarzysko późnorzymskie w
Jeleniewie, położone w odległości kilkuset metrów od omawianej osady 10 .
Rozwój terytorialny kultury sudowskiej w kierunku zachodnim doprowadził do
nawiązania kontaktów między ludnością tej kultury a tzw. grupą olsztyńską 11
na Mazurach. Wyrazem wzajemnych oddziaływań może być obecność ornamentyki stempelkowej na naczyniach z Kazimierówki. Prawdopodobnie bowiem grupa olsztyńska, utrzymująca szerokie kontakty z Europą zachodnią i
południowo-wschodnią, pełniła rolę pośrednika w przekazywaniu ogólnoeuropejskich tendencji zdobniczych w ceramice z okresu wędrówek ludów dalej
na wschód. Hipoteza ta wymaga jednak szczegółowych studiów.
Druga faza użytkowania osady w Kazimierówce wiąże się już z ludnością
jaćwieską, znaną ze źródeł historycznych 12 . Omawiana osada położona jest w
8
A. T r a g e r, Die Verbreitung der Stempelverzierung au f der Kerarnik des 5.- 8.
Jh. zwischen Oder/Neisse und Weser, "Arbeits- und Forschungsberichte zur Sachsischen Bodendenkmalpflege" Bd. 29, 1985, s. 159-225; B. S c h m i d t, Die spate Volkerwanderungszeit in
Mitteldeuschland. Katalog (Nord- und Ostteil), Berlin 1976, tabl. 42, 2a, 3a; 57, 4; 104, 11;
B. Ner m a n, Die Volkerwanderungszeit Gotlands, Stockholm 1935; Cz. Strzyż e w ski,
Osada z III- V w. n.e. w Dębczynie, b. pow. Białogard w świetle wykopalisk prowadzonych w latach
1970-1974, "Koszalińskie Zeszyty Muzealne" 1975, t. 5, s.123-136.
9
M. Kaczy ń s k i, Problem zróżnicowania wewnętrznego "kultury sudowskiej" w póź
nym podokresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów, "Kultury archeologiczne i strefy
kulturowe w Europie środkowej w okresie wpływów rzymskich", Zeszyty Naukowe UJ, Kraków
1976, s. 253-289.
10
M. Kaczy ń s k i, Cmentarzysko kurhanowe z okresu późnorzymskiego we wsi Jeleniewo, pow. Suwałki, "Wiadomości Archeologiczne" t. XXII, 1955, z. 3-4, s. 365-366.
11
J. O k u l i c z, Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e., Wrocław
Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 476-491.
12
A. Kamiński, Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne .
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centrum jednego ze skupisk osadnictwa wczesnośredniowiecznej Jaćwieży,
którego ośrodki w Jeglińcu, Szurpiłach i Rostku badane są metodą wykopaliskową w ostatnich latach.

WOJCIECH BRZEZIŃSKI

BADANIA OSADY I GRODZISKAWROSTKU
GM. GOŁDA?, WOJ . SUWALSKIE W lATACH 1984-1986
M.ccJie.n;oBaHH~ rroceJieHH~ H ropo.n;Hma B PocTKe
fMHHa roJI.n;arr, CyBaJICKOe BOeBO)l;CTBO, B 1984-1986 rr.

Research on the settlement and earth-work in Rostek,
commune of Gołdap, voivodeship of Suwałki,
in the years 1984-1986

Osada i grodzisko w Rostku 1 położone są w odległości około 3 km na
południe od Gołdapi, na niższym wierzchołku Góry Gołdapskiej (272m n.p.m.).
Wzniesienie to stanowi północny kraniec pasma Wzgórz Szeskich.
Grodzisko ma kształt owalny. Wymiary majdanu wynoszą około 45 x 25m.
Wysokość zachowanych wałów waha się od l m po trudno dostępnej stronie
zachodniej (głęboki wąwóz oddzielający wzgórze od wierzchołka Góry Goł
dapskiej) do około 4 m po stronie południowej i zachodniej. Wały są w wielu
miejscach uszkodzone przez pozostałości umocnień z okresu II wojny światowej.
Osada położona jest na niewielkim płaskowyżu u stóp grodziska oraz na
wschodnim stoku wzgórza. Teren osady jest ograniczony w sposób naturalny
od wschodu i południa przez wspomniany wąwóz i bardzo stromy stok
wzniesienia.
Wstępne rozpoznanie archeologiczne obu stanowisk przeprowadziła w
latach 1973- 1974 ekspedycja Zespołu do Badań Etnogenezy Słowian w Polsce
2
Północno-Wschodniej IHKM PAN • W rezultacie tych badań ustalono wstęp
nie grodzisko jako refugialne, a jego chronologię na okres wczesnośrednio
wieczny. Dokonano także sondażu na osadzie. Pozyskany materiał umożliwiał
datowanie tego stanowiska na początek wczesnego średniowiecza 3 .
1953; i d e m, Materiały do bibliografii archeologicznej laćwieży od I do XIII w., "Materiały
1956, t. l, s. 193- 273; J. N a l e p a, Jaćwięgowie - nazwa i lokalizacja, Białystok
1964; Ł. O k u l i c z-Koza r y n, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów, Warszawa 1983.
Łódź

Starożytne "

A. Kam i ń s k i, Materiały do bibliografii archeologicznej laćwieży od I do XIII w.,
t. l , 1956, s. 215
2
T. B ar a n o w s k i, Badania grodzisk w okolicy Gołdapi w 1973-1974 r., "Rocznik
s. 510-515.
Białostocki" t. XIII, 1976,
3
T. B ar a n o w ski, o.c., s. 513-514.
1

"Materiały Starożytne"
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W latach 1984-1986 ekspedycja archeologiczna Działu Archeologii
PMA kontynuowała badania na terenie osady i grodziska w Rostku.

Bałtów

S t a n o w isk o l - grodzisko
Badania archeologiczne były prowadzone na tym stanowisku jedynie w
sezonie 1986 r. Wykopy założono w południowej części majdanu grodziska, w
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru badanego przez ekspedycję IHKM PAN.
Przebadano obszar o powierzchni 90m 2 , przecinając majdan w kierunku wschód
-zachód. Jedynym obiektem, na który natrafiono, był nieregularny
bruk kamienny o powierzchni 6m 2 . Nawiązywał on w swojej formie do bruków
kamiennych odkrytych w północnej części majdanu w latach 1973 -1974 4 .
Pod owym brukiem zlokalizowano płytkąjamę o wymiarach 1,2 x 1,4 x 0,4 m.
W jej wypełnisku nie znaleziono żadnego materiału zabytkowego.

Ryc. l. Rostek , woj.

Suwałki,

gm.

Gołdap.

Widok grodziska i osady od strony

południowo-wschodniej .

Fot. W.

Brzeziń s ki

We wschodniej części badanego obszaru natrafiono na pozostałości umocz II wojny światowej, które zniszczyły także część wału.
Można więc przyjąć, że w południowej części majdanu grodziska nie
stwierdzono śladów stałego osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Potwierdza
to, jak się wydaje, tezę o refugialnym charakterze tego obiektu.
nień

4

Ibid., s. 511.
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S t a n o w i s k o 2 - osada
Celem prac wykopaliskowych na tym stanowisku było nie tylko zbadanie
rozplanowania osady i uściślenie jej chronologii, lecz także dalsza weryfikacja
strategii rozpoznawania osad metodą reprezentacyjną 5 . W związku z pierwszym
ich etapem było sondowanie za pomocą świdra glebowego, domniemanego
terenu osady, tj. płaskowyżu położonego na południe od grodziska. Na terenie
o wymiarach około 80 x 90 m wykonano 325 odwiertów w odstępach dwumetrowych, wzdłuż linii przeprowadzonych co 20 m w kierunkach N-S i W -E.
Umożliwiło to ustalenie zasięgu występowania warstwy kulturowej. Uchwycono
ją przede wszystkim na południe od wałów grodziska oraz we wschodniej części
badanego obszaru. Wyniki wierceń stały się podstawą lokalizacji wykopów o
2
łącznej powierzchni 154m • W ich obrębie odkryto następujące obiekty:
l. Owalnąjamęowymiarach1,50 x 1,84 x 1,00m,którejwypełniskostanowiła
ciemna ziemia z licznymi fragmentami ceramiki, kości i śladami spalenizny;
2. Palenisko, mające konstrukcję z podkowiasto ułożonych, ściśle dopasowanych do siebie głazów;
3. Owalne palenisko o średnicy O, 70 m, wykonane z gliny i nielicznych głazów,
połączone z owalnym płatem polepy o wymiarach 0,80 x 0,90 m.
2
Poza tym w sezonie 1986 r. przebadano niewielki wykop o powierzchni 12m ,
położony na południowo-wschodnim skraju wzgórza, na skraju żwirowni, której
eksploatacja zagraża stanowisku. Uchwycono tam w spągu warstwy spływowej,
nasyconej ceramiką, węglami drzewnymi oraz polepą z odciskami bierwion,
resztki niewielkiego paleniska oraz, być może , pozostałości większego obiektu.
W tym samym sezonie wykonano serię wierceń warstw na wschodnim stoku
wzgórza, w części położonej na północ od żwirowni. W ich wyniku zlokalizowano warstwę kulturową przede wszystkim w rejonie przylegającym do
żwirowni oraz na wschód od grodziska. W świetle rezultatów tych wierceń
wydaje się, iż osadnictwo wykorzystywało nie tylko teren położony na samej
kulminacji wzgórza, lecz także na jego wschodnim stoku.
Ogromną większość materiału zabytkowego z osady w Rostku stanowi

5 Z. K o b y l i ń s k i, Problemy metody reprezentacyjnej w archeologicznych badaniach
osadniczych, "Archeologia Polska" t. 29, 1984, z. l, s. 7-32, tam obszerne omówienie tego
zagadnienia oraz literatura. Praktycznie zastosowano tę metodę podczas badań wczesnośrednio
wiecznej osady otwartej w Wyszogrodzie w 1982 r., zob. W. Brze z i ń s k i, M. D u l i n i c z,
Z. K o b y l i ń s k i, B. L i c h y, W.A. M o s z c z y ń s k i, Rozpoznawanie stanowisk
osadniczych metodą reprezentacyjną: badania w Wyszogrodzie woj . płockie, stan. 2A, "Sprawozdanie Archeologiczne" t. 37, 1985, s. 251-270. Wyniki badań metodą reprezentacyjnąwRostku
stan. 2, zob. W. B rzez i ń s k i, Badania rozpoznawcze osady w Rostku, gm. Gołdap , woj.
suwalskie, " Wiadomości Archeologiczne" (w druku).
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Ryc. 2. Rostek, woj. Suwałki . Stanowisko II - osada. l -3 - ceramika z późnego
ok resu wpływów rzymskich, 2 - ceramika z okresu wędrówek ludów - warstwa II

ceramika. Oprócz niej znaleziono jedynie 2 mało charakterystyczne noże żelazne.
Jeden z nich w wypełnisku owalnej jamy wczesnośredniowiecznej, drugi w stropie
warstwy spływowej we wschodniej części osady.
Ceramikę pochodzącą ze stanowiska 2 - osada można podzielić na 3 grupy.
Pierwszą stanowią liczne fragmenty naczyń z późnego okresu wpływów rzymskich (m.in. o cylindrycznych szyjkach oraz naczynia sitowate, ryc. 2). Drugą fragmenty naczyń o grubych ściankach (m.in. zdobione ornamentem palcowym i
powierzchni schropowaconej), datowane na okres wędrówek ludów (ryc. 2).
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Ryc. 3. Rostek, woj. Suwałki. Stanowisko II - osada, obiekt 1/ 84. 1-3 ceramika wczesnośredniowieczna, 4 - warstwa II

Grupa trzecia to ceramika wczesnośredniowieczna, zdobiona ornamentem linii
falistych i dookolnych żłobków (ryc. 3, 4). ,
Wyniki trzech sezonów badań na terenie osady sugerują, iż egzystowała ona
przez dość długi okres od późnego okresu wpływów rzymskich do wczesnego
średniowiecza. Spowodowane to było zapewne m.in. korzystnym położeniem w
stosunku do otaczającego terenu. Ślady osadnictwa nie są jednak zbyt intensywne, a warstwa kulturowa ma charakter nieciągły. Jedynie w sąsiedztwie
wałów grodziska oraz na wschodnim stoku wzgórza ma ona większą miąższość,
sięgającą niekiedy 0,30 m.

BADANIA, ODKRYCIA I NABYTKI MUZEALNE

O

377

3cm

o_____: cm
Ryc. 4. Rostek, woj.

Suwałki.

Stanowisko II - osada, warstwa II - ceramika wczesnośrednio
wieczna

GRAŻYNA IWANOWSKA

BADANIA GRODZISKA WE WSI JEGLINIEC GM. SZYPLISZKI, WOJ. SUWALSKIE
PRZEPROWADZONE W LATACH 1984-1986

HccJie.LJ;oBaHH}I ropo.LJ;HI.Qa B .n:epeBHe ErJIHHel.\ rMHHa illHnJIHlllKH, CyBaJIKCKoe BOeBO)J;CTBO,
npoBe.LJ;eHHhie B 1984- 1986 rr.
Research on the earth-work in the village of Jegliniec, commune of Szypliszki, voivodeship of
Suwałki, in the. years 1984-1986

W

miejscowości

Suwałk

i

Jegliniec, gm. Szypliszki, 27 km na północny wschód od
500 m od granicy polsko~radzieckiej, wznosi się jedno z
grodzisk na Suwalszczyźnie. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi

około

największych
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z 1784 r. 1 Opisane następnie w 1859 r. przez Aleksandra P o ł u j a ń
s k i e g o 2 , zweryfikowane zostało w 1954 r. przez Józefa H u m n i c k i eg o i Mariana Kac z y ń s k i e g o 3 . W 1984 r. prace wykopaliskowe na
grodzisku (stan. l) podjął Dział Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie 4 .

Ryc. l. Jegliniec, woj.

Suwałki.

Widok na grodzisko od strony

południowej .

Fot. M.

Kaczyński

Grodzisko, owalne w rzucie poziomym Ue go wymiary u podstawy wynoszą w
przybliżeniu 70 x l 00 m), mające kształt ściętego stożka, położone jest w punkcie
bardzo dogodnym pod względem obronnym - w najwyższym miejscu wzgórza
morenowego. Od strony południowej stoki wzgórza opadają łagodnie ku
podmokłej dolinie, od zachodu u jego stóp przebiega głęboki parów, w kierunku
północnym i południowym przechodzący w szerokie i głębokie doliny (ryc. l).
J. W i ś n i e w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV wieku do połowy XVII
wieku, (w :) Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, praca zbiorowa pod redakcją
J. A n t o n i e w i c z a, Białystok 1965, s. 58.
2
A. P o ł u ja ń ski, Wędrówki po guberni augustowskiej, Warszawa 1859, s. 144-145.
3
M. Kaczyński: Grodzisko w miejscowości Jegliniec, pow. Suwałki, "Wiadomości
Archeologiczne" 1955, t. XXII, z. 3-4, s. 367-368.
4
Sprawozdanie z badań na grodzisku w 1984 r. znajduje się w "Informatorze archeologicznym"
za rok 1984 (s. 126), natomiast łączne z prac prowadzonych w latach 1984, 1985 - w "Biuletynie
Informacyjnym Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków" 1986, nr 160, s. 4. Pragnę tu podziękować
Pani Wiesławie Gawry s i ak za wykonanie rysunków zabytków zamieszczonych w niniejszym artykule.
1
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Do pądnóża grodziska, od północnej strony, dochodzi podłużna "grobla" o
stromo opadających zboczach. Na jednym z nich znaleziono kilka fragmentów
ceramiki wczesnośredniowiecznej. Długość "grobli" wynosi około 100 m.
Pełniła ona, być może, funkcję drogi dojazdowej do grodziska, położonego w
trudno .dostępnym terenie i obwarowanego potężnymi, stromymi wałami,
umocnionymi kamieniami. Zewnętrzna wysokość tych wałów (mierzona po
stoku) osiąga 18- 21 m, wysokość wewnętrzna wynosi około 7 m od strony
południowej i północnej (od wschodu i zachodu jest nieznaczna). Poza tym
ślady dodatkowych umocnień zachowały się u podnóża grodziska.
Owalny majdan grodziska, zajmujący niewielką powierzchnię Ue go wymiary
wynoszą 20 x 40 m), jest podzielony na dwie części (północną i południową, o
różnicy poziomów dochodzącej miejscami do 2m) przez biegnący jego środkiem
niewielki wał. Od strony wschodniej jest on zakończony owalnym wzniesieniem.
Na obszarze majdanu czytelne są współczesne zniszczenia (wkopy i stanowiska
ogniowe z czasów wojny). Natomiast istniejąca od strony północno-zachodniej
wyrwa w wale (o szerokości około 2m) jest, być może, śladem funkcjonującego
w starożytności wjazdu na grodzisko (brama?).
W związku z wyraźnym, dwuczęściowym ukształtowaniem majdanu grodziska, wykopy eksplorowane tam w latach 1984-1986 miały na celu rozpoznanie jego partii południowej i północnej (z których każda pełniła prawdopodobnie inną funkcję), a także niewielkiego wału biegnącego jego środkiem. W
południowej (położonej wyżej) części majdanu prowadzono prace na dwóch
wykopach o łącznej powierzchni 54,5 m 2 . Odkryto tam fragmenty dwóch
kilkuwarstwowych bruków kamiennych, będących, być może, pozostałościami
po konstrukcjach mieszkalnych. W obrębie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
jednego z nich (osiągnął on maksymalną grubość około 25 cm) wystąpiło
5 obiektów - jamek posłupowych, w postaci niewielkich zaciemnień,
w rzucie poziomym owalnych lub okrągłych, o średnicy 25-30 cm i miąższości
15-40 cm. Ich wypełniska stanowiła warstwa ziemi jasnoszarej lub czarno-ciemnoszarej, zawierającej drobne ułamki węgla, niekiedy również grudki
polepy i kawałki kości zwierzęcych. W sąsiedztwie omawianego bruku uchwycono także fragmenty dwóch obiektów, stanowiących prawdopodobnie narożniki większych jam o niewyjaśnionym przeznaczeniu. W wyniku eksploracji
wykopów w południowej części majdanu znaleziono ponad 130 fragmentów
kości zwierzęcych, około 100 grudek polepy, 30 ułamków ręcznie lepionej
ceramiki oraz kilka przedmiotów metalowych: małą bransoletkę i pierścionek
brązowy, fragment drutu i kółko z brązu, 3 żelazne groty strzał oraz tulejkę
grotu strzały.
Prace prowadzone w środkowej części majdanu miały wyjaśnić charakter
biegnącego tutaj niewielkiego wału. Założone tam wykopy (o łącznej powierzchni 40m 2 ) pozwoliły na odsłonięcie jego pełnego profilu, na którym, pod
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szaro-brunatnego humusu, wystąpiła pomarańczowa glina, pod
bardzo twarda glina kremowa z wapiennymi utworami. Układ
i rodzaj zarejestrowanych warstw wskazuje na to, że wał ten nie został celowo
usypany. Być może był on umocniony dodatkowymi konstrukcjami naziemnymi, które uległy całkowitemu zniszczeniu. Prawdopodobnie wał ten
powstał w okresie wczesnego średniowiecza, w czasie prac na majdanie przy
pogłębianiu jego północnej partii, w celu nadania mu dwupoziomowego kształtu.
Poniżej wału, od jego północnej strony, odkryto trójpoziomowe skupisko
kamieni o charakterze zsypiskowym. Wydaje się, że jest ono związane ze
wznoszącym się powyżej (od wschodu) wspomnianym już owalnym wzniesieniem. Być może jest to pozostałość po jednym z elementów systemu obronnego
grodu (wieża?).
W środkowej partii północnej części majdanu grodziska, poniżej wspomnianego wyżej skupiska kamieni, odsłonięto kolejny bruk, w obrębie dwóch
2
wykopów o łącznej powierzchni 30m 2 • Zajmował on obszar około 19 m , nie
tworząc jednolitej, wyrównanej płaszczyzny (ryc. 2). Dalszą jego część odkryto
w następnym wykopie (o wymiarach 5 x 5 m), będącym kontynuacją poprzednich w kierunku północnym. Pod tą partią bruku odsłonięto jego 4 poziomy,
sukcesywnie zmniejszające swoją powierzchnię. Przeznaczenie odsłoniętej w
ciągu trzech sezonów badawczych konstrukcji kamiennej jest nadal niejasne.

cienką warstwą

nią zaś zalegała

Ryc. 2. Je gliniec, woj.

Suwałki.

Stanowisko l, ar A- l, ćw . A, ar a- I,
Fot. A. Bitner-Wróblewska

ćw.

B. Bruk kamienny.
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ona do umocnienia tej części majdanu, charakteryzującej się
poziomów. Materiał zabytkowy, znaleziony w obrębie bruku,
to pojedyncze fragmenty kości i ceramiki, 2 żelazne groty strzał oraz brązowy
pierścionek. W wykopie, którego północną część zajmował bruk kamienny,
zarysowała się natomiast (przy profilu zachodnim i północnym) ciemnobrunatno-czarna warstwa kulturowa o nieznacznej miąższości (10-20 cm).
W jej obrębie wystąpiły trzy niewielkie zaciemnienia również o nieznacznej
miąższości i słabo czytelnych granicach. Eksploracja warstwy przyniosła dużą
ilość przedmiotów zabytkowych. Oprócz kilkudziesięciu fragmentów ceramiki i
znaczną różnicą

6

-~

-@

2

-&!

8

~~·

'-~

g

4

~

~

3
l

l

11

O,

o
12

f·\ ,;~
13

5

L l .?

3 . -~

jem

Ryc. 3. Jegliniec, woj. Suw ałki . Stanowisko l, ar a- 2, ćw . C, ar a - II, ć w . B, C. l - 5 - że l az ne
groty s trz ał, 11 - szkla ny paciorek ze zło t ą wk ł adk ą, 6- 9 -przedmioty brąz owe -za wieszki,
l O - blaszka, 12- 14 - pie rście nie
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kości zwierzęcych

znaleziono tam 7 żelaznych grotów strzał oraz 31 przedmiotów brązowych. W związku z tym kolejne wykopy miały służyć rozpoznaniu
obszaru sąsiedniego. W pierwszym z nich (o wymiarach 2 x 5 m), przylegającym
do poprzedniego od strony zachodniej, odkryto 2 żelazne groty strzał, l szklany
paciorek oraz 41 wyrobów z brązu. Wykop następny (o wymiarach 2,5 x 5 m)
pozwolił na odsłonięcie podstawy wału grodziska od strony majdanu. Była ona
umocniona głazami. W ich sąsiedztwie zarysowało się niewielkie zaciemnienie
o miąższości około 16 cm i długości około 40 cm. W jego obrębie znaleziono
grudki polepy oraz przepalony przęślik, natomiast w pozostałej części wykopu
445 przedmiotów zabytkowych, w tym 416 wyrobów z brązu. Wystąpiły one w
warstwie ziemi ciemnobrunatno-szarej, w granicach której nie zarejestrowano
zarysów żadnych jam ani obiektów. Przedmioty te skupiły się przede wszystkim
w zachodniej i środkowej części wykopu. Oprócz nich wystąpiło 160 fragmentów
kości zwierzęcych oraz 40 drobnych ułamków ceramiki. W trakcie eksploracji
północnej części majdanu grodziska znaleziono także 2 kawałki kości ludzkich
(fragment czaszki oraz górnej szczęki).
Podstawą do określenia chronologii grodziska w Jeglińcu jest bogata
kolekcja znalezionych na majdanie przedmiotów metalowych. Ceramika odkryta w trakcie trzech sezonów badawczychjest bowiem reprezentowanajedynie
przez 138 fragmentów. Była ona lepiona w ręku. Pojedyncze ułamki (o
chropowaconej powierzchni, zdobione dołkami palcowymi) można datować na
okres późnorzymski lub okres wędrówek ludów. Pozostała część materiału
ceramicznego pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego. Zabytki wydzielone (542 sztuki), obok kilkunastu szklanych paciorków (w tym 3 ze złotą
wkładką - ryc. 3:11) i 21 żelaznych grotów strzał (3 z nich są zachowane
fragmentarycznie; rys. 3: l - 5), to przede wszystkim wyroby z brązu. Zdecydowaną większość z nich stanowią przedmioty takie jak kawałki drutu, spiralki,
kółeczka, blaszki (ryc. 3: l 0). Obok nich wystąpiły również zapinki podkowiaste,
fragmenty bransolet, dzwoneczki, bogata kolekcja zawieszek (ryc. 3:6-9,
ryc. 4:3, w tym 3 lunule z jasnego metalu - ryc. 5:2), oraz pierścieni różnych
typów (ryc. 3:12-14; ryc. 4:2, między innymi łańcuch składający się z 14
pierścieni - ryc. 4: 1). Najciekawsza grupa znalezisk to przedmioty mające
liczne analogie na terenach Rusi Kijowskiej i na Łotwie. Są to 2 krzyżyki z
jasnego metalu (datowane na XII-XIII w., ryc. 5:3, 4) 5 , l cały i 6 zachowanych fragmentarycznie brązowych krzyżyków zdobionych żółtą emalią (datowanych na XI-XIII w., ryc. 5:5-8) 6 • Najciekawszym zabytkiemzJeglińca
5
E.S. M u g u r e v i c s, Krustiyveida piekarini Latvija laika no 11 lidz 15 gs, "Arheologija
u n Etnografija" 1974, t. XI, s. 223; t e n _ż e, Vostoćnaja Latvija i sosednie zemli v X--+ XIII vv,
Riga 1965, s. 65.
6
E.S. M u g u r e v i c s, Krusti?veida piekarini ..., s. 220, tabl. l: l, 2, t e n ż e, Vostoćnaja
Latvija ... , s. 63, W.A. M a l m, Krestiki z emalju (w:) Slavjane i Rus, Moskva 1968, s. 113.
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Ryc. 4. Jegliniec, woj. Suwałki. Stanowisko l, ar a- II, ćw. B, C. Przedmioty brązowe :
l - łańcuch składający się z 14 pierście ni i kółka 2 - dwa pierścienie połączone z kółkiem,
3 - zawieszka

jest medalion z jasnego metalu (ryc. 5: l). Według wstępnej oceny Andrzeja
P o p p e, który określił chronologię tego zabytku na XI- XII w., na jednej z
jego stron przedstawiony jest wizerunek świętego Jerzego (ryc. 5: l a), na drugiej
prawdopod obnie świętego Bazylego (ryc. 5: l b) 7 •
Materiał zabytkowy pozwala na wstępne określenie chronologii grodziska
w Je glińcu na razie dość szeroko na X- XIII w. Znaleziona tam ceramika
dostarcza dowodów na istnienie również osadnictwa z okresu wędrówek ludów,
czy nawet późnorzymskiego. Najwięcej śladów osadnictwa wcześniejszego
ujawniono jednak poza grodziskiem, w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dużą
osadę odkryto u jego podnóży, od strony południowo wschodniej. Dwa kolejne
punkty osadnicze usytuowane są od strony zachodniej (na jednym z nich
przeprowad zono w 1986 r. badania sondażowe). Materiał ceramiczny tam
zarejestrowany pochodzi przede wszystkim z okresu wędrówek ludów, pojedyncze fragmenty można datować na wczesne średniowiecze.
7

Pragnę podziękować Panu Andrzejowi

dotyczące

medalionu z

Jeglińca.

P o p p e za wszelkie wskazówki i informacje
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Ryc. 5. Je gliniec, woj. Suwałki. Stanowisko l, ar a- II, ćw. B. Przedmioty z jasnego metalu:
l a, b - medalion, 2 - lunula, 3-4 - krzyżyki, 5-8 - brązowe krzyżyki zdobione
żółtą emalią

analizy okres najbardziej intensywnego . wykorzystania
grodziska w Jeglińcu przypada na wczesne średniowiecze. Gród był zapewne
ośrodkiem "administracyj nym" lokalnej władzy plemiennej, pełniąc jednocześnie funkcję refugium oraz siedziby grup ludzkich związanych z obronnością.
Prawdopodobn ie istniała tu także pracownia metalurgiczna. Osadnictwo właś
ciwe skupiało się natomiast u jego podnóży. Analogii do kompleksów osadni8
czych podobnego typu dostarczają nam obszary wschodnio-litewskie oraz
9
rejon Litwy Zaniemeńskiej .
Według wstępnej

8
R. V o l k a i t e- K u l i k a u s k i e n e, MiniatUriniy piliakalniy Lietuvoje klausimu,
"IS Lietuviu kulturos Istorijos" 1959, t. II, s. 125-137.
9
P. Ku l i k a u ska s, Uzneniunes piliakalniai, Vilnius 1982, t e n że, Issledovanija
gorodisc Zanemanja-jugo-z apadnoj casti Litvy, (w:) Pronksiajast varase feodalismini, Tallin 1966,
s. 72- 86; t e n ż e Issledovanije gorodisc Zanemanja v Litvie, (w:) Liber l osep ho Kostrzewski
Octogenario a Veneratoribus Dicatus, Wrocław 1986, s. 297- 313; t e n że, Archeologieeskie
issledovanija gorodisc v Litvie v 1967-1968 gg., (w:) Studia Archaeologica in Memoriam Harri
Moora Tallin 1970, s. 98.
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH NA OSADZIE
Z XI-XIII W. W DROHICZYNIE, GM. LOCO, WOJ. BIAŁOSTOCKIE
(STANOWISKO l) W LATACH 1984-1985
OrąeT O HCCJie~OBaH"!:UIX, IIpOBe~eHHhiX B IIOceJieHHił
XI- XIII B. B .l{poxuąuHe, rMHHa loco, lieJIOCTOKCKoe BOeBo~cTBo
(CTOSIHKa 1), B 1984-19'85 ff.

A report from research conducted in a settlement
from the 11th -13th centuries in Drohiczyn,
voivodeship of Białystok (site l) in 1984-1985

Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku I w Drohiczynie została
rozpoznana podczas badań Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, prowadzonych przez K. M u s i a n o w i c z w latach 1954, 1956 i
1978. Ustalono wówczas orientacyjnie jej zasięg, a także uściślono stratygrafię
oraz chronologię. Stwierdzono również znaczny stopień zniszczenia i przemieszania pierwszej spośród trzech wyróżnionych warstw kulturowych 1 • Szczególnie narażoną na dewastację jest część osady położona między murem
seminarium duchownego a korytem Bugu. Czynnikami niszczącymi są tu:
działalność rzeki i, w mniejszym stopniu - uprawa ziemi. Według pomiarów
geodezyjnych J. F e 11m a n n a linia brzegowa przesunęła się w tym rejonie,
w okresie 1953-1984, o około 6-10 m.
Proces· destrukcji południowej partii osady zadecydował o wznowieniu
badań archeologicznych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. W sezonie 1984 r. pracami, kierowanymi przez L. Dług opolską,
objęto ćwiartkę A ara 54. Zdołano wyeksplorować ją jedynie do głębokości ·
95-100 cm. W roku następnym· badania przeprowadzone przez A. P i ot r o w s k i e g o skoncentrowały się na obszarze ćwiartek C i D ara 63. W ich
wyniku osiągnięto poziom calowy na głębokości 150- 170 cm. Łącznie przekopano powierzchnię 75m 2 .
W granicach ćwiartki A ara 54 odkryto piec 1/84. Miał on kształt owalny
i był usytuowany dłuższą osią w kierunku północ- południe. W jego ściankach,
w północnym i południowym wierzchołku, stwierdzono przerwy. Grubość
ścianek wynosiła około 5 cm, zwiększając się w północnej partii pieca do około
15 cm. Miały one barwę, w zależności od stopnia wypału, żółto-pomarańczową,
pomarańczową, rdzawą. W przekroju piec tworzył nieckowate zagłębienie o
miąższości 21 cm. Jego wypełnisko stanowiła szara i ciemnoszara ziemia
1

K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn we wczesnym średniowieczu, "Materiały Wczesnot. V, 1969, s. 130-133; K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn, woj. białostockie,
Stanowisko l, (w:) Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1978, Warszawa 1979, s. 165.
średniowieczne"
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zalegająca

na warstwie przepalonej polepy o grubości 8 cm. W najbliższym
otoczeniu obiektu ziemia miała barwę szarą, miejscami jasnoszarą, i była
przemieszana z węglami drzewnymi. Wymiary pieca: 95 x 115 cm. W jego
obrębie i partii przypiecowej znaleziono liczne ułamki naczyń. Wiele z nich
uległo odymieniu lub przepaleniu.
W trakcie badań, w 1985 r., na obszarze ćwiartki C ara 63 odkryto kolejne
piece. Pierwszy, oznaczony numerem 1/85, miał kształt owalny, zorientowany
był dłuższą osią w kierunku północ- zachód- południe- wschód. W południ o-

.,

m2

l:=-id3

Ryc. l. Drohiczyn, gm. loco, woj.

n?~l!NiJ4
białostockie .
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.. 7

Stanowisko l. Plan pieca 2/85 wraz z brukiem kamiennym
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wej części został on w dużym stopniu zniszczony. Ścianki miały grubość 7-10
cm. Ich barwa wahała się od żółto-pomarańczowej do brunatnej. W przekroju piec zarysował się w postaci niecki o głębokości dochodzącej do
23 cm. Wypełnisko tworzyła czarna i ciemnoszara ziemia przemieszana z
węglami drzewnymi oraz polepa o barwie rudej, pomarańczowej i żółtej. Dno
obiektu nie zostało wyłożone gliną. W sąsiedztwie występowała ciemnoszara
ziemia wraz z mniejszymi i większymi płatami polepy koloru żółto-pomarań
czowego. Wymiary zachowanej partii pieca: 82 x 115 cm. W jego wypełnisku
znaleziono bardzo liczne fragmenty naczyń i kości zwierzęce. Część z nich była
przepalona. Także w otoczeniu pieca stwierdzono wiele ułamków naczyń, kości
oraz grudki żużla.
Piec 2/85 miał kształt podkowiasty, zorientowany dłuższą osią w kierunku
północ- południe. Ścianki miały grubość 4- 5 cm i były koloru żółtego,
pomarańczowego i · brunatnego. W przekroju obiekt tworzył nieckowate zagłębienie o miąższości około 23 cm. Stwierdzono tu szarą i ciemnoszarą ziemię,
brunatną polepę oraz drobne, przepalone kamienie. W partii przypiecowej
występowała ciemnoszara, miejscami szara, ziemia. Na północ od wierzchołka
pieca odsłonięto bruk o kształcie zbliżonym do prostokąta, składający się z
niewielkich, luźno ułożonych kamieni na brunatnej podkładce polepy. Wymiary
pieca: 60 x 75 cm. Wymiary bruku: 90 x 150 cm (ryc. 1). Z wypełniska pieca
pochodziły nieliczne, drobne, częściowo przepalone ułamki naczyń.
Podczas badań nie odkryto żadnych zarysów budynków mieszkalnych czy
gospodarczych, z którymi można by wiązać opisane wyżej piece. Zapewne
należały one do grupy urządzeń wolno stojących, znanych już z wcześniejszych
prac archeologicznych 2 • Obok nich odsłonięto wiele zaciemnień, płatów polepy,
niewielkich skupisk ułamków naczyń, których funkcja nie jest możliwa do
zinterpretowania.
Wśród zabytków wydzielonych, pochodzących wyłącznie z warstwy kulturowej, wyróżniają się: brązowy kabłączek skroniowy z esowatym uszkiem
(ryc. 2-a), fragment ozdoby (zapinki?) w formie tarczki zdobionej koncentrycznymi półwałeczkami (ryc. 2-b ), plomba ołowiana z dobrze zachowanymi
znakami (ryc. 2-c), żelazny rylec do pisania ze spłaszczoną, łopatkowatą główką
(ryc. 2-d), klucz żelazny, kłódka żelazna, zawieszka kolista z brązu (ryc. 2-e).
Liczne są dwustożkowe przęśliki z różowego łupku, noże, gwoździe. Wyroby z
rogu i kości reprezentują jednopłytkowe, dwustronne grzebienie (ryc. 2-f), hetki,
półwytwory. Ponadto znaleziono srebrny szóstak Jana Kazimierza, wybity w
mennicy lwowskiej w 1661 r.
Materiał masowy stanowi bardzo duża ilość fragmentów naczyń, w więk
szości należących do garnków typu drohiczyńskiego. Znacznie mniej było
2

K. M u s i a n o w i c z, Drohiczyn we wczesnym ... , s. 133.
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Ryc. 2. Drohiczyn, gm. loco, woj. białostockie. Stanowisko I. Wybór zabytków: a - kabłączek skroniowy,
ar 54 ćw . A, b - fragment zapinki, ar 54 ćw . A, c - plomba ołowiana, ar 63 ćw . C, d - rylec do pisania,
ar 63 ćw. C, e - zawieszka ar 63 ćw . C, f - grzebień, ar 54 ćw. A

z cylindryczną szyjką, a zupełnie sporadyczne - fragmenty
stożkowatych misek.
W świetle dotychczasowych wyników badań chronologia znalezisk pozostaje
w zgodzie z ustaleniami K. M u s i a n o w i c z, dotyczącymi okresu rozwoju
3
osady na stanowisku I w Drohiczynie, tj. XI- XIII w.
W przyszłości badania powinny koncentrować się w południowej, najbardziej narażonej na zniszczenie partii stanowiska. Równie ważnym zadaniem
jest określenie zasięgu osadnictwa w kierunku zachodnim oraz północnym - na
obszarze obecnego boiska sportowego i terenie seminarium duchownego, nie
objętych dotychczas działaniami archeologicznymi.
ułamków

z

naczyń

LUDGARDA
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WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PROWADZONYCH W NAROJKACH
GM. DROHICZYN, WOJ. BIAŁOSTOCKIE
NA WCZESNOŚREDNIOWIECZNYM CMENTARZYSKU MOGIŁKI

Tipe.n.sapHTeJihHhiH OTąeT O HCCJiellOBaHH.siX B nepeBHe HapOHKH1 fMHHa ,[{poimąHH,
.EieJIOCTOKCKoe soesoncTso, o paHHecpenHeBeKOBOM MorHJihHHKe MorHJIKH
Preliminary report from research conducted in Narojki,
commune of Drohiczyn, voivodeship of Białystok,
in an early medieval cemetery, known as Mogiłka

Badane stanowisko w Narojkach znajduje się w odleglości około 250m, w
kierunku wschodnim, od współczesnego cmentarza położonego przy drodze
biegnącejzNarojek do Łopuszna, i około800m na północ od zabudowań wsi
3

Ibid., s. 215-219.
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lokalizacja stanowiska

(ryc. 1). W miejscu tym jest niewielkie wzniesienie, u podnóża którego od strony
struga, zwana Silną, obecnie prawie na całej swej
długości zamieniona w mokradło porośnięte wodną roślinnością. Cmentarzysko
zajmuje szczytową partię tego wzniesienia oraz jego południowy stok.
Cmentarzysko znane już było w literaturze przedmiotu w końcu XIX w.
Wspominają o nim N.P. A w e n a r i u s, J.W. P o k r o w s k i i J. J ar o s z e w i c z 1, a "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych
Krajów Słowiańskich" w tomie V (1902 r.) podaje " ... Pod wsią cmentarzysko
przedhistoryczne': Z badaczy współczesnych o cmentarzysku wspomina, między
innymi, K. M u s i a n o w i c z 2 i L. R a u h u t 3 . Obecnie teren cmentarzyska w większości porośnięty jest drzewami i z trzech stron ograniczony polami
południowej płynęła niegdyś

1

N.P. A w e n ar i u s, Drogiczin nadbużskij i ego drewnosti, "Materiały po archeologii
Rosii" nr 4, Petersburg 1890, s. 21 ; J.W. P o k r o ws k i j, Archeołogiczeskaja karta grodnenskoj
gubernij, Wilno 1895, s. 119 -120; J. J ar o s z e w i c z, Jadźwingi. Wyjątek ze wstępu do obrazu
Litwy, "Biblioteka Warszawska" t. III, s. 194.
2
K. M u s i a n o w i c z, Granica mazowiecko-drehowicka na Podlasiu we wczesnym
średniowieczu, "Materiały Wczesnośredniowieczne" t. V, s. 214.
3
L. R a u h u t, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu
i Podlasiu, "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne" t. I, s. 635.
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uprawnymi. Powierzchnia badanego obiektu, użytkowana jako paśnik, nosi
wyraźne ślady wydobywania kamieni obudów oraz kamieni bruków, a jego część
środkowa zniszczona została dodatkowo przez sypanie kopców na ziemniaki.
Weryfikacja stanowiska przeprowadzona przez L. Rauhuta w 1963 r. oraz
przez J. Jaskinisa w 1965 r. już wtedy stwierdziła olbrzymie zniszczenia.
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Ryc. 2. Narojki, gm. Drohiczyn, v.oj. białostockie . Stanowisko l "Mogiłki" . Plan cmentarzyska z
zaznaczeniem punktów stałych oraz 1. naniesieniem częściowej siatki arowej z zaznaczeniem przebadanych arów

Prace na stanowisku o charakterze ratowniczym podjęte zostały przez
PMA 4 w 1983 r. i prowadzone były przez cztery sezony. Badania finansował
Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych w Białymstoku.
Ogółem przebadano około 450 m 2 powierzchni odkrywając 78 grobów
(ryc. 2). Groby układały się w rzędy po linii północ- południe z odchyleniem na
4

Badaniami

kierowała

L. D ł u g o p o l s k a.
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wschód i zachód oraz po linii zachód- wschód z odchyleniem na północ i
południe. Ze względu na dość znaczne w niektórych przypadkach zniszczenie
grobów, przez głębokie wkopy, układ ten nie zawsze był dobrze czytelny.
Odkryte tu groby możemy podzielić, biorąc za kryterium głębokość ich
zalegania, na groby płytkie i głębokie. Groby płytkie skupiły się głównie w
południowej i południowo-wschodniej części cmentarzyska, zaś groby głębokie
w jego środkowej części. Wszystkie groby, znajdujące się w południowej części,
w przeszłości posiadały obstawy zbudowane z dużych kamieni, tworzących w
przybliżeniu prostokąt o wymiarach zewnętrznych od 300 x 210 cm do
420 x 260 cm. Obecnie obudowy w większości zachowały się jedynie fragmentarycznie, a także bruki kamienne zachowały się tylko częściowo. Składały się one
z małych i średnich kamieni ułożonych w trzy warstwy i wypełniały utworzoną
przez kamienie obudowy jamę grobową (ryc. 3). W grobach płytkich brak zarysu
jamy grobowej. Materiał kostny zachował się tu w bardzo złym stanie, a niekiedy
uległ całkowitemu rozkładowi. Wpłynęły na to, między innymi, złe warunki
glebowe, gdyż pod płytką warstwą ziemi zalegała warstwa gliny.

O

100cm

"==--===== =

Ryc. 3. Narojki, gm. Drohiczyn, woj. białos tockie . Stanowisko I " Mogiłki " . Grób 4: a - plan
grobu po u s unięciu warstwy darni, b - plan grobu na poziomie szkieletu
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partii cmentarzyska przeważały groby głębokie, charakteryo wymiarach w przybliżeniu 200 x 65 cm wkopaną na
głębokość 80-90 cm od powierzchni. W tej części badanego stanowiska możemy
wyróżnić podłoże żwirowo-piaszczyste, żwirowo-gliniaste lub gliniaste.
Wszyscy zmarli chowani byli w pozycji wyprostowanej z rękoma wyciągnię
tymi wzdłuż tułowia lub ułożonymi na miednicy, rzadziej natomiast z rękoma
skrzyżowanymi na piersiach. Wyjątkiem jest grób 34, w którym mężczyzna
pochowany jest w pozycji skurczonej.
Pochówki zorientowane były po osi wschód- zachód, z odchyleniem na
północ i południe, zmarli skierowani głową w stronę zachodnią. Do wyjątków
należy jedynie grób 49, w którym pochowano dziecko z głową skierowaną
w kierunku wschodnim, oraz grób 38, w którym leżał szkielet dziecka skierowany czaszką w stronę południową.
Prawie połowa odkrytych pochówków pozbawiona była wyposażenia.
Zabytki znaleziono jedynie w 38 grobach, przy czym najliczniejsze wśród nich
są ozdoby. Wyróżnić tu możemy kabłączki skroniowe wykonane z cyny, brązu
W

środkowej

zujące się wąską jamą
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Tablica l Narojki, gm. Drohiczyn, woj. białostockie.
Stanowisko I "Mogiłki". l - grób 4, 2 - grób 9,
3 - grób 16, 4 - grób 26, 5, 9 - grób 55, 6 - grób 18,
7, 8 - grób 30
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oraz platerowane srebrem; pierścionki; paciorki szklane; zausznice brązowe;
zawieszki; bransolety oraz kółka wykonane z brązu i żelaza. Przedmioty
codziennego użytku reprezentują noże żelazne, krzesiwka, osełka z szarego
łupku, przęślik z różowego łupku oraz żelazna szpila z kółkiem. Broń w postaci
żelaznego grotu strzały odkryto jedynie w grobie 4. Ponadto w czterech grobach
znaleziono gwoździe żelazne. Niektóre zabytki przedstawiono na tablicy l.
Większość przebadanych grobów posiadała wyposażenie składające się z niewielkiej ilości przedmiotów. Jedynie trzy groby kobiece wyróżniały się zawartością.

W grobie 30 znaleziono: przęślik z różowego łupku, nożyk żelazny,
2 pierścionki, paciorki szklane, 2 zawieszki guziczkowate, 2 zausznice brązowe,
1O kabłączków cynowych oraz bransoletę brązową.
W grobie 39: paciorki szklane, kabłączki cynowe (8), kabłączek brązowy
oraz pierścionek cynowy. Natomiast w grobie 55 odkryto nóż żelazny,
2 pierścionki, 3 kabłączki brązowe, 7 kabłączków cynowych i brązową zausznicę
malinowa tą.
Na podstawie uzyskanego w trakcie badań materiału badane cmentarzysko
możemy wstępnie datować na XII- XIII w. Materiały te zasilą zbiory archeologiczne Muzeum w Białymstoku.

MAREK ZALEWSKI

STAN BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ARCHEOLOGICZNEGO
ZDJĘCIA POLSKI W DORZECZU SUPRAŚLI
CocTo~HHe

ApxeoJiomąecKoił

HCCJie;:J.oBaHHH, rrpoBO;:J.HMhiX B paMKax
<floToc·LeMKH lloJihiiiH B 6acceiłHe p. CyrrpacJih

The state of research conducted as part of the Archaeological Survey of Poland
in the basin of the Supraśl

Początek badań

archeologicznych prowadzonych w dorzeczu Supraśli
wiąże się z rekonesansem wybranych odcinków doliny przeprowadzonym
w 1976 r. przez mgra K. B u r k a z Muzeum Okręgowego w Białymstoku
i mgra K. N o w ak a z Filii Uniwersytetu Warszawskiego. W ich wyniku
zostały odkryte interesujące stanowiska w okolicach wsi Nowodworce, w rejonie ujścia Sokołdy oraz w pobliżu Walił i Michałowa.
Nowy etap badań powierzchniowych w dorzeczu Supraśli wiąże się z
realizacją programu Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). W 1978 r. z
inicjatywy ówczesnego Konserwatora Zabytków Archeologicznych na woj.
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- mgr D. Ja s k a n i s,
rozpoczęto systematyczne prace
terenowe kierowane przez autora. Prowadzone są na obszarze obejmującym
dolinę Supraśli oraz dolne odcinki jej dopływów (Sokołdy i Płoski). Do 1986 r.
przebadano 13 obszarów (mapa). Zlokalizowano łącznie 143 stanowiska
(tabela l) o różnej chronologii i wartości poznawczej. Zdecydowanie przeważają
obiekty datowane na epokę kamienia (głównie neolit i wczesną epokę brązu).
Stosunkowo niewiele jest znalezisk, które wiążą się z młodszym osadnictwem
(średniowiecznym). Jedynie pojedyncze odkrycia łączyć należy z wczesną epoką
żelaza oraz okresem wpływów rzymskich. Najciekawsze stanowiska występują
w okolicy wsi Zasady (są to obozowiska i stanowiska o charakterze pracownianym datowane na epokę kamienia), Radulina (obozowiska mezolityczne) oraz
Walił, Krzemiennego i Surażkowa. Analiza osadnictwa pozwala na wydzielenie
stref doliny najczęściej zasiedlanych (wokół basenów). Ponadto na wybranych
formach rzeźby terenu przeprowadzono prace sondażowe. Pozwoliły one na
uchwycenie śladów osadnictwa pradziejowego w miejscach niedostępnych do
badań archeologicznych (porośniętych lasem).
Obok badań archeologicznych z inicjatywy dr A. M u s i a ł a (z Zakładu Geomorfologii Instytutu Nauk Fizyczno-Geograficznych Uniwersytetu
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Zestawienie liczby stanowisk odkrytych w
obszarów
Nr obszaru
35-88
35-89
35-90
36-87
36-88
36-89
36-90

obrębie

poszczególnych

Liczba
stanowisk

Nr obszaru

Liczba
stanowisk

9
3
5
27
6
16

37-89
37-90
38-91
38-92
39-91
39-92

2
27
19
3
10
5

11

Warszawskiego) oraz autora, podjęto prace geomorfologiczne w celu poznania związków osadnictwa z formami rzeźby terenu. Przeprowadziła je
mgr K. Ryży k. Wynikiem tego jest opracowanie na temat zmian rzeźby
w holocenie w dorzeczu Supraśli.
Badania powierzchniowe są kontynuowane i obejmują dolny odcinek rzeki
(wcześniej już penetrowany przez mgr K. Burka) oraz rejon źródeł w rejonie wsi
Topolany.

MAREK RUTKOWSKI

AUGSBURSKA

POGLĄDOWA

MAPA POL/TYCZNA Z XVIII W.

Ayrc6yprcKa.sł HarJI.sł~Ha.s~ rroJiuTuąecKa.s~

KapTa XVIII

B.

An Augsburg political map from the 18th century

W śród nowych nabytków Muzeum Historycznego w Białymstoku na
zinwentaryzowana pod numerem MBHD/3212
XVIII-wieczna poglądowa mapa polityczna z kartograficznym opisem imperium
Wielkiej Rosji oraz znacznej części kontynentu azjatyckiego. Dzieło to, opatrzone w legendzie napisem w języku łacińskim określającym jego tytuł, autora
i miejsce wydania: "Spatiosissimum imperium Russiae Magnae juxta recentissimas observationes mappa geographica accuratissime clelineatum opera
et sumtibus Tobiae Conradi Lotteri geogr. et chalcogr., Augustae Vindei", jest
swoistym zapisem ówczesnego stanu wiedzy kartografów europejskich, i - co
się z tym wiąże - opinii publicznej XVIII-wiecznej Europy o strukturze
geograficznej, a przede wszystkim o wydarzeniach politycznych z terenu Azji.
Stanowi więc ważki przyczynek do poznania wielu zjawisk kształtujących i
odzwierciedlających zarazem tę wiedzę.
szczególną uwagę zasługuje
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Stąd też ograniczone zwięzłością tej noty, choćby ramowe tylko przedstawienie podstawowych danych dotyczących datacji, autorstwa i proweniencji
omawianego dzieła może się okazać przydatne w poszerzeniu znajomości tych
procesów kulturotwórczych, które umożliwiły zapoznanie się Europy z umownie
tu nazwaną problematyką wschodnią.

I. DATACJA

Jakkolwiek zawarte na mapie informacje dotyczące ówczesnych uwarunkopolitycznych mogą, przynajmniej w swojej części, okazać się selektywne
lub nieskorelowane czasowo (nie mówiąc już o prawdopodobieństwie wystę
powania błędnych danych), to jednak są one pewnym wskaźnikiem w ustaleniu
daty powstania tego dzieła.
Na karcie występuje kilka zagadnień wartych rozpatrzenia:
a) Problem rosyjsko-chińskiej granicy nad Amurem został przedstawiony w
ten sposób, iż nie przyjęto do wiadomości ustaleń terytorialnych, które na mocy
traktatu w Nerczyńsku z 27 sierpnia 1689 r. przyznawały państwu Środka
rozległy obszar leżący na północ od tej rzeki, a później zostały potwierdzone
traktatem nad Bureją z 20 sierpnia 1727 r. 1 Mimo to widnieją na mapie
adnotacje o zniszczeniu przez Chińczyków rosyjskiej faktorii nadamurskiej-Ałbazina (1689) 2 •
b) Mongolia zewnętrzna została przedstawiona jako podlegająca zwierzchnictwu chińskiemu, a zatem jest to zapis sytuacji powstałej po 1691 r., kiedy to
książęta chalehascy na swoim ogólnym zjeździe zalegalizowali utratę własnej
wań

niepodległości 3 .

c) Granice pobratymczego Chałchasom, lecz nadal niezależnego (do 1757 r.)
chanatu dżungarskiego Cewang Rabdan, obejmują oprócz terenów rdzennie
tatarskich także Tybet zdobyty przez Zachodnich Mongołów w 1717 r. 4 Należy
więc założyć, iż omawiane dzieło kartograficzne nie mogło być sporządzone
przed tą os ta t nią da tą.
d) Uwidocznione na mapie przesunięcie na pograniczu rosyjsko-perskim,
będące wynikiem przyłączenia Derbentu i Baku, a przede wszystkim inkorporacji do imperium Piotra I okalających od południa Morze Kaspijskie irańskich
prowincji Mazanderan i Astrabad, pozwala na najbardziej ścisłe ustalenie ram
czasowych, w których rytowano interesującą nas kartę. Część bowiem z tych
Z. Ł u k a w s k i, Historia Syberii, Wrocław 1981, s. 90 i 119.
Informacje na temat zniszczenia Ałbazina: L. B a z y l o w, Historia Mongolii, Wrocław
1981, s. 184.
3
Dz. cyt., s. 183.
4
Dz. cyt., s. 188.
1

2

BADANIA, ODKRYCIA I NABYTKI MUZEALNE

397

Ryc. l. Augsburska mapa polityczna z XVIII w. Fot. W. Dobrajski

zmian terytorialnych ustanowionych pokojem petersburskim z 1723 r. nie
w 1732 r. Rosjanie zostali zmuszeni do zwrotu prowincji
rdzennie perskich ich prawowitym właścicielom 5 .
Z danych tych można ustalić tzw. terminus ante quem: otóż z całą pewnością
oryginał karty imperium Wielkiej Rosji nie został sporządzony przed 1723 r.
Natomiast, jeżeli chodzi o oznaczenie choćby przybliżonej daty, stanowiącej
górną cenzurę czasową okresu, w którym mogła owa mapa być opracowana,
można śmiało postawić wniosek, iż znaczna liczba znajdowanych w jej treści
anachronizmów, i to mogących uchodzić za takowe już niedługo po l 723 r.,
wskazuje bezsprzecznie na l połowę XVIII w.
okazała się trwała, gdyż

5

L. B azyl o w, Historia Rosji, Warszawa 1985, t. l, s. 305.
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2. AU7DRS1WO

Już

sam tytuł mówi nam wiele o pochodzeniu mapy, wynika bowiem z niego,
iż jest to dzieło wydane w augsburskiej pracowni Tobiasza Konrada Lottera.
Ten urodzony w 1717 r. kartograf i rytownik niemiecki był zarazem
powszechnie znanym w XVIII-wiecznej Europie wydawcą licznych atlasów
przedstawiających cały znany ówcześnie świat, czy też poświęconych poszczególnym krajom oraz ich grupom 6 • Przypisanie owej mapy Lotterowi nie
nastręczyło więc większych trudności, ani też nie było zaskoczeniem.
Gorzej jest z lokalizacją karty wśród repertuaru wydawniczego augsburskiej
rytowni. Umieszczenie w legendzie nazwiska T.K. Lottera nie świadczy jeszcze o
tym, iż to ów kartograf jest jej właściwym autorem, gdyż przejmując firmę
wydawniczą po swoim szefie, a zarazem teściu M.G. Seutterze, w roku 1756 czy
też 1757 7 , przez długi czas posługiwał się on matrycami sporządzonymi jeszcze
przez swego poprzednika, zmieniając jedynie jego nazwisko na własne 8 •
Swoistym utrudnieniem w ustalaniu autorstwa jest także rozpowszechniona w
literaturze przedmiotu opinia, iż nawet te dzieła kartograficzne, które były w
całości rytowane przez Lottera, są w większości naśladownictwem wydawnictw
holenderskich 9 . Na dodatek dwaj synowie Lottera zarządzający po śmierci ojca
w roku 1777 augsburską oficyną: Mateusz Albrecht i Georg Fridrich, na
wydawanych przez siebie mapach nadal pozostawiali jego nazwisko 10 .
Jednak przedstawiona tu argumentacja za powstaniem oryginału mapy w
połowie XVIII w. sugeruje, iż Lotter nie byłjego bezpośrednim autorem. Zresztą
znaczna szczegółowość informacji dotyczących podziału administracyjnego
Japonii, oraz zaznaczająca się tendencja do uznania południowej Kamczatki za
kolonie tego kraju, czyni najbardziej prawdopodobnym, iż rzeczywistymi
autorami karty byli Holendrzy, jako jedyni Europejczycy utrzymujący w tym
czasie kontakt z krajem kwitnącej wiśni.
3. PROWENIENCJA

Trzy główne atlasy, z którymi łączy się nazwisko Lottera, mianowicie Atlas
minor (1744), Atlas novus (1772) oraz Atlas geographicus (1778) 11 , powinny
zwrócić naszą szczególną uwagę; Nie znaczy to jednak, że mapa imperium
6
B. Kra s s o w ski, Polska na mapach wydawców norymberskich i augsburskich
z XVIII wieku, Warszawa 1985, s. 101.
7
W m.c.; pierwszą datę podaje L. B a r g o w, Die Geschich te der Kartographie, Berlin 1951,
s. 353.
8
B. K r a s s o w s k i, o.c., s. 101.
9
L. B ar g o w, o.c., s. 353 podaje nawet, iż wszystkie karty z nazwiskiem Lottera są
proweniencji holenderskiej.
10
B. K r a s s o w s k i, dz. cyt., s. 101.
11
W m.c.
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Wielkiej Rosji ukazała się po raz pierwszy w jednym z tych dzieł, zwłaszcza że
powstawały jednak inne okazjonalne wydawnictwa kartograficzne sygnowane
imieniem Lottera. Z przeprowadzonych bowiem badań źródłoznawczych wynika, iż mapa ta wchodziła w skład wielu atlasów 12, a nawet luźnych zbio.rów
map 13 , z których to wydawnictw żadne nie mogło być wcześniej opublikowane
niż w roku 1750/51. Należy też zauważyć, iż żaden z czterech dostępnych
autorowi egzemplarzy karty Wielkiej Rosji nie był identyczny z jakimkolwiek
innym, czego przyczyną było zróżnicowanie ich ornamentyki kolorystycznej.
Nie można nie docenić pierwszoplanowego znaczenia kartografii czy nauki
geograficznej w ogóle w kreowaniu, jak i w późniejszej interpretacji tych
zjawisk dziejowych, które (paradoksalnie) dały asumpt m.in. wielkim odkryciom
geograficznym, inicjując tym samym ogrom przewartościowań kulturowych
zachodzących stopniowo w Europie od XII do XIX w. włącznie. Zmiany te,
obejmując swoim zasięgiem prawie wszystkie dziedziny ówczesnego życia - z
gospodarczą na czele, największe piętno wywarły przecież na jego sferze
duchowej, doprowadzając powoli, acz nieustannie, do przekształcenia świato
poglądu i to zarówno egzystencjalnego (umiejscowienie siebie w otaczającym
świecie), moralnego (ustosunkowanie się do tego otoczenia), jak i moralno-religijnego. Oczywistą pochodną tych przewartościowań będzie też zmiana
polityki znacznej części państw naszego kontynentu, dotąd skazanych wręcz na
europocentryzm, teraz zaś, z chwilą otworzenia się nowych horyzontów,
odnajdujących swą misję dziejową gdzieś na krańcach nowo poznanych ziem.
Z biegiem lat zresztą proces ten przybierze formę ostrej rywalizacji, a bronią
w tej walce będą właśnie mapy, początkowo skrzętnie chowane w królewskich
archiwach, później - gdy stan wiedzy geograficznej ulegnie znacznej poprawie
- rytowane przez znane firmy wydawnicze naszego kontynentu. Przedstawiona
próba uchwycenia podstawowych danych dotyczących jednej z tych map
pozwala nam, choćby tylko we fragmentaryczny sposób, zrozumieć jak skomplikowany był to proces i jak trudno jest nam dzisiaj ocenić go prawidłowo.
Za pomoc

okazaną

w przeprowadzaniu kwerendy źródłoznawczej Autor
pracownikom Oddziału Zbiorów Specjalnych
Biblioteki Narodowej w Warszawie z p. Bogusławem Krassowskim na czele oraz
Pani Irenie Przyborowskiej-Adamczuk, pełniącej funkcję kierownika Działu
Kartografii Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
chciałby wyrazić wdzięczność

12
Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej w Warszawie - atlasy o sygnaturach:
0.1340; B.N.O. 136 (Atlas novus sive tabula geographicae totius orbis faciem, partes, imperia, regna

000

et provincias exhibentes, exactissima curajuxta recentissimas observation ... ); B.N. - ·--·-· l (Atlas czy
·
XVIII
zbiór map Lottera, Augusta Vindelicora i Seuttera, sporządzony specjalnie dla Polski, ze spisem
senatorów z sejmu grodzieńskiego, publ. u Homana z 1750 r.).
13
Dział Kartografii biblioteki uniwersyteckiej KUL - zbiór map AS-3, numer M-1877.
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WCZESNE

DZIEŁA WITKACEGO W ZBIORACH DZIAŁU SZTUKI
MUZEUM OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PaHHHe npH3Be.n;eHHjl BHTKeBHąa B KOJIJieKQHH
OT.n;eJia HCKyCCTBa 0Kpy)I(H0f0 My3eji B lieJIOCTOKe
Early works by Witkacy in the collection of Art Department ofthe Regional Museum in Białystok

Dojrzałej twórczości Stanisława

Ignacego W i t k i e w i c z a posw1ęcono
rozliczne artykuły, zajmując się zarówno jego działalnością literacką, jak
krytyczną, teoretyczną i artystyczną. Od kilku lat Witkacy jest niejako po raz
kolejny postacią "modną", której poświęca się liczne sympozja i publikacje.
Przy tym wszystkim ciągły brak monografii tego twórcy, który nie poddaje się
żadnym klasyfikacjom, jest luką bardzo dotkliwą, niezależnie bowiem od
subiektywnego stosunku do osobowości Witkacego, czy jego dzieł, trudno nie
zgodzić się ze słowami, którymi określił go w swym wspomnieniu J.E. P ł om i e ń s ki: "Był niewątpliwie Stanisław Ignacy Witkiewicz fenomenem w
dziejach kultury polskiej i nie tylko polskiej, zresztą nieznanym umysłowej elicie
europejskiej oraz społeczeństwom zachodnim" 1 .
Przy całej złożoności zjawiska, któremu na imię Witkacy, nietrudno dostrzec,
jak nikłym zainteresowaniem darzą badacze wczesną twórczość malarza.
Tymczasem wczesne dzieła przyszłego teoretyka i reformatora malarstwa mogą
stać się ważnym przyczynkiem do zrozumienia jego późniejszej działalności
i rzucić na nią interesujące światło.
Niniejszy szkic poświęcony jest grupie wczesnych dzieł Witkacego, przechowywanych w zbiorach Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Białymstoku.
Nim jednak przystąpimy do analizy tych dzieł, musimy pokrótce przypomnieć ważniejsze wydarzenia z młodzieńczego okresu życia Witkiewicza.
Kopalnią wiadomości o tym okresie życia Witkacego są opracowane niedawno
listy Stanisława Witkiewicza do syna 2 • Będziemy się też odwoływać do pracy
Tadeusza D o b r o w o l s k i e g o, który bodaj jako pierwszy zajął się
młodzieńczą działalnością artystyczną Witkacego 3 •
Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się w 1885 r. jako syn znanego malarza,
Stanisława Witkiewicza. W 1905 r., a więc mając lat dwadzieścia, wstąpił do
1
J.E. P łom i e ń s k i, Rozważania nad twórczością St. lgn. Witkiewicza, (w:) Stanisław
Ignacy Witkiewicz, Człowiek i twórca, Księga pamiątkowa, pod red. T. K o t ar b i ń s ki e g o
i J.E. P łom i e ń ski e g o, Warszawa 1957, s. 6 i n.
2
S. W i t k i e w i c z, Listy do syna, Opr. B. D a n e k-W o j n o w s k a i A. M i c i ń
s k a, Warszawa 1969 (cyt. w dalszym ciągu "Listy").
3
T. D o b r o w o l ski, O wczesnej fazie malarstwa St. l. Witkiewicza (1904-1914), (w:)
Sztuka współczesna, Studia i Szkice, pod red. J. Dutki e w i c z a, Kraków 1966, s. 213-261.
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krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zapisując się na kurs prowadzony przez
Jana S t a n i s ł a w s k i e g o. Jednakże nie są to początki twórczości
malarskiej Witkacego, zaczął on bowiem malować już jako kilkunastoletn i
chłopiec. W lipcu i sierpniu 1900 r., mając lat 15, Stanisław Ignacy po raz pierwszy
na dłużej opuszcza dom; przebywa u ciotki (siostry ojca) - i maluje 4 . W marcu
1904 r. dziewiętnastoletni jeszcze wówczas samouk wyjeżdża w pierwszą
samodzielną podróż zagraniczną - via Wiedeń i Monachium do Włoch 5 . Po
powrocie, wczesną jesienią tegoż roku maluje podkrakowski e plenery w
towarzystwie m.in. Antoniego B u s z k a, nieco później zaś wyjeżdża na
Huculszczyznę i do Lovrany, do ojca 6 • W roku następnym zapisuje się, wbrew
wyraźnej woli ojca 7• do krakowskiej Akademii, by w 1908 r. edukację przerwać
w związku z wyjazdem do Paryża 8 . Wyjazd ten dla artystycznego rozwoju
Stanisława Ignacego miał znaczenie pierwszorzędne. Zetknąwszy się w "stolicy
świata" z malarską awangardą swoich czasów, z twórczością nabistów, kubistów
i fowistów, zerwał z malarstwem pejzażowym. Wtedy zaczął też tworzyć pierwsze
"potwory" 9 • Począwszy więc od tego roku młody Witkiewicz skierował swe
zainteresowan ia ku ekspresyjno-su rrealistycznem u rysunkowi i portretowi 10 .
W ciągu 1909 i 1910 r. Witkacy kilkakrotnie przebywał u ojca w Lovranie, i
wreszcie w maju 1911 r. znowu wyjechał w znaczącą dla swego artystycznego
rozwoju podróż do Bretanii, gdzie zaprosił go Ś l e w i ń s k i 11 . Wreszcie
w czerwcu 1914 r., zaproszony przez Bronisława M a l i n o w ski e g o,
Witkacy wziął udział jako fotograf i rysownik w wyprawie do Australii 12 . Rok
ten, jak się wydaje, zamyka młodzieńczy okres twórczości Witkacego kilkanaście miesięcy później Stanisław Ignacy jako poddany rosyjski 13 zgłasza
się do carskiej lejbgwardii. Ten nowy rozdział w jego życiu nie mieści się już
jednak w czasowych ramach niniejszego artykułu.
Tak - w znacznym skrócie - przedstawiały się koleje życia Witkiewicza.
Wczesne dzieła Witkacego spotyka się dziś nieczęsto. Muzeum Okręgowe w
Białymstoku ma ich pięć; trzy spośród nich przedstawiają studia 1pejzażowe,
jedno płótno jest widokiem miasta, jedno wreszcie wyobraża bukiet kwiatów.
4

Por. T. D o b r o w o l s k i, o.c., s. 215 i n. oraz 258, przyp. 7, Listy, s. 276, list z 14 czerwca
1905 r.
5
Ibid., s. 34.
6
Ibid., s. 160.
7
Ibid.
8
Ibid., s. 276.
9
Ibid., s. 339. Owe "potwory", zwane tak w rodzinnym języku, to rysunkowe kompozycje
opatrzone dziwacznymi tytułami, niektóre z nich reprodukuje T. D o b r o w o l s k i, o.c.
10
Listy, s. 392.
11
Ibid., s. 470.
12
Ibid., s. 606.
13
S. Witkiewicz przenosząc się z rodziną do Zakopanego zachował obywatelstwo rosyjskie.
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Ryc. l. S. l. Witkiewicz,

Pejzaż,

tekt. ol., 62 x 100, nr inw MB/S/1263. Fot. A. Ciulkin

Wszystkie obrazy nabyto od spadkobierców malarza z kręgu jego rodziny, zaś
ich autentyczność nie budzi wątpliwości.
Najwcześniej w tym zespole powstał, jak się wydaje, "Pejzaż", którego datę
powstania można umieścić ok. 1904 r. 14 Namalowany został w konwencji
zbliżonej do impresjonistycznych, drobnymi plamkami przytłumionych barw.
W obrazie tym trudno się dopatrzeć ściślejszych związków z twórczością
Stanisławskiego (późniejszego nauczyciela Witkacego), czy Ślewińskiego. Jest to
po prostu zupełnie poprawnie, acz nieco konwencjonalnie potraktowany pejzaż
ze skrajem lasu i pagórkiem, dużą płaszczyzną błękitnego, ciemniejącego ku
górze nieba i szarobłękitnymi cieniami na brudnobiałym śniegu. Znaczną
biegłość ręki niespełna dwudziestoletni malarz wykazał w prawej części kompozycji, w sugestywny sposób malując pokrytą kretowiskami ziemię. Kolorystycznie obraz rozwiązany jest zupełnie poprawnie, przeważają w nim odcienie
oliwkowej zieleni oraz duża płaszczyzna błękitnego nieba, zaś biel śniegu
przytłumiona została szaroniebieskimi cieniami.
Obraz ten, jakkolwiek nie wybitny, prezentuje zupełnie dobry poziom
pejzażowego malarstwa. Należy też dodać, że młodemu malarzowi udało się w
sposób naprawdę sugestywny oddać atmosferę przedwiosennego dnia, z czystym,
ostrym powietrzem i jasnym światłem.
14

Dane katalogowe obrazów w Aneksie.

Ryc. 2. S. I. Witkiewicz, Szkic o tematyce górskiej, tekt. ol., 33,9 x 23,1, nr inw. MB/S/1563 . Fot. A. Ciulkin
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Drugie dzieło młodego Witkiewicza to "Szkic o tematyce górskiej", malowany już zupełnie odmiennie - dużymi smugami dość grubo kładzionych farb.
Jest to z całą pewnością kompozycja nieukończona. Prezentuje przy tym tak
odmienny sposób malowania, że warto jej poświęcić kilka słów. Poprzedni obraz
malowany był drobnymi plamami przytłumionych barw. W Szkicu ... , kolory są
zupełnie odmienne i zupełnie inaczej zestawione: ostra zieleń trawy i mchu
skontrastowana została - chyba nie najszczęśliwiej - z liliowymi tonami
głazów i brązową ziemią. Kolorystycznie szkic jest raczej chybiony, choć trudno
go oceniać w tym stadium. Wydaje się, że Szkic ... powstał przed spotkaniem
Witkacego ze Ślewińskim, bo twórczość tego ostatniego wywarła silny wpływ na
młodego Witkiewicza, a więc przed 1906 r., natomiast, być może, już po zapisaniu
się Stanisława Ignacego na Akademię, a więc około 1905-1906 r.

Ryc. 3. S. I. Witkiewicz, Bukiet w wazonie, p!. ol., 60,2 x 60,2, nr inw MB/S/1580. Fot. A. Ciulkin
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Dwa następne obrazy, "Bukiet kwiatów w wazonie" i "Pejzaż górski" noszą,
jak się wydaje, dość wyraźne piętno wpływów właśnie Ślewińskiego. Pierwsze z
płócien malowane jest dużymi, płasko kładzionymi plamami barw, niemalże bez
światłocienia, ale ze zdecydowanym zacięciem dekoracyjnym. Kolorystycznie
obraz rozwiązany jest znowu nienajszczęśliwiej - barwy są przesadnie surowe,
z przewagą odcieni szarości i złamanej zieleni. Wszystkie elementy kompozycji
są tu jakby zszarzałe: na kwiatach nikłe brudnoróżowe refleksy, obrus szarozielonkawy i takież tło, od którego słabo odcina się pierwszy plan. Można się
w tym płótnie dopatrzeć niejakiej sprzeczności między dekoracyjnością tematu
i surowością koloru.
Płótno zaopatrzone jest na odwrocie w odręczny napis: "Malował Stanisław
lgnacyj'Witkie wicz//Witkacy// 1907 -1908 Stwierdza JWitkiewicz" 15 .

Ryc. 4. S. I. Witkiewicz, Pejzaż górs~i, p!. ol., 40;5 x 65,5; nr inw MB/S/ 1581. Fot. A. Ciulkin

Następny

obraz, "Pejzaż górski", pochodzi z tego samego okresu co
poprzedni, tj. z ok. 1907- 1908 r. Bardzo ciemnoszary w kolorycie, malowany
znowu dużymi plamami, przy czym małe zróżnicowanie walorowe poszczególnych planów powoduje, że zlewają się one ze sobą. Obraz jest sygnowany w pobliżu prawego dolnego rogu - autor zadedykował to płótno
kuzynowi: "Drogiemu kuzynowi//St. Ignacy Witkiewicz". Silnie zatarty napis
wykonany został atramentem. Dzieło to należało najpierw do Jana Koszczyc-Witkiewicza i jego żony, na blejtramie bowiem widnieje napis "St. Ign. Witkie15

Jan Koszczyc Witkiewicz (1881- 1958) architekt, brat stryjeczny Witkacego.

Ryc. 5. S. I. Witkiewicz, Lovrana,

pł.

ol., 36,5 x 29,5, nr inw. MB/S/1582. Fot. A. Ciulkin
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wicz//Wł.

HJ. Witkiewiczowie" 16 . Jest to zatem jedyny sygnowany obraz
Witkacego spośród wczesnych jego dzieł przechowywanych w białostockich
zbiorach 17 • Ostatni wreszcie, i bodaj najpóźniej powstały obraz, to widok
wąskiej uliczki miasta zabudowane j wysokimi domami, reminiscencja z Lovrany, gdzie od 1904 r. stale przebywał ojciec Witkacego (w związku ze stanem
zdrowia), i dokąd Witkacy jeździł dość często. Płótno to utrzymane jest w jasnej,
szarobeżowej tonacji, malowane dużymi, płasko kładzionymi plamami barw,
zakompono wane poprawnie, jakkolwiek bez dbałości o szczegóły. Ale jest to
w ogóle cecha tego malarstwa. Uderzająca jest natomiast żywa, jasna kolorystyka płótna, nieznana z innych, wczesnych prac malarza.
Omówione tu wczesne prace Witkacego prezentują bardzo rozmaity poziom
artystyczny; ponadto zawierają drobne usterki i niedociągnięcia różnej natury
- kompozycyjne czy kolorystyczne. Jeden z przyjaciół Witkacego określał
wczesne płótna tego malarza następująco:" Widziałem niejedno malowidło tego
artysty, gdzie równowaga elementów kompozycyjnych była w pełni zachowana.
Gdzie indziej znów raził kolor zbyt surowy, nie przetrawiony dostatecznie w
plastycznej świadomości malarza, to znów faktura nieledwie powierzchowna ...
Odnosi się wrażenie, iż obrazy Witkiewicza malowane były pod pierwszym
impulsem, odrazowo, bez późniejszych przeróbek i przekształceń" 18 . Opinia ta
odnosi się w całej pełni do omówionych obrazów, ale ocena artystyczna
wczesnych dzieł Witkacego wykracza już poza ramy niniejszej pracy, której
celem miała być jedynie prezentacja fragmentu młodzieńczego okresu twórczości
Stanisława Ignacego Witkiewicza.

ANEKS

Wczesne prace Stanisława Ignacego Witkiewicza
w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku
l.

Pejzaż,

tektura, olej, wym. 62 x 105,5, ok. 1904 r. nr inw. MB/S/1263, niesygnowany; zakupiony

w 1978 r.

2. Szkic o tematyce górskiej, tektura, olej, wym. 33,9 x 23,1, przed 1906 r., nr inw. MB/ 1563,
niesygnowany; zakupiony 1979 r.
16

Jana Koszczyca i Henryki z Radkiewiczów Witkiewiczowej (pasierbicy S. Zeromskiego i
Oktawii Żeromskiej; Listy, s. 703, przyp. 5).
17
Adresat dedykacji wspomina: " ... malował już nie tylko szkice z natury, ale także obrazy,
które rozdarowywał znajomym. Jeden z tych obrazów jest w Zakopanem u mojej siostry, a drugi
u mnie" J. W i t k i e w i c z, Życiorys S.l. Witkiewicza, (w:) S.l. W i t ki e w i c z, Człowiek
i twórca, Księga ... , s. 345.
18
K. W i n k l er, Twórczość plastyczna Stanisława Ignacego Witkiewicza, (w:) S.I. W i tk i e w i c z, Człowiek i twórca, Księga ... , s. 160.
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3. Bukiet w wazonie, płótno, olej, wym. 60,2 x 60,2, ok. 1907 r., nr inw. MB/S/ 1580, niesygnowany;
na odwrocie przy dolnej krawędzi płótna odręczny napis czernią "Malował Stanisław Ignacy
//Witkiewicz/ /Witkacy//1907 -1908// stwierdza J. Witkiewicz" [Jan Koszczyc Witkiewicz];
zakupiony w 1979 r.
4. Pejzaż górski, płótno, olej, wym. 40,5 x 65,4, ok. 1907 r., nr inw. MB/S/1581; na licu w prawym
d~nym rogu napis czernią: "Drogiemu kuzynowi l /St. Ignacy Witkiewicz". Na odwrocie
w górnej części płótna napis czernią "Stanisław Ign. Witkiewiczf/Własność HJWitkiewiczów"
[Henry ki z Radkiewiczów i Jana Koszczyc Witkiewicza]; zakupiony w 1979 r.
5. Lovrana, płótno, olej, wym. 36,5. x 29,5, ok. 1908 -1912; nr inw. MB/ S/ 1582; niesygnowany; na
odwrociu napis cZernią "Stanisław Ignacy/ /Witkiewicz "Witkacy" "Lovrana"// 1908 -1912".
Zakupiony w 1979 r.

CEZARY SOPEK

ZBIÓR ZARZĄDZEŃ LITEWSKIEGO KONSYSTORZA DUCHOWNEGO
W WilNIE Z 1869 R.

Cao.n: pacrropsDKeHHH JlHTOBCKOH .LJ:YXOBHOH KOHCHCTOpHH B BHJibHe OT 1869

f.

A collection of Rulige of the Lithuanian Clerical Consistory in Wilno from 1869

W 1985 r. Muzeum w Bielsku Podlaskim wzbogaciło się o interesujący zbiór
dokumentów, zawierający zarządzenia Litewskiego Konsystorza Duchownego
w W ilnie z 1869 r. Poszyt został zakupiony od pani Alicji Korzeniewskiej,
zamieszkałej w Bielsku Podlaskim. Dokumenty są pobrudzone, podarte na
rogach i krawędziach. Na niektórych z nich zachowały się odciśnięte w laku
pieczęcie Litewskiego Konsystorza Duchownego w Wilnie, zachowane tylko
częściowo, bądź odciśnięte pieczęcie pocztowe Wilna, Bielska, Grodna.
Dokumenty są drukowane lub pisane ręcznie. Pierwsza grupa to zarzą
dzenia, uchwały Konsystorza, przesyłane do wszystkich dekanatów Diecezji
Litewskiej. Dotyczą one wielu zagadnień wewnętrznych powyższej Diecezji, np.
konieczności uregulowania kwestii prawnych różnych cerkwi, przedkładania
planów podziału dochodów, organizacji szkolnictwa parafialnego, zakupu
podręczników, broszur, prenumeraty niektórych czasopism, budownictwa sakralnego, wyborów do władz zwierzchnich Diecezji, ustalania planowanych
terminów świąt, ustosunkowania się do prób wiernych. Sporą grupę tworzą
zalecenia Konsystorza wydawane w związku z poleceniami władz administracji
carskiej, np. polecenie przedłożenia Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przez
wszystkie sobory, klasztory, cerkwie podlegające Cerkiewnobudowlanemu
U rzędowi Grodzieńskiej Guberni danych o stanie sprzętu, ksiąg, ornatów,
ikonostasów i dzwonów w latach 1861-1867 oraz po 1867 r. Inny dokument
mówi o zarządzeniu wydanym Litewskiemll: Konsystorzowi Duchownemu przez
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Komitet Statystyczny Grodzieńskiej Guberni sporządzenia spisu świątyń wszystkich wyznań istniejących w guberni, celem sporządzenia kartograficznego
opisu Grodzieńskiej Guberni, w skład którego wejdzie mapa miejscowości
posiadających kościoły i domy sakralne. W spisie, podkreślano, że należy
oddzielnie zaznaczyć te świątynie, do których przychodzi dużo wiernych oraz
podać tego przyczynę.
Niektóre zarządzenia kierowane do Konsystorza były wydawane przez
ówczesne najwyższe władze duchowne Kościoła Prawosławnego i najwyższe
władze państwowe Rosji. Ciekawy jest dokument, z którego dowiadujemy się, iż
Imperatorski Synod Duchowny polecił - w związku z zarządzeniem Imperatorskiego Senatu i Manifestu Wszechmogącego Imperatora Rosji 26 maja 1869 r.
o rozwiązaniu Jej Imperatorskiej Mości Cesarzowej, Wielkiej Księżny Marii
Fiodorownej i nadaniu nowo narodzonemu synowi, Wielkiemu Księciu Aleksandrowi, tytułu Imperatorskiej Wysokości - zawiadomić o tym fakcie
wszystkie podległe sobie parafie i dostojników. Następnie, czytamy, Synod
poleca, aby po uzgodnieniu z miejscowymi władzami cywilnymi odbyły się na
cześć tak radosnego wydarzenia msze we wszystkich miejskich soborach,
.cerkwiach, w następny dzień po otrzymaniu zarządzenia, a w wiejskich w
pierwszą niedzielę lub święto. Scenariusz mszy: czytanie Manifestu, modły na
klęczkach ku czci Boga i nowo narodzonego Wielkiego księcia Aleksandra
Aleksandrowicza, liturgia oraz całodzienne dzwony cerkiewne. Msze powinny
odbywać się według podanego scenariusza do chwili wydania nowego zarzą
dzenia. Przenajświętszy Makar - Arcybiskup Litewski i Wileński przekazując
to polecenie Synodu nakazał Litewskiemu Konsystorzowi Duchownemu w
Wilnie wykonać je w należyty sposób.
Dokumenty pisane ręcznie to także zarządzenia Konsystorza, ale kierowane
do Dziekana Dekanatu Bielskiego J osipa Markiewicza, bądź innych osób
duchownych uprawnionych do podejmowania decyzji w różnych sprawach,
problemach, wynikających z działalności Kościoła Prawosławnego na terenie
Dekanatu. Z dokumentów można się dowiedzieć o zasięgu Bielskiego Dekanatu
i podległych mu parafiach, wachlarzu przywilejów i obowiązkach duchownych
prawosławnych w carskiej Rosji, nazwiskach księży, diakonów, diaków,
prosfirii, o ich przemieszczaniu (np. w cerkwiach: Narwi, Klejnik, Lewkowa,
Łosinki, Jałówki, Ryboł, Rajska) do pracy w innych miejscowościach, staraniach o obsadzenie wakującego miejsca w Bielskim Soborze Troickim. Inne
donoszą o budowaniu nowego ikonostasu w cerkwi Michajłowskiej w Bielsku,
konieczności powiększania ziemi cerkiewnej w Rajsku, budowy zakrystii w
Klejnikach, zatwierdzeniu wyboru przewodniczących i członków dozorów
parafialnych przy cerkwiach w Rybołach, Narwi, Puchłach, Trześciance i
Łosince, gdzie Konsystorz sugerował zmianę przewodniczącego. Ciekawym
dokumentem jest np. zarządzenie Przenajświętszego Makara - Arcybiskupa
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Litewskiego i Wileńskiego, dotyczące mającej odbyć się inspekcji poszczególnych Dekanatów i parafii. Arcybiskup polecał: wyznaczyć 3 zajazdy w celu
zmiany koni pocztowych (po 6 koni dla ekwipażu, po 12 dlajego świty, po 3 dla
oprowadzającego - klucznika Soboru Katedralnego Jana Borzakowskiego1
zawiadomić wszystkich duchownych o czasie i trasie inspekcji, przygotować do
kontroli dokumenty cerkiewne oraz kasę, przygotować do lustracji szkoły
parafialne.
Oceniając wartość zebranych w poszyt dokumentów można stwierdzić, iż
odzwierciedlają one możliwie szeroko ówczesne problemy Litewskiej Diecezji
Kościoła Prawosławnego oraz wchodzącego w jej skład Dekanatu Bielskiego.
Poruszane są tutaj, choć w sposób poboczny, marginalny, inne zagadnienia np. stosunki społeczno-polityczne panujące w Rosji carskiej, sprawy administracyjne, gospodarcze, osób prywatnych, którymi zajmowały się władze
lokalne. Materiał źródłowy zawarty w omówionym poszycie wart jest na pewno
bliższego zainteresowania się. Dotyczy to zwłaszcza historyków zajmujących się
dziejami Białostocczyzny.

IV. RECENZJE I OMÓWIENIA

Studia i materiały do dziejów miasta Białe
gostoku, t. IV, prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, nr 29, pod redakcją H. M aj e ck i e g o, Warszawa 1985, PWN, ss. 250.
Z racji informacyjnego jedynie charakteru
niniejszej noty IV tom "Studiów i materiałów do
dziejów miasta Białegostoku" zostanie tu tylko
zasygnalizowany. Tom zawiera bowiem materiały V konferencji nauk historycznych w Białymstoku z 1979 r. opracowane przez specjalistów z licznych dyscyplin naukowych, podejmujących rozliczne zagadnienia związane z historią,
ekonomiką, urbanistyką, czy wreszcie geologią
regionu.
Chronologiczny układ publikacji sprawia,
iż pierwszym prezentowanym na jej łamach
artykułem jest praca J. W i ś n i e w s k i eg o dotycząca początków Białegostoku i okolicznego osadnictwa. Autor przedstawia złożony
proces wzajemnego oddziaływania na siebie i
przekształcania się tych uwarunkowań natury
politycznej oraz socjalno-ekonomicznej, które
stały się bezpośrednią przyczyną wzmożenia

ruchu kolonizacyjnego na omawianym obszarze. Umiejscowienie tych zjawisk dziejowych,
jakimi były powstanie i rozwój dóbr biało
stockich w wieloaspektowym kontekście, daje
najbardziej przejrzysty obraz początków Białegostoku.

W drugim z kolei artykule T. W a s il e w s k i stara się nie tylko o "ustalenie" daty
uzyskania praw miejskich przez Białystok i
przedstawienie procesu kształtowania się miasta
posiadającego już prawo magdeburskie, lecz
także o przedstawienie wcześniejszych dziejów
osadnictwa w dobrach białostockich na przestrzeni stulecia poprzedzającego utworzenie się
w nich ośrodka miejskiego.
Równie ciekawą problematykę dotyczącą
ROCZNIK

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991

rozmieszczenia i struktury zawodowej ludności
XVIII-wiecznego Białegostoku podjął A. O l ek s i c k i, opierając się w badaniach na dwóch
najcenniejszych źródłach owego okresu: inwentarzu z lat 1771/72 oraz późniejszym planie
miasta sporządzonym przez B e ck er a w
1799 r., a więc w czasie okupacji pruskiej.
Analizując te źródła autor przeprowadza podział wśród 120 rzemiosł oraz zajęć, jakimi
parali się ówcześni mieszkańcy miasta, dochodząc do interesującego wniosku, iż za jego
podstawę należy przyjąć kryterium religijne
(chrześcijanie żydzi). Natomiast strukturę
zasiedlenia A. Oleksicki tłumaczy tak specyfiką
danego zawodu, jak i planową polityką osadniczą B r a n i c k i e g o.
K. K u c h a r c z y k i J. M a r os z e k w artykule pt. "Barokowa kompozycja
w dolinie rzeki Białej w XVIII w." zwracają
uwagę na nowatorstwo tego układu widokowego, polegające na umiejętnym łączeniu krajobrazu naturalnego z architekturą w konkretną
całość.

Zagadnienia natury prawno-ustrojowej
oraz problematyklę dotyczącą zabudowy miasta
w okresie działalności Jana Klemensa Branickiego przedstawiła A. S z t a c h e l s k a
Opierając się na szerokim materiale źródłowym,
jak i na literaturze przedmiotu, ukazuje ona na
przykładzie interesujących ją zjawisk dziejowych, iż to właśnie mecenat tego wielmoży
przyczynił się znacznie do przekształcenia Białegostoku w spory ośrodek miejski.
Artykuł H. D m o w s k i ej- G r a b i as o w e j podkreśla z kolei wagę dotychczas
niedostatecznie w naszej historiografii opracowanejdziałalności kulturalnej Izabelii z Foniatowskich B r a n i c k i e j, przy czym źródłem
są tu informacje zawarte w korespondencji żony
hetmana wielkiego.
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Uzupełnieniem obrazu Białegostoku epoki preindustrialnej jest przeprowadzona przez
L. H a s s a analiza miejscowego wolnomularstwa w XVIII i początku XIX w. Przedstawiono
tu dzieje poszczególnych lóż masońskich istniejących w okresie przedrozbiorowym, jak i za
rządów pruskich, czy pod panowaniem cara
A l e k s a n d r a I, aby zaś pokusić się o
całościowe opracowanie zagadnienia autor nakreślił też obraz ostatniej już loży białostockiej,
działającej w latach 1916-1918 pod nazwą
"Deutsche Sale in Lituaen".
S. K a l a b i ń s k i podjął ambitną próbę syntetycznego ujęcia dziejów rozwoju i przekształcania się Białegostoku w centrum przemysłowe, a zarazem ośrodek ruchu robotniczego od zaczątków kształtowania się na tym
obszarze przemysłu do wybuchu I wojny świa
towej. Główną przesłanką, jaką niesie ze sobą to
opracowanie, jest uwypuklenie specyfiki regionu, ujawniającej się zarówno w relatywnie niskiej stopie życiowej miejscowego proletariatu,
jak i w istnieniu licznych organizacji robotniczych o różnym zabarwieniu ideowym.
Artykuł poświęcony historii oświaty biało
stockiej wyszedł spod pióra A. D o b r o ń
s k i e g o, który zdecydował się na przyjęcie w
swojej pracy takiego jej wewnętrznego podziału,
jaki odpowiadałby kolejnym przewartościowa
niom treści oraz jakości nauczania. Stąd podział
na trzy zasadnicze okresy: do 1795 r., lata
1796- 1842 i okres trzeci: od 1843 r. do wybuchu I wojny światowej.
H. M a j e c k i ukazuje zmiany, jakie
nastąpiły w funkcjonowaniu Białegostoku w
okresie międzywojennym jako ośrodka przemysłowego, administracyjnego, politycznego i
kulturalnego w porównaniu z sytuacją sprzed
I wojny światowej. Uwagę autora przyciągały
też przewartościowania w strukturze narodowościowej miasta w omawianym okresie.
Z kolei Z. T o m c z o n e k analizuje
sytuację białostockiej klasy robotniczej w analogicznym okresie, zwracając zarazem szczególną
uwagę na fragmentaryzm dotychczasowych badań w tej dziedzinie.
"Rozwój historyczny układu przestrzennego Białegostoku i jego okolic" to tytuł artykułu I. F. T ł o c z k a, autora sporządzonego

na zlecenie Związku Miast Polskich, jeszcze w
okresie międzywojennym, pierwszego perspektywicznego planu rozwoju miasta. I.F. Tłoczek
stwierdza, iż cechą charakterystyczną linii rozwojowej Białegostoku jest właśnie owa idea
architektoniczna z lat 1938-1939, wzbogacana
obecnie w nowe wzorce urbanistyczne.
B. C z e c z u g a przedstawia środowi
sko naturalne okolic Białegostoku: jego przeszłość, warunki klimatyczne, gospodarkę wodną, zalesienie terenu oraz stan zieleni miejskiej. Na szczególną uwagę zasługują tu postulaty racjonalnego zagospodarowania środowi
ska naturalnego miasta i okolic.
W. P u k n i e l omawia rozwój Białe
gostoku w okresie powojennym, skupiając swoje zainteresowania na zagadnieniach rozwoju
demograficznego i przemysłowego aglomeracji,
a także na powstaniu tu ośrodka akademickiego.
Z. P e z o w i c z ukazuje przemiany kulturowe zachodzące w Białymstoku w okresie
analogicznym do omawianego przez W. Pukniel,
a przy tym autor za datę przełomową w tej sferze
uważa rok 1973.
Natomiast J. J a ska n i s prezentuje historię i perspektywy białostockiego muzealnictwa, przedstawiając szeroki zakres działań
tych placówek kulturalnych.
"Rozwój ochrony zdrowia ludności Białegostoku w latach 1944-1979" to temat artykułu J. K a i.
Tom kończy R. S i k o r s k i, skupiając
swoje zainteresowania na integracji Białego
stoku w kontekście tworzącej się aglomeracji.
Autor suponuje przekształcenie struktury funkcyjnej miasta na rzecz pełniejszego rozwoju sfery
usług.

Poszczególne artykuły opatrzone są stosunkowo licznymi rycinami, mapami i tabelami,
co wnosi dodatkową dozę informacji.
Marek Rutkowski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku: z. 19, Humanistyka,
t. IV, dział H - Prace Historyczne, Białystok
1977, s. 565; z. 31, Humanistyka, t. V, dział H-
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Prace Historyczne, Białystok 1980, s. 200: z. 34,
Humanistyka, t. VI, dział H - Prace Historyczne, Białystok 1982, s. 264; z. 40, Humanistyka, t. VII, dział H - Prace Historyczne,
Białystok 1984, s. 159; z. 44, Humanistyka,
t. VIII, dział H - Prace Historyczne, Białystok
1985, s. 273.
W 1977 r. ukazał się pierwszy Zeszyt Naukowy Białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego, zawierający wyłącznie opracowania historyczne. Liczy on aż 565 stron druku, i został
wydany techniką małej poligrafii. Składa się z
pięciu części: artykuły o różnorodnej tematyce,
materiały z sesji naukowej poświęconej drobnej
szlachcie (zdobyły uznanie badaczy także z innych ośrodków akademickich), materiały z sesji
poświęconej XXX rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, doniesienia z uczelni zagranicznych
(Walery C z e r e p i c a o udziale białoru
skich uchodźców w wystąpieniach studenckich
na uczelniach Królestwa Polskiego w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w.),
recenzje. Wydano 400 egzemplarzy tego zeszytu
(nr 19), ale bez ceny, co oznacza, że rozprowadzono go nieco przypadkowo, skoro nie trafił
do sprzedaży. Podobnie było z zeszytem 31 z
1980 r. i 34 z 1982 r., ale w zmniejszonych
nakładach: 300 i 200 egzemplarzy. Zeszyty 40 z
(1984 r.) i 44 (1985 r.) wydrukowano w nakładzie
200 egzemplarzy, z ceną, co jednak nie rozwią
zało kłopotów z kolportażem.
Zmieniał się układ wewnętrzny omawianych tomików. Nigdy już nie powtórzono działu
doniesień z uczelni zagranicznych, rozbudowano za to blok recenzji, dodając w niektórych
wydaniach kronikę naukową (z. 31), źródła
(z. 40 i 44). Odnosi się jednak wrażenie, że
zawartość poszczególnych zeszytów zależy po
prostu od złożonych maszynopisów, nie wynika
zaś z przemyślanych koncepcji redakcji.
Uwaga ostatnia odnosi się również do
zawartości merytorycznej Zeszytów Naukowych. Nie udało się bowiem doprowadzić do
zestawienia w kolejnych tomikach bloków tematycznych (wyjątkiem są materiały z sesji w
zeszycie 19). Można mówić jedynie o cyklach
autorskich (np. Michał G n a t o w s k i okres II wojny światowej na Białostocczyźnie,
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Mieczysław W r z o s e k - formacje polskie
w I wojnie światowej, Adam D o b r o ń s k i
- historia szkół w regionie) oraz opracowaniach powstających w trakcie finalizowania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (np. artykuły Henryka R u c i ń s k i e g o i Hanny
K o n o p k o). Ostatnio pojawiły się przerobione fragmenty, tzw. magisterek. Są to niemal
wyłącznie teksty pracowników Instytutu Historii, rzadziej zaś osób współpracujących stale
z Białostocką Filią, doktorantów z tutejszych
seminariów. Nie podlega dyskusji dobry poziom
naukowy publikowanych materiałów i to mimo
licznych w niektórych zeszytach błędów korektorskich.
Zeszyty uczelniane nie mogą zawierać wyłącznie materiałów odnoszących się do regionu,
stwierdzenie to jest powszechnie akceptowane.
W omawianym tu cyklu zdaje się jednak maleć
ilość tematów białostockich, łomżyńskich, suwalskich. Na przykład w zeszycie 44 znalazły się
artykuły z historii Słowacji (Królestwa Węgier) i
historii wojskowości lat 1916-1918 (Ukraina,
bitwa pod Kostiuchnówką), wypełniające ponad połowę tomik u, oraz dwa przyczynki o
Białostocczyźnie w okresie II wojny światowej
(działalność polskich komunistów, źródła), a
także streszczenia dwu prac magisterskich (społeczeństwo Brańska w latach osiemdziesiątych
XVIII w., i współpraca PPR i PPS w woj.
białostockim od sierpnia 1944 do stycznia
1947 r.). Nie jest to zarzut, bo przecież pracownicy Instytutu Historii FUW nie mogą
zajmować się tylko dziejami ziem północno
-wschodniej Polski. Zarazem jednak jest to niedogodność utrudniająca wykorzystanie zawartości tomików przez osoby spoza środowiska
akademickiego.
Przy tak niskim nakładzie i przy tej technice druku nie ma chyba racji bytu postulat
powrotu do koncepcji zeszytów o jednorodnej
tematyce i w całości poświęconych przeszłości
regionu. Zainteresowani muszą szukać kolejnych tomów w większych bibliotekach i placówkach prowadzących działalność badawczo-popularyzacyjną. Proponowałbym tylko, by
zamieszczać w Zeszytach Naukowych Biało
stockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego wykazy prac magisterskich z historii regionalnej,
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zwięzłe

sprawozdania z życia naukowego Instytutu, krytyczne omówienie nowości wydawniczych. Redakcja omawianych zeszytów musi
skorelować zawartość własnych wydawnictw z
tytułami, które maj'! właśnie (piszę te słowa w
styczniu 1986 r.) wejść na rynek ezytelniczy,
prezentuj<!C głównie tematykę regionalną.
Adam

Dobroński

Działalność

polityczna Stanisława Dubois. Maz sesji pod redakcją M. G n a t o ws k i e g o, Białystok 1981.
teriały

W dniach t O i l l stycznia 1981 r. w Hajnówce odbyła się sesja naukowa zorganizowana
przez Instytut Historii FUW w Białymstoku
oraz Komisję Historyczną R W FSZMP w Białymstoku poświęcona działalności politycznej
S. D u b o i s. Referaty i komunikaty tam
wygłoszone zostały opublikowane w nakładzie
l 00 egzemplarzy.
Bogdan H i I I e b r a n d t w referacie
"Młodzieżowy ruch socjalistyczny w latach
1918-1939" przedstawił historię tych organizacji od początku XX w., z szerszym omówieniem dziejów Związku Niezależnej Młodzieży
Socjalistycznej oraz Organizacji Młodzieży
TUR.
Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, jako organizacja skupiająca młodzież
akademicką, odegrał dużą rolę w zorganizowaniu się tego środowiska, doprowadzając do
połctczenia się w jego ramach w 1922 r. wszystkich socjalistycznych organizacji akademickich. Autor ukazuje, jak rozłamy z 1924 i
1927 r. znacznie osłabiły skuteczność jego działania, zaznaczając, że dopiero początek lat trzydziestych przyniósł ożywienie w działalności
Związku - jego upolitycznienie.
Następnie autor omawia drugi ważny teren
działalności socjalistycznych organizacji mło
dzieżowych, mianowicie środowisko młodzieży
robotniczej . Ażeby nadać jemu organizacyjne
ramy powołano w grudniu 1922 r., z inicjatywy
Polskiej Partii Socjalistycznej, Towarzystwo
Uniwersytetu Robotniczego. Podstawowym jego zadaniem było kształtowanie osobowości
młodego robotnika, rozwijanie jego poziomu

intełek tualnego

oraz pomoc w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych. Szybki rozwój liczebny TUR przesądził o jego organizacyjnym wyodrębnieniu się i przyjęciu nazwy Organizacje
Młodzieży TUR. Autor podkreśla jednak, że
sytuacja ta nie oznaczała możliwości prowadzenia przez omturowców samodzielnej działalności politycznej, że musiała być zgodna z
programem politycznym PPS. Coraz większe
upolitycznienie OM TUR stało się w końcu
przyczyną jej rozwiązania przez władze PPS.
Ażeby obraz młodzieżowych organizacji socjalistycznych był kompletny autor na zakoń
czenie poświęca nieco uwagi organizacjom skupiającym młodzież gimnazjalną, a mianowicie:
Organizacji Młodzieży Socjalistycznej "Spartakus" oraz Czerwonemu Harcerstwu.
Jan T o m i c k i w referacie "Koncepcje
·ideowe i działalność polityczna Stanisława Dubois" przedstawia jego życiorys z wyraźnym
akcentowaniem działalności wskazanej w tytule. Ukazuje aktywność polityczną S. Dubois
już w wieku gimnazjalnym, kiedy to dał się
poznać jako aktywny działacz Związku Mło
dzieży Postępowo-Niepodległościowej, później

szego ZNMS. W drugiej części referatu autor
omawia działalność Dubois w ramach PPS,
przedstawiając kolejne etapy kształtowania się
jego przekonań politycznych: od kandydowania
na posła na Sejm, przez posłowanie, Centrolew,
Berezę oraz trzyletni okres aresztu, aż po 1942 r.
S. Dubois ukazany jest jako nieprzeciętnie aktywny działacz PPS, a jednocześnie bardzo zdyscyplinowany, uznający dobro Partii za najważniejsze. Na potwierdzenie jego niespożytej
energii przytacza fakt, iż po aresztowaniu i
wywiezieniu do Oświęcimia podjął się tam
zorganizowania wzajemnej pomocy więźniom .
Nie prowadził jej jednak długo, w sierpniu
1942 r. został zamordowany.
Jerzy M i I e w s k i w referacie "Działalność Stanisława Dubois w województwie
białostockim" przedstawia jego związki z tym
terenem. Pierwsze kontakty Dubois z województwem białostockim sięgają już 1923 r.,
kiedy to brał udział w uroczystych obchodach
30-lecia PPS. Później działalność jego na tym
terenie przybrała bardziej konkretne formy, wią
zało się to z kandydowaniem S. Dubois na posła
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z okręgu wyborczego nr 4 (powiaty: ostrowski,
wysokomazowiecki, bielskopodlaski). Mandat
ten otrzymał w wyborach w 1928 r. Przedstawiając wykaz częstotliwości pobytów, autor
udowadnia, że owe częste kontakty były urzeczywistnieniem postanowień XXI Kongresu
PPS głoszącego konieczność pozyskania kresów wschodnich. O popularności S. Dubois w
płn.-wsch. rejonie Polski świadczy - zdaniem
autora - jego ponowny wybór na posła z
okręgu nr 4 w chwili, gdy odsiadywał wyrok
brzeski. W drugiej połowie lat trzydziestych
kontakty stały się rzadsze, wiązało się to bowiem
z utratą mandatu poselskiego, chociaż i wówczas, gdy tylko nadarzyła się okazja odwiedzał
swój były okręg wyborczy.
W drugiej części publikacji, zawierającej
wspomnienia i komunikaty, na uwagę zasługuje
"Wspomnienie o Stanisławie Dubois" Alfreda
R a t a j c z y k a, i to nie dlatego, że wniosło
ono rewelacyjne nowości, ale z tego powodu, iż
ukazało tę postać z innej, bardziej osobistej
strony. Wspomnienie to potwierdza, że działalność polityczna była wielką pasją życia
S. Dubois.
Na uwagę zasługują również komunikaty:
Stefana M. Krakowski e g o, "Młodzież
i ruch młodzieżowy w poglądach społeczno
-politycznych Stanisława Dubois" oraz Jana
D w o r a k o w s k i e g o, "Powstanie i program ideowo-wychowawczy Czerwonego Harcerstwa", gdyż poszerzają wiadomości podane
w referacie B. Hillebrandta.
Publikację zamyka wystąpienie Danuty
K u k u ć: "Stanisław Dubois - patron mło
dzieży Liceum Ekonomicznego w Ostrowi Mazowieckiej" potwierdzające trafność wyboru patrona szkoły.
Grażyna

Pawelec

publikacji w tym zakresie wyraźnie wskazuje na
systematyczny wzrost zainteresowania tymi zagadnieniami, którym zresztą świat naukowy
przyznaje obecnie coraz wyższą rangę i znaczenie w procesie poznawczym wielu zjawisk dziejowych, to jednak, mimo postępu badań, wiedza
o książce i czytelnictwie nadal jest rozproszona
między różne, często nieskorelowane ze sobą,
dyscypliny naukowe. Istnienie licznych aspektów tej problematyki daje bowiem asumpt do
zainteresowania się nią takich nauk, jak: ekonomiczne, literaturoznawcze, socjologiczne, historyczne czy inne.
Jednak w sytuacji, gdy przeprowadzone
przez licznych specjalistów różnych profesji badania nie połączyły ze sobą wszystkich aspektów
historii książki i historii kultury, trudno jest
jeszcze mówić o próbie, chociażby całościowego,
ujęcia tej problematyki. Dlatego też podnoszony
ostatnio postulat zespolenia wszystkich tych
badań, które zestawiając ze sobą dzieje książk~
czytelnictwa i, będących ich wzajemną pochodną, szeroko rozumianych przemian społeczno
-kulturowych, umożliwią - być może - odkrywcze spojrzenie na wiele dawnych procesów
przez pryzmat nowej wiedzy, zasługuje na naszą
szczególną uwagę.
Ambitną próbę realizacji tego właśnie postulatu odnajdujemy w książce M. B. T o p o ls k i ej, "Czytelnik i książka w Wielkim Księ
stwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku",
gdzie autorka usiłuje opracować dzieje książki i
czytelnictwa w zestawieniu z realiami wszystkich
zjawisk dziejowych łączących się w jakiś sposób
z tą problematyką, przy czym, co godne podkreślenia, intencją pragnącej być w zgodzie tak
z duchem przedstawianej przez siebie epoki, jak
i z głównym nurtem współczesnej nauki autorki
jest wysunięcie na czoło rozpatrywanych zagadnień człowieka w odniesieniu do ówczesnych
wydarzeń

Maria Barbara T o p o l ska, Czytelnik i
książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie
Renesansu i Baroku, Wrocław 1984, s. 338.
Już od kilkudziesięciu lat rozwijają się w
Polsce, a także za granicą, badania i studia
poświęcone dziejom książki i czytelnictwa na
przestrzeni wieków. Jakkolwiek znaczna liczba

społeczno-kulturalnych.

Naturalną

pochodną zajęcia

przez autorkę takiego właśnie
stanowiska jest zwrócenie szczególnej uwagi na
rozwój kultury głównych grup narodowościo
wych zamieszkujących dany obszar w XVI i
XVII w., a nawet szersze zainteresowanie się,
leż<!Cą u podłoża tych przemian, sferą ekonomiczną.

Mimo że

główne,

nie są to jedyne problemy
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procesy dziejowe z partykularnymi wydarzeniaporuszane przez autorkę, która zaznajomienie
mi z zakresu jej zainteresowań, wtapiając te
z szerszym kontekstem specyfiki zjawisk
społeczno-kulturowych zachodzących w ówostatnie w rozległy kontekst zjawisk bistoryczesnym Wielkim Księstwie traktuje jako swoi- . cznych i ukazując relatywne powiązania między
nimi.
ste preludium do studiów nad bardziej szczegóTematem drugiego rozdziału jest produkłowymi zagadnieniami, jak produkcja, handel i
gromadzenie książek, dzieje oficyn wydawnicja książki, opracowana od strony historiograficzych, oraz kształtowanie się środowiska czytelcznej (podpunkty: "Drukarnie i drukarze" i
niczego.
"Analiza statystyczna produkcji drukarskiej"1
jak i techniczno-organizacyjnej. Autorka przedWobec tak wielkiej gamy zainteresowań
stojący przed autorką postulat badawczy wystawia dzieje drukarń i drukarzy na Litwie i
korzystania wszystkich źródeł był dość trudny
Białorusi. Na szczególną uwagę- z racji powią
do zrealizowania .. Liczby mówią same za siebie.
zań z regionem podlaskim - zasługuje przedstawienie historii drukarni zabłudowskiej. RówTylko z terenu Wielkiego Księstwa opracowano
nie ważny jest opis rozwoju produkcji książek w
około 1700 tomów starodruków, a stanowiło to
Wielkim Księstwie od 1553 r., tj. od momentu
jedynie połowę uwzględnionej w pracy literatuzałożenia tam pierwszej oficyny wydawniczej, do
ry; druga, równie liczna część, to rozpowszech1660 r., czyli do zakończenia wojen szwedzkich.
niane na Litwie i Białorusi owego czasu druki o
Dane te, wraz z informacjami dotyczącymi naroobcej proweniencji. Choćby pośredniemu uzupełnieniu tej liczby miało służyć wykorzystanie
dowościowej i religijnej struktury całokształtu
katalogów drukarskich koronnych i litewskich,
działalności wydawniczej, pozwalają nam ująć
oraz ponad 200 opracowań nawiązujących w
obraz tego procesu w dość precyzyjne ramy.
jakiś sposób do omawianych zagadnień .
W noszącym tytuł "Krążenie i zbieranie
Tak liczne źródła i opracowania uwzględ
książek" trzecim rozdziale M. B. T opolska ponione w pracy pozwalają przypuszczać, że przerusza trzy podstawowe aspekty zjawiska;
prowadzona przez M. B. Topolską kwerenda
handel książką, rozpowszechnianie prohibitów
oraz gromadzenie wydawnictw książkowych w
ma rzetelne podłoże. Nie wyczerpuje jednak ona
różnych bibliotekach i księgozbiorach. I tu
całości litewsko-białoruskiego repertuaru wydawniczego, ani też nie określa dokładnego
autorka wykorzystuje wiele dostępnych jej źró
deł i opracowań, co jednak, niezależnie od
przepływu książek obcych na badanym terenie.
wartości poznawczej reprezentowanej przez taTen dział wiedzy jest bowiem wciąż nauką in
kie systematyczne wyliczanie danych, nadaje tej
statu nascendi, a odszukanie i opracowanie capracy charakter często tylko suchej narracji,
łości źródeł nadal pozostaje tylko dezyderatem
którą można by poszerzyć o jakieś oceny i
badawczym.
wnioski.
Rozprawa M. B. Topolskiej składa się ze
Ostatni, czwarty rozdział omawia czytelwstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. Nienictwo książek. Godne uwagi jest to, iż autorka
wielki wstęp ma jednak istotne znaczenie dla
stara się uchwycić ten proces w przekroju całego
zrozumienia intencji autorki, która tu właśnie
ówczesnego społeczeństwa, zaczynając od czywyraźnie precyzuje, co ją będzie najbardziej
telnika najbardziej elitarnego, a kończąc na
zajmować w omawianej pracy.
Rozdział pierwszy, zatytułowany "Wielkie
mieszczaństwie i chłopstwie .
Księstwo Litewskie w dobie Renesansu i BaroKilkustronicowe zakończenie paswięcone
ku", stanowi niejako wprowadzenie do zasadnijest przede wszystkim ocenie roli czytelnictwa w
czego tematu. M. B. T opolska dość szczegółowo
procesach kulturotwórczych nurtujących społe
czność Wielkiego Księstwa w XVI i XVII w.
relacjonuje zachodzące w ówczesnym Wielkim
Reasumując można by pokusić się o wnioKsięstwie przemiany społeczne, gospodarcze i
kulturowe, stan oświaty, wpływ środowisk kulsek, iż głównym celem M. B. Topolskiej było
skomasowanie możliwie wielu informacji o chaturotwórczych na społeczeństwo i przekazywanie informacji. Autorka umiejętnie łączy szersze · rakterze statystycznym, co pozwoliło uchwycić
się

RECENZJE I OMÓWIENIA

pewne zjawiska zewnętrzne, "policzalne", i co
było celem pracy. Natomiast tematyka omawianych wydawnictw leżała już poza głównymi
zainteresowaniami autorki.
M. B. Topolska posługuje się wykwintnym
językiem polskim, charakteryzującym się stylem
zwięzłym, fachowym, zawierającym w niewielkiej liczbie słów znaczną treść, niekiedy tylko
przez swoją zwięzłość utrudniającym zrozumienie meritum przedstawianych zagadnień. Owe
trudności towarzyszące czasem lekturze tej pracy są w pewnej mierze pochodną dużej erudycji
jej autorki, która adresuje tę książkę do czytelnika o wysokim wyrobieniu historycznym, dlatego tak częsta nomenklatura stricte naukowa.
Książka nie jest łatwa, lecz, bez wątpienia,
interesująca, gdyżjej ciekawa tematyka i wysoki
poziom; stawiając przed nami postulat gruntownego zapoznania się z jej zawartością, umożli
wiają nam jednocześnie rozszerzenie naszych
horyzontów intelektualnych o nowe, częstokroć
zupełnie dotąd nieznane zagadnienia.
Marek Rutkowski
Alina W i t k o w s k a, Mickiewicz - Słowo
i Czyn, Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 365.
Liczni znawcy przedmiotu zajmowali się
oraz życiem Adama M i c k i ew i c z a. Lecz tematyka ta nadal pociąga historyków literatury, którzy, spoglądając na wieszcza dzisiejszym okiem, często potrafią dorzucić
nowe, cenne rysy do pozornie już ukształtowanej
sylwetki poety i człowieka.
Alina Witkowska dosyć dawno poświęciła
się problematyce mickiewiczowskiej 1 i orientacja jej w tym zakresie nie może podlegać istotniejszym zastrzeżeniom. Omawiana tu książka
prezentuje więc dojrzały warsztat metodyczny
oraz gruntowną znajomość przedmiotu. Widoczna zaś troska o jasność autorskich wywodów i
o odpowiednie ich umotywowanie (między innymi przez staranne przypisy) zasługuje na szczetwórczością

1

Między innymi: "Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jed-

nego pokolenia", Warszawa 1962: "Sławianie, my lubim sielanki...", Warszawa 1972.
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gólne podkreślenie, ponieważ nie jest to cecha
zbyt częsta u współczesnych badaczy. Można
więc mniemać, że praca Witkowskiej znajdzie
szerokiego odbiorcę, jako że Mickiewiczem interesuje się rzeczywiście "cały naród".
Podstawowa koncepcja autorki o współ
istnieniu w całym życiu poety "słowa" i "czynu"
(z przewagą tego drugiego elementu, zwłaszcza
po 1834 r.) przeprowadzona została w książce w
sposób konsekwentny i przejrzysty. Musiała ona
naturalnie wpłynąć na wybór formy opracowania, która odbiegła znacznie od typu schematycznej monografii " ... [książka J nie troszczy się
ani o kompletność omówienia całego dorobku,
ani ściśle trzyma się rytmu chronologii ... , ani
przestrzega akcentów ważności ... " (s. 353). Jednak, mimo udzielanego sobie w ten sposób
rozgrzeszenia, Witkowska nie poszła najłatwiej
szą drogą i to wystawia dobre świadectwo jej
badawczej rzetelności, narażanej niejednokrotnie na poważne próby. Najbardziej miarodajną z
nich było dokonanie należytej segregacji materiału oraz sformułowanie uogólniających wniosków. Okazało się, że w tym zakresie autorka nie
czuje się najpewniej. Szczególnie paradoksalnie
wygląda fak t, iż obraz tak doskonale znanego
Witkowskiej okresu wileńskiego w życiu Mickiewicza szkicowany jest w niektórych fragmentach nieoczekiwanie jednostronnie i nadspodziewanie powierzchownie. Wiadomo zaś doskonale, jak decydujący wpływ na duchowy
rozwój poety wywarł "kraj lat dziecinnych" oraz
studia uniwersyteckie w stolicy Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. Dlatego tak istotny jest tu
postulat pełności i wyrazistości tła, co oczywiście
wymaga wyj<!tkowo starannego doboru odpowiedniego materiału.
Autorka na przykład uwypukla ustalone
już w literaturze historycznej 2 stwierdzenie o
wzajemnym przenikaniu się rozmaitych wyznań,
kultur i etnicznych społeczności zamieszkują
cych kresy Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz o
towarzyszącej temu stanowi rzeczy ogólnej tolerancji i zgodności współżycia. Ale równocześnie
2
R. C y b u l s k i, Józef Zawadzki wydawca, Wrocław 1972: O. M ak s i m a
zio Pijoru Mokykla (1727 - 1832), Lietuvos
demijos Darbai 1971: J. O c h m a ń s k
Wrocław 1967.

księgarz, drukarz,
i t i e n e, PaneveTSR Moksiu Akai, Historia Litwy,
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się zapominać, że

to współżycie nie przew warunkach równego startu życiowego
wszystkich obywateli i, że nawet w dziedzinie
kulturalnej - najbardziej obok wyznaniowej
dostępnej ogółowi - istniały wielkie różnice.
Zauważało się je np. między średniozamożną i
drobną szlachtą a włościaństwem, podczas gdy
według trafnego ujęcia autorki "Wielcy panowie
tworzyli panteon znakomitości czczonych, lecz
nieosiągalnych lub galerię postaci groźnych , od
których cieó trwogi padał na okolicę" (s. 7).
Dlatego fragment o oddziaływaniu kultury
białoruskiej na dwory szlacheckie, a więc i na
Zaosie Mickiewiczów - budzi po prostu zdziwienie, gdyż kultura taka znajdowała się podówczas we wczesnym stadium tworzenia się i
dopiero przyswajała sobie elementy innych prą
dów umysłowych, przede wszystkim nurtują
cych społeczeóstwo polskie. Nieznaczny dystans, jak i dzielił polską szlachtę i białoruskie
włościaństwo, tworzące zasadniczy zrąb przyszłego narodu, ułatwił ten proces, lecz w kierunku odwrotnym do proponowanego przez Witkawsk ą. F ak t wyższości kultury polskiej na
obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego niezależnie od oceny tego zja wisk a - jest powszechnie uznawany 3 , i zastępowanie go innymi
czynnikami jest co najmniej zbędne. Właśnie w
pierwszym ćwierćwieczu XIX stulecia, kiedy
Adam Jerzy C z a r t o r y s k i był kuratorem Wydziału Szkolnego Wileóskiego, podlegały mu szkoły aż w ośmiu guberniach: wileńskiej,
grodzieńskiej, mińskiej, wołyóskiej, podolskiej,
kijowskiej, mohylewskiej i witebskiej 4 .
Podobnie blado wypada charakterystyka
wileńskiego środowiska uniwersyteckiego - w
dużym stopniu na skutek oryginalnego, lecz
dyskusyjnego rozłożenia głównych akcentów.
Zresztą akcenty te zbyt często pozostają w
sprzeczności z wynikami uprzednich badaó
autorki, jak i z jej wypowiedziami w obecnej
pracy. Zagadnienie utylitarnie pojmowanego
regionalizmu, który miał być dla Mickiewicza i
jego przyjaciół zasadniczą podporą psychiczną,
zostało przez Witkowską wyeksponowane na
zdaje

biegało

·' Por. przyp. 2.
M. A 111 b r o s,
Wileńskiego, .. Ateneum
4

Zarys statystyczny szkół Wydziału
1939, R. XIV.

Wileńskie "

plan pierwszy. A tymczasem w wyraźnej sprzeczności z tym stwierdzeniem pozostają (sąsiadu
jące z nimi) uwagi o zainteresowaniach i poglą
dach młodzieży filomacko-filareckiej oraz rozrzucone po całej książce wzmianki o jej życio
wych kolejach. Jeżeli nawet uwzględnić, że na
losach wileńskich studentów zaciążyła przemoc
zaborcy i że ona rzuciła tych "regionalistów"
daleko poza rodzinne strony, to wszechstronność zdobywanej wiedzy i śmiałość światopoglą
dowa muszą być zapisane wyłącznie na korzyść
ich samych. Inna rzecz, czy wystarcza, jak to
proponuje autorka, przyjmować drwiny z nieudanych typów księżowskich bądź nadużywa
nie "męskich" słów, jako "sposób racjonalistycznej krytyki legend Kościoła" (s. 12).
Uznawanie metody "pars pro toto" kryje
zawsze w sobie spore niebezpieczeństwo dla
przejrzystości i konsekwencji wywodów pisŻące
go. Jeszcze mniej pożytku przynosi posługiwanie
się przypuszczeniami mającymi umacniać znane
skądinąd pewniki. Na przykład popularność
W o l t e r a (przede wszystkim jako autora
"Dziewicy Orleaóskiej") wśród filomatów i filaretów motywowanajest nie tylko wspomnianym
ich libertynizmem, ale też znajomością pism
Res t ifa d e la
B r e t .o n n e i prawdopodobnie - dzieł markiza d e S a d e.
Stawianie znaku zapytania przy nazwisku tego
ostatniego powoduje zbędne zastrzeżenia czyteł
tuka na temat skrupulatności Witkowskiej przy
dobieraniu elementów argumentacyjnych.
Ta niedostateczna troska o możliwie peł
ny obraz młodości Mickiewicza powoduje też
w dalszych partiach książki niepotrzebne luki
albo po prostu błędne interpretacje. Wystarczy
zwrócić się ku ustępowi na s. 289-290, w
którym piękny fragment listu Adama do Wiery
C h l u s t i n określony został jako rozmyśla
nia "nad powabami kupy śmiecia".
Nie mogę zabierać głosu na temat słow
nictwa lub stylu pracy pisanej przez historyka
literatury. W każdym razie nowotwory (zgodnie
z dzisiejszą modą głównie z języka łacińskiego,
jako coraz mniej znanego) w rodzaju "rustykalny" (s. 6), "temporalny" (s. 138) lub "nieredukowalny" (s. 276) brzmią równie chropowato jak
wyrażenia "równowaga napięć dystansu i żądzy
poznania" (s. 82), "ostracyzm przyporządkowań
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ideowych" (s. 133), czy "paliwo duchowe monologu Konrada" (s. 159). Z mieszanymi uczuciami
czyta się też takie zdania, jak " ... miał po raz
pierwszy taką nadwyżkę uczuć, iż całą kaskadą
serca mógł runąć na wybraną kobietę" (s. 35),
albo " ... miał ....... boleśnie poranić swe serce o
chłód kopuły św. Piotra" (s. 98).
Niezależnie jednak od tych zastrzeżeń
książka Aliny Witkowskiej zasługuje na poznanie przede wszystkim dlatego, że na postać Adama Mickiewicza spogląda, pamiętając, iż "mieć
serce i patrzeć w serce" pod każdym względem
góruje nad "mędrca szkiełkiem i okiem".

lPaweł de Lavall
Teresa K o m o. r o w s k a, Gloger. Opobiograficzna, LSW, Warszawa 1985.

wieść

Dopiero w 75 lat po śmierci Zygmunta
G l o g e r a ukazała się pierwsza obszerna
biografia autora "Encyklopedii Staropolskiej".
Jest to pozycja dobrze udokumentowana , ale
zarazem utrzymana w formie opowieści z uproszczonym aparatem naukowym. Jej autorka
Teresa Brzozowska -Kom o r o w ska
pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN.
W notce biograficznej T. Komorowska mogła
powołać się jedynie na opracowanie Stefana
D e m b e g o (niestety dużo w nim informacji
błędnych, jak i wątpliwych, dziś trudnych do
zweryfikowania), tom z łomżyńskiej sesji popularnonaukowej ("Zygmunt Gloger - badacz
ziemi ojczystej", PWN, 1978) oraz na kilka
artykułów i wzmianek. Autorka zadała sobie
duży trud przejrzenia niemal całej drukowanej
spuścizny pisarskiej Glogera. W określeniu "niemal całej" nie należy domyślać się odcienia
krytyki, bo jakże dotrzeć do wszystkich tekstów
nadsyłanych przez Z. Glogera do prasy warszawskiej, krakowskiej, prowincjonalnej. Wiem
o tym, gdyż sam przejrzałem ponad 600 korespondencji tego "tytana pracy". Można natomiast postawić T. Komorowskiej ważki zarzut,
że nie sięgnęła po materiały rękopiśmienne przechowywane w Krakowie, lecz ograniczyła się do
pamiątek przechowywanych przez rodzinę.
Pierwsze dwa rozdziały opowieści o

Z. Glogerze, to relacja o antenatach, poprawna,
barwna, z lukami (Vide nowe ustalenia o Wilhelmie), ale i jednym bardzo ważnym rozstrzygnię
ciem. T. Komorowska definitywnie chyba zakończyła spór o miejsce urodzenia Zygmunta
Glogera. Z własnoręcznych wypisów b. studenta
Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że syn
Jana i Marianny Michaliny z Woynów przyszedł
na świat 3 listopada 1845 r. w Tyborach-Kamiance, vel Kamionce, parafia Jabłonka,
gubernia augustowska, na dawnym Podlasiu.
Istotne novum stanowi także uzupełnienie o
postawie rodziny Glogerów w 1863-1864 r.
(Michalina prezesowała nawet parafialnemu komitetowi powstańczemu) .
Autorka prowadzi czytelników przez lata
studiów twórcy "Obchodów weselnych", dorastania do miana "pomocnika Kolberga i petenta
Kraszewskiego". Cieszy swoboda i wartkość
narracji, przeplatanej często fragmentami listów,
wspomnień. Przez cały czas widać fascynację
trybem życia bohatera, jego cechami charakteru.
Zapewne przyjęta konwencja opowieści sprawiła, że zabrakło w książce prób uaktualnienia
ocen, wprowadzenia kwestii dyskusyjnych, jak w
· przypadku wypraw archeologicznych Glogera.
Autorka przedstawiła chwalebny trud zbieracza, rezygnując z poprawienia opinii o opracowaniach pióra Pana Zygmunta, jakości niektórych przynajmniej jego hipotez.
Dalsze rozdziały nie są już ułożone według
klarownego klucza, T. Komorowska starała się
zachować kolejność czasową, wybijając na plan
pierwszy wątki tematyczne związane z działal
no ścią społeczną Zygmunta Glogera (oświata i
sądownictwo wiejskie, "obywatelskie obowiąz
ki" - są na ten temat niewykorzystane materiały w Archiwum Państwowym w Łomży, korespondencje ze wsi), z jego zajęciami gospodarskimi i rodzinnymi, poglądami na przeszłość
i współczesność (" romantyczny pozytywista"),
także najważniejszymi dziełami ("Geografia historyczna ziem dawnej Polski", "Rok polski w
życiu, tradycji i pieśni", "Encyklopedia Staropolska Ilustrowana", "Budownictwo drzewne i
wyroby z drzewa w dawnej Polsce"). W tym
przemieszaniu nazw miejscowości (podróże)
i lat, nazwisk i tytułów, cytatów z książek i
artykułów glogerowskich (czy nie za dużo zapo-
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trudno znaleźć
potrzebne właśnie, wybrane informacje, natomiast dobrze wypada złożoność opisywanej postaci, wszechstronność zainteresowań bohatera
i mnogość jego dokonań. Chciałoby się jeszcze
upomnieć o rozdział o Glogerze "podlaskim", o
wnikliwszą analizę poglądów "postępowego ziemianina" na zmiany polityczno-społeczne za-

życzeń?), różnorakich wydarzeń,

chodzące na ziemiach polskich na przełomie
. wieków (partie i ugrupowania), w tym także na
wypadki 1905- 1907 r.
Nie ulega wątpliwości, że otrzymaliśmy
książkę pożyteczną, wartą polecenia i amatorom
historii, oby inspirującą do dalszych badań nad
życiem oraz twórczą pracą Zygmunta Glogera.

Adam

Dobroński

V. KRONIKA

Wystawa "Wyniki badań archeologicznych w
Polsce północno-wschodniej - 25 lat działal
ności białostockiego ośrodka archeologicznego"

cznych) do 1980 r. W tym okresie badania
prowadzono na l 00 stanowiskach. Nie można
byłoby tego dokonać bez pomocy zarówno
kadrowej, jak i finansowej placówek centralOd 23 kwietni a do 4 października 1982 r. w
nych, takich jak: Państwowe Muzeum Archeosalach Ratusza Muzeum Okręgowego w Bialogiczne, Instytut Historii Kultury Materialnej
łymstoku czynna była wystawa " Wyniki badań
Polskiej Akademii Nauk, Zarząd Muzeów i
archeologicznych w Polsce północno-wschod
Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i
niej" podsumowująca 25-letni dorobek biało
Sztuki, Pracownia Archeologiczna, Przedsię
s toc~iego środowiska archeologicznego w zaberstwa Państwowego Pracowni Konserwacji
kresie badań archeologicznych na Białostoc
Zabytków w Warszawie, a także Muzeum
czyźnie (w obrębie woj. białostockiego sprzed
Warmii i Mazur w Olsztynie. Rozmieszczenie
1975 r.). Scenarzystami wystawy byli: mgr Danubadanych stanowisk uwidocznione jest na mapie
ta J a s k a n i s i mgr Krzysztof B u r e k.
we wstępnej części wystawy.
Oryginalną oprawę plastyczną zaprojektował
Szczególnie ważne dla poznania najwcześ
art. plastyk Lech P a w ł o w s k i.
niejszych dziejów Polski północno-wschodniej
Wystawę poprzedza krótka informacja o
były badania nad epoką kamienia prowadzone
przeszłości tej części Polski i historii badań
w Augustowie, Gołdapi, Matlaku gm. Bakała
archeologicznych tego terenu. Jest to region
rzewo, Płonce Kozłach gm. Łapy, Nowodworzróżnicowany geograficznie i historycznie. W
cach gm. Wasilków. Odkryto tu najstarsze ślady
przeszłości był strefą pogranicza wschodnioosadnictwa ze schyłkowego paleolitu i mezolitu
i zachodniosłowiańskiego oraz słowiańsko-bał
oraz młodsze z neolitu i wczesnej epoki brązu.
tyjskiego. Tereny te zamieszkiwała ludność róż
Osadnictwo neolityczne i z wczesnej epoki brązu
niąca się między sobą kulturowo, językowo i
odkryto również w Sośni gm. Radziłów, Staetnicznie.
czach gm. Kowale Oleckie, Grądach Woniecko
Zainteresowania najdawniejszą przeszłoś
gm. Rutki, Krzemiennym gm. Supraśl.
cią tych ziem sięgają XIX w. Badania rozpoczęte
Na wystawie pokazano wydobyty na tych
przed stu laty przez uczonych i amatorów archestanowiskacp . ciekawy materiał kultury nieologów polskich, rosyjskich i niemieckich wynimeńskiej należącej do wielkiego cyklu kultur
kały często z dorywczych i przypadkowych
myśliwsko-rybackich strefy leśnej północno
zainteresowań poszczególnych osób, rzadziej
-wschodniej Europy. Kultury epoki brązu repreinstytucji naukowych.
zentuje materiał pochodzący z osad w Górze
Ekspozycję rozpoczyna XIX-wieczny zbiór
Strękowej gm. Zawady, Grądach Woniecko
zabytków krzemiennych i kamiennych z kolek(stan. II) i Surażu.
cji Zygmunta Glogera. Następnie w układzie
Badania tych stanowisk ukazały duże zachronologicznym prezentowane są najważniej
późnienia kulturowe wyrażające się głównie trasze wyniki badań prowadzonych na Białostoc
dycyjnym użytkowaniem krzemienia do wyrobu
czyźnie od 1955 r. (od momentu powstania ·· narzędzi oraz archaicznymi formami narzędzi
pierwszej placówki archeologicznej w Białym
kościanych (eksponowane na wystawie harpuny
stoku - Konserwatora Zabytków Archeologiz Suraża) i ceramiki. Główny wysiłek badawczy
ROCZNIK

BIAŁOSTOCKI,

t. XVII, 1991
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Ryc. l . Otwarcie wystawy w

w 25-letniej działalności muzealno-konserwatorskiej służby archeologicznej koncentrował się
nad okresem rzymskim. Zaprezentowano na
wystawie wyniki badań w rejonie Czarnej Hań
czy, między innymi na osadach i cmentarzyskach w Osowej, Osinkach, Szwajcarii, Korklinach gm. Suwałki, Krzywólce gm. Przerośl, Prudziszkach gm. Jeleniewo, Bilwinowie gm. Szypliszki.
Poszerzyły one znacznie naszą wiedzę o
bytującej tu ludności bałtyjskiej , jej kulturze
zarówno materialnej, jak i duchowej. Ujawniły
wysoko rozwiniętą wytwórczość obróbki metali,
wymianę handlową z Imperium Rzymskim oraz
pojawienie się pierwszych elementów uprawy
sprzężajnej (radlica łopatkowa ze Szwajcarii).
Badania nad okresem rzymskim w połud
niowej części województwa, zwłaszcza na prezentowanych na wystawie dużych cmentarzyskach w Krupieach i Cecelach gm. Siemiatycze,
pozwoliły na uchwycenie wschodniego zasięgu
kultury przeworskiej. Ukazały zmiany kulturowe w osadnictwie tego regionu na przełomie II i
III w.n.e. Wyróżniono tzw. cecelską fazę kultury

Białymstoku .

Fot. A. Ciulkin

wielbarskiej, której nosicielami była ludność z
Pomorza. Bogaty inwentarz grobowy z tych
cmentarzysk ukazuje zwiedzającym wysoki poziom techniczny i artystyczny przedmiotów codziennego użytku, broni, biżuterii.
Na uwagę zasługują również kurhany z
późnego okresu rzymskiego badane między innymi w Rostołtach gm. Juchnowiec Dolny,
Dmochach Rodzonkach gm: Czyżew, Skiwach
Dużych gm. Siemiatycze, Kutowej gm. Narew.
Eksponowany materiał zabytkowy z tych cmentarzysk to importowane pucharki szklane, srebrne i brązowe ozdoby, kamienie do gry. Przedmioty te świadczą o dużej zamożności ludności
grzebiącej swych zmarłych w kurhanach.
Wiele uwagi w ciągu tych 25 lat poświęcono
również badaniom nad okresem wczesnośred
niowiecznym. Tę część wystawy rozpoczyna prezentacja wyników badań grodziska w Haćkach
- najstarszego obiektu grodowego Białostoc
czyzny -zasiedlonego w wiekach VI- VII oraz

XI

W.

Wiele lat badań poświęcono eksponowanemu na wystawie zespołowi osadniczemu w

Ryc. 2. Białystok - naczynie szklane z Rostołt, gm. Juchnowiec Dolny - fragment ekspozycji. Fot. W. Dobrajski

Ryc. 3.

Mrągowo

- fragment ekspozycji
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XII- XIII w. w Święcku Strumianach gm. Czyżew, składającego się z grodziska, cmentarzyska
i dwóch osad.
Bogaty materiał wystawienniczy podkreśla
rolę i znaczenie grodu kasztelańskiego, jego
kontakty z odległymi krajami poświadczone są
licznymi importami. Gród święcki leżał na szlaku komunikacyjnym łączącym Mazowsze Ruś - Jaćwież. Drugim grodem kasztelańskim
badanym i prezentowanym na wystawie jest
grodzisko z XIII w. w Wiźnie. Duża ilość wydobytych w czasie badań żelaznych grotów
potwierdziła jego ważną funkcję militarną i
strategiczną. Był tu punkt zborny wypraw przeciwko Jaćwieży.
Również ważnym zagadnieniem badawczym i bogato reprezentowanym na wystawie są
cmentarzyska wczesnośredniowieczne z grobami w obudowach kamiennych i z grobami kurhanowymi. Występujący w grobach materiał
zachodnio-i wschodniosłowiański świadczy o
silnym przemieszaniu kulturowym i etnicznym
zamieszkałej tu ludności .
Wystawa prezentuje wyniki badań sondażowych prowadzonych na licznych grodziskach
Białostocczyzny. Głównym ich celem było uści
ślenie chronologii poszczególnych obiektów.
Wystawę zamykają prace inwentaryzacyjne
związane z ogólnopolską akcją Archeologiczne
Zdjęcie Polski.
Omawiana wystawa poza Białymstokiem
była prezentowana w Tykocinie, Toruniu, Bydgoszczy, Mrągowie, Łomży i Suwałkach. Wszę
dzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno archeologów, jak i innych zwiedzających.
Przyczynił się do tego zarówno bogaty materiał
zabytkowy, jak ilustracyjny i fotograficzny oraz
oryginalny stelaż. W ogólnopolskim konkursie
na "Najciekawsze wydarzenia muzealne roku"
w 1983 r. wystawa ta zdobyła III nagrodę.
Krystyna

Bieńkowska

Stała wystawa "Z dziejów białostockiej klasy
robotniczej" w Muzeum Historycznym w Białymstoku

W ramach obchodów stulecia polskiego
ruchu robotniczego Białostockie Muzeum Hi-

storyczne przygotowało cykl wystaw, odczytów, lekcji muzealnych, spotkań · z weteranami walki i pracy, i projekcji filmowych poświę
conych dziejom białostockiej klasy robotniczej.
Szeroka popularyzacja tej problematyki prowadzona była w salach muzealnych, szkołach,
zakładach pracy, gminnych ośrodkach kultury
na terenie woj. białostockiego.
Tematyka organizowanych wystaw akcentowała rolę białostockiej klasy robotniczej oraz
jej wkład w walce o wyzwolenie narodowe i
społeczne. Obchody zainaugurowano 27 stycznia 1982 r. wystawą "Białostocka klasa robotnicza w sztuce", na której zaprezentowano prace
malarskie i graficzne ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. Eksponowane
dzieła ujęto chronologicznie w dwóch działach,
ukazując ważniejsze wydarzenia w dziejach białostockiej klasy robotniczej XIX i XX w.
Dział pierwszy wystawy ilustrował warunki
pracy i bytu robotników poprzez wyeksponowanie dzieł przedstawiających zakłady przemysło
we, robotników przy pracy, pracę dzieci, wypadki przy pracy, które dość często zdarzały się w
przemyśle białostockim. Zilustrowanie tej problematyki stanowiło przejście do drugiego, zasadniczego działu ukazującego walkę kilku pokoleń robotników o wyzwolenie narodowe i
społeczne. Prezentowane prace ukazywały w
ujęciu chronologicznym etapy rewolucyjnej
walki klasy robotniczej, poczynając od pierwszych strajków o charakterze ekonomicznym,
po ważniejsze wystąpienia rewolucyjne w dwudziestoleciu międzywojennym.
Dzieje polskiego ruchu rewolucyjnego podejmowała również wystawa "Ruch robotniczy
w grafice". Złożyły się na nią 52 grafiki ze
zbiorów Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie. Eksponowane prace, wykonane w różnych technikach graficznych w znacznej
, większości w okresie powojennym, odznaczały
się wysokimi walorami poznawczymi i artystycznymi. Ich twórcami byli znani i wybitni artyści
polscy z okresu międzywojennego i powojennego tej miary co: Stefan Nacht S a m b o r s k i,
Leopold L e w i ck i, Jerzy M i l l er, Juliusz K r a j e w s k i, Aleksander U n i ec h o w s k i, Władysław Z a k r z e w s k ~
Konstanty S o p o ć k o i inni. Prezentowane
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prace ilustrowały wydarzenia z historii polskiej
klasy robotniczej, jej walk rewolucyjnych i narodowowyzwoleńczych od powstania I Proletariatu po lata władzy ludowej i osiągnięcia budownictwa socjalistycznego w Polsce.
W ramach obchodów stulecia polskiego
ruchu robotniczego 5 stycznia 1983 r. w salach
Muzeum Historycznego w Białymstoku otwarto stałą wystawę pt. "Z dziejów białosto
ckiej klasy robotniczej". Ekspozycja ta jest
pierwszą próbą wizualnej ilustracji dziejów białostockiej klasy robotniczej, jej organizacji politycznych i związkowych w szerokim kontekście
historii miasta i stosunków społecznych na przełomie XIX i XX w. Ukazuje w miarę wszechstronny obraz białostockiej klasy robotniczej w
nieco innym niż dotąd wymiarze. Szczególny
nacisk położono na zilustrowanie różnych przejawów życia codziennego, warunków pracy i
bytu wraz z czynnikami i uwarunkowaniami
kształtującymi los i mentalność robotnika.
Na nowy kształt wystawy złożyły się bogate
i różnorodne materiały ekspozycyjne pozyskane
w wyniku kwerend przeprowadzonych w archiwach, bibliotekach, w zakładach pracy, wśród
rodzin robotniczych i weteranów walki i pracy.
Poszukiwania te były ukierunkowane na pozyskanie materiału ekspozycyjnego o szeroko pojętej kulturze robotniczej. Uzyskany w toku
wieloletnich kwerend szeroki zasób różnorod
nych źródeł, wykorzystanie aktualnego stanu
badań nad tymi zagadnieniami pozwoliły na
dokonanie pogłębionych prób charakterystyki
życia białostockiej klasy robotniczej. Po raz
pierwszy w tak szerokim zakresie na wystawie,
oprócz dokumentów źródłowych i ikonograficznych, dzieł sztuki, wyeksponowano narzędzia
pracy, wyroby białostockich zakładów przemysłowych, przedmioty codziennego użytku służą
ce do wyposażenia i przyozdabiania mieszkań
robotniczych. .
Ekspozycję otwiera zestaw materiałów ilustrujących narodziny przemysłu włókienniczego
oraz jego rozwój w XIX w., które doprowadziły
do ukształtowania się białostockiego okręgu
przemysłu włókienniczego. Przemysł włókienni

był dominującą gałęzią

produkcji w okręgu
kierunek rozwoju całe
go regionu i w sposób zasadniczy wpływał na

c:zy

białostockim, wyznaczał

powstanie i rozwój białostockiego proletariatu.
Do zilustrowania tego posłużyły fotografie i
ryciny zakładów przemysłowych, załóg robotniczych, wykresy przedstawiające dane statystyczne o rozwoju ośrodków przemysłowych, lic:zebności robotników, strukturze gałęziowej
przemysłu i rozmieszczeniu terytorialnym. Na
ich tle wyeksponowano modele maszyn włó
kienniczych, poczynając od krosna ręcznego do
mechanicznego, drobne narzędzia pracy i wyroby białostockich zakładów włókienniczych z
przełomu XIX i XX W. w ścisłym związku z
rozwojem przemysłu pozos,tawał wzrost miast
. okręgu białostockiego, głównie Białegostoku,

połowie

XIX w. pod względem liczby
produkcji i zatrudnienia
wysunął się na czoło okręgu. Licząc w końcu
XIX w. ponad 60 000 mieszkańców miasto
pozbawione było jakichkolwiek urządzeń sanitarnych, sieci elektrycznej, teatru, rozwiniętego
szkolnictwa. Taki stan powodował niski poziom
życia, zwłaszcza klasy robotniczej.
Obraz miasta w 2 połowie XIX w. zilustrowano oryginalnymi fotografiami ukazującymi
ulice białostockie, poszczególne budynki, targowiska miejskie oraz mieszkańców miasta spotykanych na co dzień na 1,1licach, a więc bardziej
naturalnych niż na portretach. Wszystkie te
aspekty z życia miasta, ukazane na wystawie,
wywierały istotny wpływ na kształtowanie się
sytuacji bytowej klasy robotniczej, tworzyły otoczenie, w jakim żyli robotnicy. Położenie mas
pracujących okręgu białostockiego niekorzystnie odbiegało od warunków bytowych proletariatu innych ośrodków przemysłowych i było
wynikiem ·zacofania przemysłu białostockiego
pozostającego w tyle pod względem stanu technicznego. O warunkach pracy i bytu proletariatu
białostockiego świadczą eksponowane na wystawie dokumenty archiwalne, rysunki przedstawiające zatłoczone hale fabryczne, pracę dzieci, wypadki przy pracy. Obraz życia robotników dopełnia zrekonstruowana izba mieszkalna, wyposażona w oryginalne sprzęty domowe z
przełomu XIX
i XX w. Ekspozycja wnętrza
izby robotniczej po raz pierwszy pokazuje eksponaty z zakresu kultury materialnej robotników okręgu białostockiego. W jej założeniu
było pokazanie możliwie największej ilości
który w 2

zakładów, wielkości

Ryc. l. Fragment

stałej

ekspozycji. Fot. A. Ciulkin

Ryc. 2. Fragment

stałej

ekspozycji. Fot. A. Ciulkin
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Ryc. 3. Fragment

stałej

przedmiotów związanych z życiem robotników,
co w pewnym stopniu zdecydowało o wyborze
wnętrza o średnim standarcie z przełomu XIX
i XX w. Na wyposażenie izby złożyły się meble,
sprzęty kuchenne, drobne przedmioty użytku
domowego i dekoracyjnego oraz elementy stroju robotniczego, usytuowane w częściowo zaadaptowanym wnętrzu.
Obraz życia robotnika staje się bardziej
wyrazisty w konfrontacji z eksponowanym
obok wnętrzem salonu fabrykanckiego, wyposażonym w komplet stylowych mebli i przedmiotów dekoracyjnych z 2 połowy XIX w.
Wprowadzenie tych dwu ekspozycji wyraźniej
uzmysławia różnice poziomów życia oraz przy'czyny podejmowanej przez kilka pokoleń robotników walki o wyzwolenie społeczne.
Ciężkie warunki pracy, często powtarzają
ce się kryzysy i towarzyszące im bezrobocia
torowały drogę budzeniu się poczucia krzywdy
społecznej, narastaniu świadomości o solidarności klasowej oraz podejmowaniu walk rewolucyjnych. Tematowi temu poświęcona jest kolejna część ekspozycji ilustrowana dokumentami
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ekspozycji. Fot. A. Ciulkin

źródłowymi

z początków walk rewolucyjnych,
archiwalnymi fotografiami pierwszych działaczy
robotniczych i przywódców strajków. Dopeł
nieniem obrazu walk strajkowych są eksponowane w tej części wystawy prace graficzne i malarskie A. B o raty ń s k i e g o, T. M il e w s k i e g o i M. B y l i n y upamiętnia
jące wydarzenia z tamtych lat.
Obok walk strajkowych pokazano działal
ność białostockich organizacji robotniczych I
Proletariatu, SDKPiL, PPS i Bundu. Wyeksponowano na wystawie wystąpienia robotnicze w
czasie rewolucji t 905- t 907 r., które w Białym
stoku i okręgu przybrały nie spotykane dotąd
rozmiary, stanowiące jeden z ważniejszych
ośrodków walk rewolucyjnych na ziemiach polskich. Przebieg tych wydarzeń zilustrowano bogatym zestawem materiałów archiwalnych, ikonograficznych i historycznych, co pozwoliło na
ukazanie specyfiki rewolucji na tym terenie, jak
też przejawów solidarności robotników biało
stockich z rewolucyjnym proletariatem polskim
i rosyjskim.
Dalsza część wystawy obrazuje sytuację
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białostockiej

klasy robotniczej w latach I wojny
w Rewolucji
Październikowej oraz powstanie i działalność
Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku w 1920 r. Warunki pracy i
życia robotników w latach 1919-1939, ich
walki strajkowe i polityczne podczas kryzysu
gospodarczego, represje i procesy polityczne
działaczy robotniczych ilustrują na wystawie
liczne dokumenty oraz fotografie strajków, manifestacji, obchodów pierwszomajowych, akty
oskarżenia i wyroki sądowe, a wśród nich akt
oskarżenia z 1928 r. z procesu 133 członków i
sympatyków KPZB, jednego z większych procesów politycznych w ówczesnej Polsce.
Lata wojny i okupacji hitlerowskiej, zbrodniczą politykę okupanta ilustrują fotografie
pomordowanych, pamiątki więźniów obozów
koncentracyjnych, obwieszczenia o egzekucjach,
listy osób pomordowanych, oznaki dyskryminacyjne, numerki obozowe oraz zestawienie poniesionych strat biologicznych i materialnych
światowej, udział Białostocczan

ludności Białostocczyzny.
Część dotycząca lat po wyzwoleniu zawiera
dokumenty źródłowe i ikonograficzne, sztandary partii robotniczych i organizacji młodzieżo
wych pokazujące przemiany dokonujące się w
latach powstania i utrwalania władzy ludowej.
Symbolem tych przemian jest panoramiczne
zdjęcie współczesnego Białegostoku zamykające
wystawę.

Wystawa ta, syntetyzująca aktualny
wielu historyków zajmujących się tą
problematyką, dobrze zapewne przysłuży się
upowszechnieniu wśród społeczeństwa wiedzy o
dziejach białostockiej klasy robotniczej.

stan

badań

Aleksander Antoniuk

WYSTAWA "OŚWIATA W BIAŁYMSTOKU
1919-1939"
W ramach obchodów "Dni Białegostoku"
17 września 1983 r. w Muzeum Historycznym
Oddziale Muzeum Okręgowego otwarto
wystawę poświęconą oświacie naszego .miasta
w okresie międzywojennym. Wystawa składała
się z czterech działów przedstawiających poszczególne kategorie szkolnictwa.

Wystawę otwierały fotografie pierwszych
organizatorów polskich placówek oświatowych,
późniejszych opiekunów szkół.
W dziale pierwszym przedstawiono pamiątki związane ze szkolnictwem powszechnym
publicznym i prywatnym, w tym także religijno-żydowskim. Dokumenty umieszczone na wystawie to: Dzienniki Urzędowe Kuratorium
Okręgu Warszawskiego, Dzienniki Urzędowe
Kuratorium Okręgu Brzeskiego, pod które Białystok podlegał od 1933 r., sprawozdania z
działalności Towarzystwa Popierania Budowy
Publicznych Szkół Powszechnych, a także róż
norodne czasopisma, podręczniki, atlasy. Spośród kilku fotografii zamieszczonych w tym
dziale do najciekawszych należały zdjęcia zastę
pu harcerek w czasie przemarszu ulicą Lipową
podczas uroczystości miejskich oraz grona pedagogicznego i uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej. Materiałem wzbogacającym były dane
statystyczne, z których dowiadujemy się o liczbie szkół publicznych i prywatnych, o budynkach, w których mieściły się szkoły, o liczbie
nauczycieli i uczniów. Bardzo skromne są uczniowskie pamiątki: piórniki firmy "Bata", drewniane pióra, malowane ołówki, kałamarz z nalepką firmową datowaną na 1932 r., oto wszystko co zaprezentowano z przedwojennego tornistra ucznia.
Drugi dział wystawy obejmuje szkolnictwo
średnie ogólnokształcące. Warunkiem dostania
się do gimnazjum było ukończenie szkoły powszechnej i pomyślne zdanie egzaminu kwalifikującego. Początkowo nie był to jedyny możliwy
wzorzec edukacji. Dzieci nieraz uczyły się tylko
w domu, przystępując następnie do egzaminu,
którego pomyślne zaliczenie umożliwiało naukę
w gimnazjum. W Białymstoku były trzy pań
stwowe szkoły średnie ogólnokształcące: męska
im. króla Zygmunta Augusta i żeńska im. Anny z
Sapiehów Jabłonowskiej, obie otwarte w 1915 r.
oraz męskie gimnazjum im. marszałka Józefa
Piłsudskiego powstałe w 1930 r. Działały również gimnazja prywatne, ale zachowało się bardzo niewiele pamiątek po tego typu szkołach.
Wystawa prezentuje różnorodne dokumenty
dotyczące prawnego uregulowania działalności
placówek oświatowych, warunków zatrudniania profesorów, zaświadczenia i dyplomy odda-
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Ryc. l. Fragment wystawy

jące miarę

"Oświata

ich fachowości, pisma wydane przez
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, Kuratoria, gazetki szkolne . redagowane przez uczniów i wiele innych pamiątek.
Najciekawszym dokumentem jest "Regulamin
liceum i gimnazjum im. Anny z Sapiehów Jabło
nowskiej". Składa się on z trzech części. Pierwsza stanowi wyciąg z regulaminu MWRiOP,
druga i trzecia to prawa i obowiązki uczennic
opracowane przez dyrekcję. W tej części wystawy bardzo interesująco przedstawia się także
ikonografia. Różnorodność prezentowanych fotografii odzwierciedla wygląd pracowni i budynków, działalność artystyczną i wydawniczą oraz
ukazuje zajęcia z niektórych przedmiotów, wycieczki nauczycieli i uczniów, różne uroczystości. Szczególną uwagę wzbudzało zdjęcie wykonane przed gmachem gimnazjum im. Zygmunta
Augusta 3 czerwca 1920 r. Przedstawia ono
grupę profesorów z dyrektorem szkoły na czele,
za nimi stoi 10 młodych wychowanków, pierwszych maturzystów szkoły. Bardzo interesujący-

w

Białymstoku

1919-1939". Fot. A. Ciulkin

mi eksponatami są również znaczki szkolne i
emblemat sportowy. W ówczesnych czasach
znaczek spełniał rolę dzisiejszej tarczy szkolnej.
Był on niewielki, gdyż przypinało się go do
czapki lub beretu. Widniały na nim inicjały
szkoły z orłem, okolone wieńcem. Oryginalny
był również emblemat sportowy wykonany z
dwukolorowego materiału w kształcie stylizowanej tarczy herbowej z wyhaftowanymi inicjałami GZA, czyli Gimnazjum Zygmunta Augusta. Emblemat ten przyszywano do koszulki
gimnastycznej ucznia reprezentującego szkołę
na zewnątrz podczas rozgrywek sportowych.
Trzeci dział wystawy przedstawia szkolnictwo zawodowe i dokształcające. Spośród 20
szkół zawodowych państwowych i prywatnych
zaprezentowano dwie największe: Państwową
Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową kształcącą
chłopców

oraz koedukacyjną Szkołę Handlową
Kopernika, działającą pod patronatem Polskiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Ekonomicznej i Handlowej. Szkoły te najim.

Mikołaja
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obszerniej prezentują fotografie uczniów i nauczycieli ukazujące ich pracę w szkole, harcerstwie, na zajęciach warsztatowych, podczas uroczystości w mieście, na wakacjach i wiele innych.
Większość tych zdjęć to niepowtarzalne, bardzo
ciekawe ujęcia, technicznie dobrej jakości. Znaczną część materiałów dotyczących pierwszej z
wymienionych placówek pozyskano od jej byłe
go ucznia, założyciela Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego Piotra S a w i c k i eg o. Bogato udokumentowana była również
historia drugiej z wymienionych szkół, przy
której ożywioną działalność prowadziła Sekcja
Miłośników Fotografii. Działalność zawodową i
dokształcającą pokazano także poprzez świa
dectwa ukończenia nauki w różnych szkołach i
na kursach, egzemplarz pisma "Czyn" wydawanego przez młodzież pracującą i uczącą się w
Męskiej Szkole Dokształcającej, a także podrę
czniki, albumy. Wzbogacają te informacje dane
statystyczne dotyczące liczby nauczycieli i uczniów tych szkół.
Ostatni dział, zamykający wystawę, dotyczy żeńskiego i męskiego Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. króla Zygmunta
Augusta. Szkoły te przygotowywały nauczycieli
dla szkół szczebla podstawowego. Skromna
prezentacja, wspaniałego przecież dorobku obu
placówek, to wynik zgromadzenia niezbyt róż
norodnego materiału, a jednocześnie brak wystarczającej powierzchni, aby pokazać w całości
nawet te niewielkie zbiory. Pokazano znaczek
oraz zachowany w bardzo dobrym stanie sztandar seminarium, a także fotografie budynku
szkoły . Niedostatek ten równoważyła względna
obfitość dokumentów takich jak protokoły egzaminów dyplomowych, dyplomy ukończenia
szkoły, pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do dyrektorki
M. C z u łaj e w s k i ej, świadectwa absolwentów, legitymacje nauczycieli - członków
Związku Nauczycielstwa Polskiego, ciekawe numery pisma "Młoda Myśl" wydawanego przy
seminarium przez Towarzystwo Bratniej Pomocy. Ekspozycję tego działu uzupełniają dane
statystyczne oraz dokumenty dotyczące Liceum
Pedagogicznego, które powstało po reformie
oświaty w 1935 r. jako seminarium.

Zorganizowanie wystawy

"Oświata

w Bia-

łymstok u 1919- 1939" bylo wyjściem naprzeciw

oczekiwaniom i zainteresowaniom społeczeń
stwa, co potwierdziła duża liczba zwiedzających.
Elżbieta

Iwaszko ·

POWSTANIE MUZEUM W BIELSKU
PODLASKIM JAKO ODDZIAŁU
MUZEUM OKRĘGOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
15 maja 1984 r. na mocy Zarządzenia
Wojewody Białostockiego powołano do życia
Muzeum w Bielsku Podlaskim, jako Oddział
Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Idea powstania muzeum zrodziła się w momencie utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Bielska Podlaskiego (1975 r.), które zaczęło gromadzić regionalne, charakterystyczne dla Ziemi Bielskiej,
zbiory etnograficzne. Na siedzibę muzeum przeznaczono znajdujący się w centrum miasta zabytkowy, XVIII-wieczny ratusz. Budynek poddano pracom remontowym i konserwatorskim,
które ukończono w czerwcu 1984 r. Uroczyste
otwarcie Muzeum, po uprzednim przygotowaniu pomieszczeń do organizacji wystaw, wyposażeniu w niezbędny sprzęt administracyjno-gospodarczy, zainstalowaniu sygnalizacji alarmowej i przeciwpożarowej, nastąpiło 5 paź
dziernika 1984 r. Działalność wystawienniczą
zainaugurowano otwarciem trzech wystaw czasowych: "Malarstwo polskie i rzemiosło artystyczne XVIII- XX wieku", "Nabytki Muzeum
w Bielsku Podlaskim ", oraz "Rewolucja Paź
dziernikowa w grafice i medalierstwie".
W okresie do 1986 r. Muzeum zorganizowało wiele interesujących i różnorodnych pod
względem tematycznym wystaw, jak "Ordery,
odznaczenia i odznaki Polski Ludowej", "Obieg
pieniężny na Ziemi Bielskiej", "Ikony", "Reforma rolna na Białostocczyźnie", "60 rocznica
powstania Białoruskiej Włościańsko-Robotni
czej Hromady", "Twórczość Czesława Sadowskiego", "38 rocznica Kongresu Zjednoczeniowego". Większość ekspozycji prezentowanych
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Ryc. l. Uroczys te o twa rcie Mu zeum 5

w ratuszu zorganizowana była ze zbiorów Muzeum Okręgowego i Muzeum Historycznego
w Białymstoku. Wystawy odznaczały się wysokimi walorami artystycznymi, poznawczymi i ideologicznymi, co m.in. potwierdzają
wpisy do księgi p a miątkowej. Powodzeniem
wś ród zwiedzających cies z yła s ię zwłaszcza wystawa "Ikony", ukazująca najbardziej popularne tematy ikonograficzne Rosji carskiej. Niektóre z ekspozycji udostępniane były innym placówkom kulturalnym, jak Domy Kultury w
Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

p aźd z iernik a
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mów zasłużonym działaczom PZPR. Z zestawienia frekwencji zwiedzających Muzeum widoczny
jest s tały wzrost zainteresowania społeczeństwa
nową placówką, którą od 1986 r. zwiedziły
l O 072 osoby. Grupy zwiedzających powyżej l O
osób oprowadzane były przez przewodników.
Oprócz działalności związanej z organizacją wystaw Muzeum prowadziło opiekę meryt9r yczną nad istniejącymi w mieście i terenie
Izbami Pamięci Narodowej. Urządzano spotkania młodzieży szkolnej z ciekawymi ludźmi,
pogłębiające wiedzę o historii Bielska i Biało
W zakresie upowszechniania wystaw na- · stocczyzny. O pracach badawczych, działalno
wiązano współpracę z PTTK w Bielsku i Biaści wystawienniczej, ciekawych nabytkach Mułymstoku, Towarzystwem Przyjaciół Bielska
zeum publikowane były informacje i artykuły
Podlaskiego, redakcjami " Gazety Współczes zamieszczane w "Biuletynie Informacyjnym Zanej " i "Kuriera Podlaskiego", Rozgło ś nią Pol- rządu Muzeów I Ochrony Zabytków ", oraz
skiego Radi a w Białym s toku. O każdej wysta- przekazane redakcjom "Rocznika Muzea Walwie ukazywały się informacje w prasie, wywiady ki", "Rocznika Białostockiego".
w radiu . Wy s yłane były zaproszenia do szkół,
Podstawą wszelkiej działalności muzealnej
przedstawicieli władz miejskich i politycznych, każdego muzeum są zgromadzone zbiory włas
zakładów pracy, radiowęzłów zakładowych,
ne. Pierwszego przekazu zabytków do zbiorów
osób indywidualnych związanych z kulturą. Muzeum w Bielsku Podlaskim dokonało TPBP
Otwa rcie nowych ek spozycj( łączone było z in- - były to w większości eksponaty etnograficzne.
nym i uroczys tościami, np. wręczeniem dyplo- Jednocześnie podjęto systematyczne prace zbie-
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rackie i dokumentacyjne . poprzez penetrację w
Bielsku i w terenie, oraz dary i zakupy od osób
indywidualnych. W wyniku tych działań zasób
eksponatewy Muzeum wzrósł do ponad 300
pozycji. Pozyskane przedmioty zostały zinwentaryzowane w księgach inwentarzowych, sfotografowane oraz opracowane w katalogu naukowym. Przeprowadzone kwerendy materiałów
archiwalnych i ikonograficznych w zbiorach
archiwalnych Biblioteki Narodowej, Gabinetu
Rycin Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu
Sztuki PAN w Warszawie, Biblioteki Czartoryskich, Biblioteki PAN i Muzeum Narodowego
w Krakowie, Archiwum KW PZPR i Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Białym
stoku stały się podstawą do opracowania scenariusza stałej wystawy historycznej ilustrującej
dzieje Bielska i okolic. Opracowany również
został scenariusz stałej wystawy etnograficznej,
poświęconej kulturze ludowej Ziemi Bielskiej.
Muzeum Okręgowe w Białymstoku poczyniło starania o pozyskanie specjalistów z takich
dyscyplin naukowych, jak historia, etnografia,
historia sztuki. W ich efekcie zatrudniono 3
pracowników merytorycznych oraz podpisano
w 1985 r. umowę ze studentką etnografii U niwersytetu Poznańskiego na stypendium fundowane i podjęcie pracy w 1987 r.
Ponieważ Muzeum w Bielsku Podlaskim
dysponuje tylko jednym małym pomieszczeniem magazynowym, zaczęto starać się o dodatkowe pomieszczenie, niezbędne do prawidło
wego funkcjonowania placówki. Rozwiązanie
problemu Muzeum widzi w pozyskaniu budynku po Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrz
nych. Na zlecenie Muzeum Pracownia Konserwacji Zabytków zaczęła prace nad odsoleniem i
odgrzybieniem budynku ratusza. Po ich zakoń
czeniu możliwe będzie zorganizowanie dwóch
wystaw stałych. Z zamierzonych wystaw czasowych w 1987 r. Muzeum planuje udostępnienie
następujących ekspozycji: "Pisanki podlaskie",
"Świat fotografa wiejskiego", "Podlaska tkanina podwójna", "Pradzieje Bielska i okolic".
Pracownicy Muzeum od chwili jego powstania w miarę istniejących możliwości starają
się o jak największe pole oddziaływania wśród
społeczeństwa Bielska i regionu. Działalność
placówkijest pozytywnie oceniana przez władze

miasta, co znalazło wyraz m.in. w ocenie Muzeum, wyrażonej na posiedzeniu Komisji Oświa
ty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Miejskiej Rady Narodowej w październiku 1986 r.
Cezary Sopek

WYSTAWA
"CERAMIKA NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE"
ZE ZBIORÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
W lutym 1984 r. czynna była w salach
Muzeum Okręgowego w Białymstoku ekspozycja ceramiki z terenu Białostocczyzny. Wystawę
zorganizowały działy Archeologii i Etnografii
tutejszego Muzeum. Zaprezentowano wybraną
część zabytków i zbiorów ceramicznych zgromadzonych w wynik u wieloletnich badań terenowych prowadzonych przez archeologów i etnografów. Ponad 200 eksponatów uszeregowanych chronologicznie i tematycznie ukazało
zwiedzającym zróżnicowanie typów i form wyrobów ceramicznych.
Zbiory archeologiczne wyeksponowano w
układzie chronologicznym. Prezentowały one
różnorodne formy naczyń występujące na terenach dawnych osad i cmentarzysk, m.in. najstarsze naczynia Białostocczyzny, liczące przeszło
5 tys. lat, oraz ceramikę ludów bałtyjskich i
słowiańskich.

Zbiory etnograficzne ukazano w ramach
lokalnych ośrodków garncarskich. Przekrojowa
wystawa naczyń urozmaicona została dodatkowo małymi wyrobami z gliny: zoomorficznymi gwizdkami, okazami glinianej rzeźby ludowej oraz drobnej ceramiki pamiątkarskiej.
Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia
różnorodnych form ceramiki, których bogactwo
kształtu i kolorystyki doskonale podkreślało
proste tło ekspozycji. Centralnym punktem wystawy, zwracającym szczególną uwagę, było
koło garncarskie. Znajdujące się przy nim pół
wytwory gliniane pomagały w lepszym zrozumieniu etapów wytwarzania naczynia.
Pokaz ceramiki wzbogacony został projekcją filmów ukazujących historię rozwoju i proces
produkcji ceramiki w różnych regionach Polski
i świata.
Lech Pawlata

Ryc. l. Fragment wystawy ceramiki. Fot. W. Dobrajski

Ryc. 2. Fragment wystawy ceramiki. Fot. W. Dobrajski
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WYSTAW A CZASOWA "PTAKI

przygotowana i zrealizowana przez Dział
Muzeum
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ"
· Archeologicznego w Warszawie. Scenariusz
opracowali mgr Marek B o r u t a i mgr Jan
Od 18lutego do 11 kwietnia 1984 r. w salach S i e k l i c k i, oprawę plastyczną wykonała
Muzeum Okręgowego w Białymstoku czynna mgr Grażyna N o w akowska.
była wystawa "Ptaki i zwierzęta drapieżne
Ekspozycja skhtdała się z planszy tytułoPolski północno-wschodniej". Wystawione ekswej, 22 plansz merytorycznych (tekst + zdjęcia),
ponaty pochodziły z Muzeum Przyrodniczo20 gablot oraz podestów na ceramikę. Ponadto:
-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego w
rekonstrukcja grobu podkloszowego, rekonBiałowieży. Współorganizatorem pokazu był
strukcja grobu ciałopalnego kultury przeworDział Archeologii Muzeum Okręgowego w Biaskiej z Wilanowa oraz model grodu wczesnołymstoku.
. średniowiecznego w Bródnie Starym.
Wystawę otwierały reprodukcje rycin i
Autorzy zachowali układ chronologiczny,
zdjęć zwierząt drapieżnych, które nie występują
prezentując najciekawsze eksponaty i wybrane ,
już od kilkunastu lat: żbika, rosomaka i norki
obiekty z terenów dzisiejszej Warszawy od czaeuropejskiej.
sów najdawniejszych do 1611 r., tzn. momentu,
W dalszej części zaprezentowano wypchane gdy stała się stolicą. Każdy okres chronologiokazy l O drapieżnych ssaków oraz okazy 19 czny rozpoczyna plansza zawierająca mapę z
gatunków drapieżników dziennych i Ił gatun- naniesieniem stanowisk z danego okresu, dość
ków sów. Z drapieżników dziennych 15 gatun- obszerny, lecz zwięzły, tekst charakteryzujący
ków gnieździ się na Białostocczyźnie.
epokę lub okres, w tym m.in. warunki klimatyDrapieżne ptaki i ssaki spełniają w swych
czne, opis flory i fauny oraz podaje krótką
naturalnych biocenozach wiele istotnych funk- charakterystykę materiału zabytkowego.
cji, m.in. selekcjonują zwierzynę roślinożerną z
Wśród eksponowanych przedmiotów na
osobników starych, chorych i słabych . Usuwają uwagę zasługuje czaszka 12-letniej dziewczynki,
pad linę.
datowana na okres mezolitu 8000-4500 r. p.n.e.,
Wystawa ta miała na celu zwrócenie więk- znaleziona na Grochowie oraz zrekonstruowana
szej uwagi społeczeństwa na konieczność ochro- według tego znaleziska główka .
ny rodzimych drapieżników oraz szersze zapozOgółem zaprezentowano ok. 450 najdenanie z gatunkami, ich trybem życia oraz rolą, kawszych eksponatów, znalezionych na terenie
jaką spełniają w przyrodzie. Scenarzystą wystaWarszawy.
wy był dr Cz. O k -o ł ó w. Od strony redakcyjCennym uzupełnieniem ekspozycji były renej teksty reprezentowały wysoki poziom mery- . , konstrukcje rysunkowe najciekawszych znaletoryczny, w zwięzłej i skondensowanej formie zisk (np. naczynia ze szkła) oraz urządzeń wycharakteryzowały poszczególne grupy. Oprawę · twórczych, jak neolityczny warsztat tkacki, dyplastyczną wykonał artysta plastyk S. O s t a- marka.
s z e w s k i.
Odpowiedni dobór materiału zabytkoweWystawa cieszyła się dużym zainteresowa- go, czytelny układ oraz estetyczna, oszczędna,
niem społeczeństwa i przyczyniła się do spopula- a jednocześnie niezwykle komunikatywna opraryzowania fauny naszego regionu.
wa plastyczna i ciekawa aranżacja wystawy,
złożyły się na atrakcyjność prezentowanej eksHalina Karwowska pozycji.
W Białymstoku ekspozycja warszawska
ci~szyła
się dużym powodzeniem, zwiedziły ją
WYSTAWA "PRADZIEJE WARSZA WY"
4593 os'oby.
l ZWIERZĘTA DRAPIEŻNE POLSKI

Od 9 października do 16 grudnia 1984 r. w ·
salach Muzeum Okręgowego w Białymstoku
czynna była wystawa pt. "Pradzieje Warszawy"

-

Naukowo-Oświatowy Państwowego

Barbara Maciuk iewicz-Czarnecka
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Ryc. l. Fragment wystawy "Pradzieje Warszawy". Fot. W. Dobrajski

WYSTAWA "HISTORIA BIAŁOSTOCKIEJ
HUTY SZKŁA"

madzono jedynie kilka butelek monopolowych i
pojedyncze egzemplarze innych form orazjedno

5 grudnia 1984 r. w salach ekspozycyjnych Muzeum Historycznego , będącego Oddziałem Muzeum Okręgowego w Białymstoku,
otwarta została wystawa czasowa zatytułowana
"Historia białostockiej huty szkła". Przedstawiała ona zakład trudniący się nietypową dla
naszego regionu produkcją, w której Białostoc
czyzna nie miała większych tradycji.
Huta szkła powstała w 1929 r., jako przedsiębiorstwo prywatne, i mieściła się w budynkach byłej farbiarni włókienniczej przy ulicy
Ryskiej l w Białymstoku. Przystosowani e
obiektu do nowej funkcji ograniczało się do
uruchomienia niezbędnych urządzeń do produkcji. Warunki pracy hutników były bardzo
ciężkie. Kruchość tworzywa nie sprzyjała zachowaniu się wielu eksponatów. Na wystawie zgro-

w procesie
Ikonografia okresu
międzywojennego ukazywała nam wnętrze zakładu, hutników przy pracy, ich zajęcia w czasie
wolnym. Do innej grupy materiałów archiwalnych zaliczyć należy druk reklamujący wyroby
huty oraz ulotkę wzywającą do strajku solidarnościowego z włókniarzami Białegostoku. Wymowną charakterystykę lat międzywojennych, a
szczególnie kryzysu ekonomiczneg o, stanowiły
dane statystyczne dotyczące hutników zarejestrowanych przez Państwowy Urząd Pośred
nictwa Pracy.
Okupacja niemiecka dotknęła hutę szkła w
mniejszym stopniu niż zakłady produkujące dla
frontu. Nie uległa istotniejszej zmianie technika
wytwarzania wyrobów i ich asortyment, ani
warunki pracy. Niektórzy hutnicy brali czynny

narzędzie

używane

produkcyjnym -

bezpośrednio

dłuto.
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udział w ruchu oporu. Jednym z nich był Roman
W o ź n i a k, po wojnie współorganizator odbudowy huty szkła. Na wystawie znajduje się
jego przepustka na teren zakładu wystawiona
przez administrację niemiecką.
Po wyzwoleniu władze polskie przejęły hutę szkła w stanie wielkiego zniszczenia, z zabu. dowań fabrycznych pozostał jedynie komin. W
wyniku ofiarnej pracy hutników już pod koniec
1944 r. zakład był gotowy do rozpoczęcia produkcji. Na wystawie pierwsze lata po odzyskaniu wolności zostały ukazane poprzez doku, menty świadczące o włączeniu się pracowników
w proces odbudowy życia gospodarczego i społecznego oraz dane dotyczące ilości i asortymentu produkcji, opisy stanu technicznego i odrę
czny plan sytuacyjny. Niestety, nie zachowała
się żadna fotografia huty szkła z tamtego okresu. Niewielka jest także prezentacja wyrobów.
Tuż po wojnie produkowano tzw. szkło zielone
proste, z którego wytwarzano najprostsze formy
opakowaniowe, znalazły się więc na wystawie
butelka apteczna, słoiki i słoiczki, szklanki.
Sprawy zakładu z końca lat czterdziestych i
początku pięćdziesiątych stosunkowo dobrze
ukazują takie dokumenty, jak sprawozdania z
produkcji, korespondencja dyrektora z Wydziałem Przemysłowym Urzędu Wojewódzkiego,
plan zabudowań huty szkła, akta dotyczące
zatrudnienia. Z końca lat pięćdziesiątych, a
przede wszystkim sześćdziesiątych, pozyskano
bogate materiały ikonograficzne. Najwięcej jest
zdjęć hutników uczestniczących w obchodach
Święta Pracy. Rok 1962 był ważną datą w
historii zakładu, gdyż zmieniono wówczas profil
produkcji, by ratować hutę przed bankructwem i
groźbą zamknięcia. Zaczęto produkować szkło

gospodarcze. Z tegookresu na wystawie znalazły
się różnego asort~mentu szklanki, dwa wzory
kieliszków wykonane na półautomatach. Elementem potwierdzającym zasadnicze zmiany w
rodzaju produkcji jest fotografia huty szkła po
moderniz~cji dokonanej w 1967 r. Dalsze lata
były pomyślniejsze dla zakładu. Przedstawia to
także bogaty materiał wystawienniczy, wiele
zdjęć z powstania szkoły przyzakładowej, z budowy nowego, dużego wydziału szkła oświetle
niowego, z ośrodków rekreacyjnych i z życia
hutników. Eksponowano bardzo duży zestaw

estetycznie wykonanych wyrobów szkła gospodarczego i przeróżne wzory kloszy do lamp,
kinkietów, lampek, żyrandoli, osłon, a także
narzędzia pracy oraz urządzenia, które zmieściły
się w sali muzealnej, m.in. żeliwne i drewniane
formy, półformy, piszczele. Dynamika rozwoju
została dokładnie uwidoczniona w liczbach. Na
wystawie poświęconej historii huty poka~ano
zakład prezentując jego podstawową działal
ność, tj. produkcję i związane z nią sprawy,
zaakcentowano także działalność społeczną,
sportową, pedagogiczną i kulturalną pracowników, oraz różne formy ich wypoczynku. Wszystkie te sprawy ilustrują fotografie dyplomy,
medale, puchary, legitymacje, kronika hotelu
robotniczego.
Materiał ekspozycyjny pochodził ze zbio- .
rów własnych, Wojewódzkiego Archiwum Pań
stwowego w Białymstoku, byłych hutników, a w
znacznej mierze z huty szkła "Białystok".
Prezentacja zakładu, który od półwiecza
związany jest z miastem, przybliża społeczeń
stwu jego historię i dzień dzisiejszy.
Elżbieta

Iwaszko

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
ODDZIAŁ

W

MUZEUM

OKRĘGOWEGO

BIAŁYMSTOKU

l października 1985 r. została otwarta Galeria Sztuki Współczesnej, jako Oddział Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Położona
przy ul. Manifestu Lipcowego 14, obejmuje
kompleks obiektów wzniesionych w 1973 r.
według projektu mgr inż. arch. Jana T o c z ył o w s k i e g o. Zespół składa się z czterech
pawilonów - rotund, każdy o pow. 240 m 2,
usytuowanych na zróżnicowanych poziomach,
połączonych ze sobą przestronnymi korytarzami. Od wschodu przylega do wzgórza kościoła
św. Rocha, od zachodu, czyli od strony frontowej, rozpościera się otwarta przestrzeń zieleńca.
Do grudnia 1980 r. pawilony były użytkowane
przez Biuro Wystaw Artystycznych, kawiarnię
"Elida", Akademickie Centrum Kultury, a także przejściowo mieściła się tutaj scena Teatru
Lalek.
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Decyzją białostockiego Urzędu Wojewódzkiego w końcu 1980 r. cały kompleks przejęło
Muzeum Okręgowe, ale nadal znaczna część
powierzchni pozostała w użytkowaniu Akademickiego Centrum Kultury oraz kawiarni
"Elida". W momencie przejmowania obiektów
okazało się, że wymagają gruntownego remontu.
W trybie przyspieszonym wykonano dokumentację techniczną, a w latach 1982- 1985 przeprowadzono prace remontowe.
Przejęcie przez Muzeum Okręgowe omawianych pawilonów zobowiązywało placówkę
do organizacji ekspozycji Galerii Sztuki Współ
czesnej, tym bardziej że decyzją Wydziału Kultury i Sztuki UW od Biura Wystaw Artystycznych przyjęto część zbiorów. Składały się one z
dzieł malarskich, mniejszą grupę stanowiła grafika i rzeźba. Ogółem Muzeum pozyskało 127
pozycji powstałych przede wszystkim w trakcie
udziału artystów plastyków w plenerach biało
wieskich.
Nim doszło do otwarcia ekspozycji niemal
przez pięć lat trwały dyskusje nad merytorycznym kształtem wystawy, a także nad zakresem
działalności tego typu placówki. W wielu burzliwych spotkaniach brali udział nie tylko pracownicy miejscowego ośrodka muzealnego, ale także
z Muzeum Sztuki w Łodzi, krytycy sztuki,
szerokie gremium artystów plastyków z Białego
stoku, przedstawiciele władz wojewódzkich politycznych i administracyjnych. W toku takich
decyzji scenariusz opracowany przez mgr Joannę T o m a l s k ą-K o s i ń s k ą, 15 marca
1985 r. został ostatecznie przyjęty i zatwierdzony
przez Wojewódzką Radę Plastyki. Pracami realizacyjnymi, w zakresie oprawy plastycznej i
aranżacji, z ramienia PP "Sztuka Polska" zajęli
się plastycy Stanisław O s t a s z e w s k i i
Dariusz S o b o c i ń s k i.
Ekspozycja Galerii Sztuki Współczesnej
mieści się w trzech pawilonach o ogólnej pow.
720 m 2 • Składają się na nią dzieła artystów
polskich, w tym również środowiska białostoc
kiego. Prezentuje ona 163 obrazy, 34 rzeźby,
5 tkanin, łącznie ponad 200 obiektów. W skład
tego zespołu weszły liczne pozycje zgromadzone
wcześniej przez dział sztuki Muzeum Okręgo
wego, część przejętych zbiorów z Biura Wystaw
Artystycznych oraz pozycje nowo nabyte. Obra-

zują
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one dzieje sztuki polskiej od 1918 r. po czasy
a więc okres obfitujący w liczne
kierunki artystyczne, różnorodne rozwiązania
formalne i stylowe. One to właśnie pozwoliły na
zgrupowanie materiału ekspozycyjnego w bloki
problemowe, ukazujące zagadnienia: realizmu,
koloryzmu, surrealizmu, metafizyki, groteski,
metafory, ekspresji, czy też malarstwa materii,
poszukiwań malarsko-przestrzennych , informelu, konstruktywizmu, pop-artu, nowej figuracji.
Najbardziej liczny okazał się zbiór dzieł
ukazujący zróżnicowany obraz realizmu oraz
rozwiązań koloryzmu polskiego. Te kierunki pokazane są w pierwszym pawilonie na przykładzie
prac starszej i młodszej generacji takich artystów
jak: T. M a k o w s k i, T. C z y ż e w s k ~
E. E i b i s c h, W. T a r a n c z e w s k i,
Z. W a l i s z e w s k i,
L. S l e n d z i ń
s k i, A. K o z y r s k i, W. B o r o ws k i,
Cz.
W i e r u s z- K o w a l s k ~
Cz.
R z e p i ń s k i,
B.
H o u w a l t,
A. N a c h 't-S a m b o r s k i, L. L ejm a n, J. W o l f f, K. P o d s a d e c k i,
T. N i e s i o ł o w s k i, S. F i l i p k i ew i c z, J. S o k o ł o w s k i, J. F e d k ow i c z, J. C y b i s, H. L u ty k, A. L en i c a,
S. K o w a r s k i, A. W e i s,
P. B u k o w s k a, M. W o ł k o wy ck ~
J.
Z i n k o w,
D.
P r z y ł u c k a,
A. C h o m czy k, C. A m b r o że j-C h ud z i k. Na sali tej zostały również wyeksponowane rzeźby A. K a r n e g o.
W pawilonie drugim zaprezentowano dzieła powstałe zgodnie z zasadami przyjętymi przez
surrealistów, ekspresjonistów, dzieła artystów
wyrażające dociekania metaforyczne, czy też
posiadające zabarwienie groteskowe. W tym
zespole znalazło się malarstwo: S. l. W i tk i e w i c z a, J. N o w o s i e l s k i e g o,
J. N a r z y ń s k i e g o, A. S t r u m i ł
ł y,
J. S i e n i c k i e g o, T. K u d uk a,
D.
L e s z c z y ń s k i e j-K l u z y,
J. Ś w i ę c i m s k i e g o, A. S z y m an i u k a, J. D e b i s a, B. J o n s c h e r,
R.
G r a b a r z,
A.
C h o rocie j,
l. M u s i e l a k, Z. K r u k o w s k i e g o,
P. L a s i k a, M. S z y m a ń s k i e g o,
S. R y b i e g o, H. R a c h w a l s k i e g o,
W. J u r k o w s k i e g o, J. T a r a s i n a,
współczesne,
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Ryc. l. Galeria sztuki

współczesnej,

W. H a s i o r a, J. S t e r n a, J. L e b e ns t e j n a i innych. Rzeźbę prezentują prace:
E. Ł a g o w s k i e g o, M. G i e m u ł y,
W. Z a ł ę s k i e g o, B. M a s i c k i ej- Gry g o r c z u k,
S.
H o r n o- P opław s k i e g o, M. D ż u gał y-S o b oe i ń s k i e j i T. M a r k i e w i c z a.
Malarstwo materii, informelu, konstruktywistycznych kompozycji, pop-artu, a także
rzeźby i tkaniny, zgromadzone są w trzecim
pawilonie. Wśród wystawców znajdują się tacy
artyści jak: J.
E y s m o n t, A. G i e r ag a,
J . K o s i ń s k a- B r z o z o w s k a,
J.
W i e r u s z-K o w a l s k a- T u r s k a,
J. Ł a b a n o w s k i, A. M a r c z y ń s k i,
M.
B o g u s z,
J.
T c h ó r z e w s k i,
R.
Z i e m s k i,
S.
W i ś n i e w s k i,
T. D o m i n i k, A. L e n i c a, J. G ó r a,
K.
J a r o d z k i,
J.
L e n g i e w i c z,

fragment ekspozycji. Fot. W. Dobrajski

D. G r o z d e w, D. Ł a b a n o w s k a,
Z. K r u k o w s k i, W. S z a m b o r s k i,
J.
Z i e l i ń s k i,
T.
P ą g o w s k a,
J. P a m u ł a, H. S t a ż e w s k i, R. W in i a r s k i, J. Z i e m s k i, J. T a r a b uł a, T. M a r k i e w i c z, A. S o k o ł o ws k i, J. G r y g o r c z u k, B. L a t o c h a,
l. M a r c j a n, M. J a r o s ł a w s k a-Ż a b s k a i inni.
Tak zaprezentowana ekspozycja Galerii
Sztuki Współczesnej stała się przeglądem plastyki ogólnokrajowej. Pozwala śledzić tendencje i
zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni prawie
60 lat dziejów sztuki polskiej. Mimo iż nie są
prezentowane wszystkie nazwiska wybitnych
artystów, to ekspozycja ta wpisała się w krajobraz kulturalny nie tylko Białegostoku, ale i
kraju.
Janina

Hościłowi<.:z
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BIAŁOSTOCKIE

MUZEUM WSI

ODDZIAŁ MUZEUM OKRĘGOWEGO
W BIAŁYMSTOKU

W 1976 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków z udziałem Biura Badań i Dokumentacji
Zabytków w Białymstoku przystąpił do prac
przygotowawczych nad organizacją muzeum
typu skansenowskiego. Podyktowane to było
potrzebą ratowania najbardziej cennych, zabytkowych obiektów wiejskiego budownictwa
drewnianego, które z uwagi na modernizującą
się wieś nie mogły być chronione in situ. Powstał
wówczas wstępny p rojek t merytoryczny, który
był przedstawiony do dyskusji komisjom społe
cznym. W czerwcu 1980 r. rozważało go również
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i
postanowiło przekazać organizację skansenu
Muzeum Okręgowemu w Białymstoku. Decyzja
Wojewody Białostockiego z 1982 r. w tej sprawie .
ostatecznie usankcjonowała prawną działalność
nowej placówki.
W końcu tego samego roku Muzeum Okrę
gowe przystąpiło do wykonywania nowych zadań. Przede wszystkim uzyskało decyzję lokalizacyjną Białostockiego Muzeum Wsi, na gruntach wsi Jurowce, gm. Wasiłków, o powierzchni
118 ha. Opracowano program merytoryczny,
którego autorem został doc. dr hab. Marian
P o k r o p e k. Plan zrealizował zespół pracowników Instytutu Architektury Politechniki
Białostockiej pod kierunkiem doc. dr hab. inż.
arch. Heleny S a w c z u k-Nowa r y. Zespół Doradczy do Spraw Skansenu Ministerstwa Kultury i Sztuki wymienione dokumenty,
zatwierdził.

Na omawianym terenie zgodnie z programem docelowo znajdzie się 135 zabytkowych,
najbardziej cennych budynków z obszaru pół
nocno-wschodniej Polski, bez Kurpiowszczyzny
i Mazur. Ich prezentacja pozwoli odtworzyć
najbardziej charak terystyczne dla regionu zespoły osadnicze, układy wsi: ulicówki, szeregówki, przysiółka, osady kolonijne, obiekty przemysłowe: młynarskie, kowalskie, leśne i inne,
a także zespół zabudowy dworskiej w przeszłości
tak licznie występującej w krajobrazie. W ramach tegoż programu dążyć się będzie do odtworzenia warsztatów rzemieślniczych oraz tych

życia,

które wiązały się z obycza,.
i upodobaniami poszczególnych grup etnicznych naszego regionu. Poza
prezentacją układów przestrzennych wiejskiej
zabudowy w połączeniu z siecią dróg i zadrzewieniem oraz małą architekturą, w programie
przewidziano odtworzenie struktury tradycyjnej
uprawy rolnej. Przyjęty model organizacyjny
pozwoli w pełni ukazać to wszystko, co w
przeszłości stanowiło o wsi białostockiej.
Rozpoczęte w 1984 r. roboty wykonawcze
przy przenoszeniu budynków na teren Biało
stockiego Muzuem Wsi dały już konkretne
efekty. Obecnie znajduje się tam 15 obiektów
zabytkowych, w tym 9 zakończonych, pozostałe
w fazie realizacji. Do ich wnętrz nabyto również
część wyposażenia, które sukcesywnie będzie
uzupełniane i wprowadzane do budynków.
Prace budowlane poprzedzane są szczegółowymi badaniami w terenie przez pracowników muzeUJn, wspomaganych przez specjalistów inny~h dziedzin. Dotyczy to wszelkich
dokumentacji pomiarowych, typowania obiektów do przeniesienia, a także dokonywanie
zakupów lub przyjmowania darowizn w postaci
zabytków nieruchomych i ruchomych. Roboty
budowlane wykonuje brygada cieśli oraz rzemieślnicy, w tym różnych ginących specjalności,
jak wiejscy dekarze o umiejętności krycia dachów słomą, czy też zduni wykonujący dawne
systemy ogrzewcze. Równocześnie buduje się
zespół obiektów socjalno-konserwatorskich i
magazyny, które rozwiążą wiele trudnych problemów muzealnych. Realizacja całego przedsię
wzięcia trwać będzie 20 lat. Wymaga to jednak
ogromnego wysiłku ludzi, którzy bezpośrednio
zajmują się organizacją Białostockiego Muzeum
Wsi.
przejawów

jowością, kulturą

Janina

Rościłowicz

KOLEKCJA KSIĘDZA GRZEGORZA
OSTOI MIKLASZEWSKIEGO
W miesiącach luty - czerwiec 1985 r.
Muzeum w Tykodnie Oddział Muzeum Okrę
gowego w Białymstoku zorganizowało wystawę prezentującą kolekcję księdza Grzegorza
Ostoi
Miklaszewskiego
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emerytowanego kapłana Diecezji Łom
do 1983 r. proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Przytulach koło Łomży, póź
niej zamieszkałego w Domu Księży Emerytów Diecezji Łomżyńskiej, mieszczącym się
w klasztorze pobernardyńskim w Tykocinie,
zmarłego 12 października 1986 r.
Zbiory ks. Ostoi Miklaszewskiego w Tykocinie stały się w tym środowisku ważnym faktem
społecznym. Udostępniane w kilku pokojach
-

żyńskiej,

klasztoru wzbudziły duże zainteresowanie. Z tego też powodu zasadne było przedstawienie najbardziej reprezentatywnej części kolekcji w salach muzeum. Również tradycje kolekcjonerskie
Zygmunta G l o g e r a, którego część zbiorów
prezentuje muzeum w postaci stałej wystawy,
skłoniły do podjęcia prac nad szerszym udostęp
nieniem kolekcji.
Zaczątki kolekcji sięgają 1940 r., kiedy to
ks. Ostoja Miklaszewski był kapłanem w Ostrowie Mazowieckiej. Czas wojny i pierwsze lata
powojenne były okresem, kiedy można było
nabyć dzieła sztuki w dość łatwy sposób, ale i
niejednokrotnie trafiały one w ręce ludzi przypadkowych, nie zdających sobie sprawy z ich
realnej wartości, i wtedy dalsze losy tych przedmiotów były zagrożone. Było tak zwłaszcza w
przypadku obiektów podworskich. Na rynkach
antykwarskich w latach powojennych pojawiały
się dzieła sztuki z północnych i zachodnich
terenów Polski. Kolekcja ks. Ostoi Miklaszewskiego jest typowym przykładem zbioru kolekcjonera amatora, nieprofesjonalisty, ale miłośni
ka sztuki, człowieka o wysokiej świadomości
historycznej i społecznej.
W skład kolekcji wchodzą wyroby rzemiosła artystycznego, obrazy, rzeźby, meble z
XIX- XX w. Mimo że kolekcja była gromadzona na terenie Diecezji Łomżyńskiej, są to często
dzieła nie mające nic wspólnego z tym terenem.
Fragment zbiorów przedstawiony na wystawie w Muzeum w Tykocinie jest najbardziej
wartościową częścią kolekcji. Jest to około 130
obiektów (stanowiących zaledwie piątą część
całości), prezentowanych w trzech salach wystawienniczych w dawnym Domu Talmudycznym,
obecnie siedzibie muzeum.
W kolekcji można wyodrębnić kilka grup.
Najliczniejszą stanowią wyroby rzemiosła artystycznego prezentowane w pierwszej sali. W tej

grupie szczególną uwagę zwracają patery, owocarki i cukiernice secesyjne, będące wdzięcznym
materiałem wystawienniczym. Są to przedmioty
posrebrzane, w większości bez sygnatur, pochodzące prawdopodobnie z wytwórni austro-wę
gierskich i niemieckich. Uzupełnieniem secesyjnego zbioru są lampy stojące i zegary z analogicznego okresu, gdzie na uwagę zasługują zwła
szcza dwie lampy ozdobione majoliką. Na wystawie w Tykocinie zabrakło jednak najpięk
niejszych obiektów, najbardziej bowiem wartościowe lampy i patery zakupiło wcześniej Muzeum Okręgowe w Łomży.
W pierwszej sali wystawiono także zbiór
figurek porcelanowych, bibelotów, drobnych
naczyń używanych prawdopodobnie na dworach Podlasia i Mazowsza. Na uwagę zasługują
m.in.: koszyczek porcelanowy, Rosja XIX w.,
figurka Amor i Psyche, wg Canove, biskwit,
2 połowa XIX w., mosiężne i cynowe figurki z
końca XIX w.
W drugiej sali wśród kilkunastu akwarel i
płócien, w większości kopii obrazów malarzy
polskich, najbardziej wartościowy wydaje się
obraz pędzla W ładysław a J a r o c k i e g o,
"Święty Jordan", olej, płótno, t ćwierć XX w.,
przedstawiający obrzęd święcenia wody w
Trzech Króli na Huculszczyźnie.
Sala trzecia zaaranżowana była jako wnę
trze salonik u - z centralnie umieszczonym
.kompletem mebli w stylu empire (kanapy, trzy
krzesła i stół) i kompletem mebli w stylu biedermeier (dwa krzesła i stół) oraz małymi stolikami,
gerydonami, na których poustawiane są salonowe bibeloty. Warto tu zwrócić uwagę na parę
kandelabrów pięcioramiennych posrebrzanych,
sygn. Henneberg, XIX/XX w.
Omawiając kolekcję należy jeszcze powiedzieć o kilku cennych judaikach. Nie były one
prezentowane jako odrębna grupa, jednak ze
względu na wartość należy je omówić. Na uwagę
zasługują lichtarze szabasowe: dwie pary lichtarzy posrebrzanych, ozdobionych tarczą Dawida
i motywem winorośli, sygn. Henneberg 1901 i
Henneberg 1906, lichtarze mosiężne, koniec
XIX w., para świeczników siedmioramiennych,
mosiądz XIX- XX w., przedstawionych w typie
menory stylizowanej w bardzo ciekawy sposób, i
wreszcie kaara - talerz sederowy. Jest to misa
obrzędowa, używana podczas Święta Pesach,
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porcelana, początek XX w., rzadko spotykana w
polskich zbiorach muzealnych.
Oprócz walorów artystycznych i historycznych kolekcja jest nośnikiem pewnych treści
. społecznych, odzwierciedleniem postawy jej
autora. Prezentacja tych zbiorów była faktem
szeroko odnotowanym w małomiasteczkowej,
prowincjonalnej społeczności Tykocina, wzbudziła duże zainteresowanie.
Ewa Ragalewska

WYSTAWA "PAMIĄTKI PO ZYGMUNCIE
GLOGERZE" W MUZEUM W TYKOCINIE
ODDZIAŁ MUZEUM OKRĘGOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
W Muzeum w Tykodnie - Oddziale Muzeum Okręgowego w Białymstoku 9 listopada
1985 r. otwarto wystawę "Pamiątki po Zygmuncie Glogerze". Wystawa byłajednym z punktów
obchodów 140 rocznicy urodzin Z. Glogera,
a także uwieńczeniem Roku Glogerowskiego,
który zainaugurowała sesja zorganizowana
przez Muzeum w Tykocinie i Zarząd Wojewódzki PTTK w Białymstoku w listopadzie
1984 r.
Już w 1972 r. Zygmunt Gloger wkroczył w
krąg zainteresowań białostockich muzealników,
aby pozostać w nim do dnia dzisiejszego. Wystawę zorganizowano w białostockim Ratuszu, a
następnie w Tykodnie - w regionalnej izbie
tradycji, aby ostatecznie zaaranżować ekspozycję w otwartym w 1976 r. Oddziale Muzeum
Okręgowego w Tykocinie. Wystawa ta, mająca
charakter ekspozycji stałej, jestjednym z niewielu akcentów glogerowskich w kraju, których nie
wzruszają ani szacowne rocznice, ani rozdzielająca je niepamięć.
Gdy w 1949 r. powstało w Białymstoku
Muzeum Okręgowe, Białostocczyzna przestała
być białą plamą na mapie muzealnictwa polskiego. Powstała placówka uznać się mogła za
spadkobierczynię, nikłych co prawda, tradycji
kolekcjonerskich na Podlasiu. Jednym z współ
twórców tej tradycji był właśnie Z. Gloger. On

to bowiem w

Jeżewie,

które w 1859 r. wraz z
ojciec- Jan
Gloger, rozpoczął gromadzenie kolekcji, która z .
czasem rozrosła się w ogromny zbiór strojów,
numizmatów, militariów itd. O swej kolekcji
pisał Z. Gloger w "Słowniku Geograficznym
Królestwa Polskiego": " ... W r. t 88t biblioteka
jeżewska liczyła druków przeszło l O 000, zbiór
numizmatyczny około 4000 monet i medali
polskich, archiwum mieściło się w oddzielnej
izbie ... Zbiór jeżewskich zabytków kamiennych
i krzemiennych jest dziś najliczniejszym ze zbiorów polskich. Obok niego są tu mnogie i ciekawe zabytki do rękodzielnictwa w dawnej
Polsce, a mianowicie przedmioty szklane, ceramiczne, tkaniny, są rzeźby na drzewie i zbrojownia. Zbiór etnograficzny, ludowy obejmuje
do tysiąca przedmiotów ... ". W Muzeum w Tykocinie prezentowane były zaledwie fragmenty
tych zbiorów, po części za przyczyną samego
Z. Glogera. Już bowiem w t 879 r., przypuszczalnie starając się o przyjęcie do krakowskiej Akademii Umiejętności, zapisuje Gloger onej instytucji w przedwcześnie spisanym testamencie
cały swój zbiór zabytków archeologicznych. Gdy
przed śmiercią spisywał kolejny testament datowany na 13 sierpnia 191 O r., rozporządził w nim
przekazanie zbiorów historycznych i archeologicznych związanych z ziemią krakowską
muzeom i bibliotekom krakowskim, zbiory
etnograficzne oraz część historycznych przekazał Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, księgozbiór - Towarzystwu Biblioteki
Publicznej w Warszawie. Przedmioty, meble i
obrazy, będące wyposażeniem dworu w Jeżewie,
tam zostawione być miały, jako własność najbliższej rodziny. W 1916 r. Jeżewo przestało
być własnością Glogerów i dziś resztki wyposażenia dworu oglądać możemy w zbiorach
dr Anny Z a w i d z k i e j, wnuczki Z. Glogera. Zbiór etnograficzny spłonął w całości w
t939 r. Zbiory Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
w Warszawie po 1920 r. przejęły inne muzea
warszawskie, i obecnie znajdują się w Muzeum
Narodowym w Warszawie, Muzeum Wojska
Polskiego i w Państwowym Muzeum Archeologicznym, znacznie uszczuplone w wyniku II
wojny światowej. Jedynie zbiór zabytków krzemiennych przechowywany w Muzeum Archeologicznym w Krakowie i księgozbiór znajdujący
przyległym majątkiem zakupiłjego
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w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy w
o ilości i jakości glogerowskiego zbieractwa.
Wystawa więc, z konieczności, fragmentarycznie oddaje zakres kolekcji, pomijając całko
wicie zbiór etnograficzny, choć można by tu
sygnalizować nieistniejące zbiory fotokopiami
eksponatów, które Gloger reprodukował choć
by w "Encyklopedii Staropolskiej".
. Z rozbudowanego niegdyś zbioru militariów oglądać można było zaledwie dwie prochownice, w tym jedną inkrustowaną masą
perłową, halabardę stróżów nocnych z przełomu
XVIll i XIX w. wykopaną w Tykocinie, czy
XVIII-wieczny moździerzyk wiwatowy. Zbiory
historyczne obok zabytków o niezaprzeczalnej
wartości, jak kryształowy puchar z XVIII w.,
majolikowy kufel z XVII stulecia, dwa kufle
nieborowskie, klucz gotycki, zawierały i przedmioty mniej wartościowe, które nabierają wartości jedynie poprzez łączenie ich z osobą
Z. Glogera. Lampki oliwne i karty do gry,
fragmenty ozdób strojów i mebli, medale i
medaliki, zwane "starożytnościami", pamiątka
mi narodowymi, prezentowane było na wystawie
świadomie bez systematyki chronologicznej i
tematycznej. Motywem do takiego prezentowania pamiątek glogerowskich było oryginalne
zdjęcie zbiorów jeżewskich, gdzie obok karabeli
widnieje rząd kamiennych toporków, ceramika,
szkło. Było więc na wystawie skromne naczynie
z adnotacją Glogera poświadczającą jego pochodzenie z Castel Gandolfo. Rzymski rodowód miała również moneta znaleziona przez
badacza w Pogorzałkach. Prezentowana też
była orientalna figurka umieszczona w sąsiedz
twie XIX-wiecznego dzwonka z polskiego dworu i kieszonkowego zegara słonecznego. Dział
zabytków historycznych uzupełniony był rysunkami "Z teki Zygmunta Glogera". Niektóre z
nich wykonywane przez samego zbieracza, jak
choćby plan jeżewskiego dworu, czy też przez
ojca Zygmunta, absolwenta Wydziału Inżynierii
i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wśród zachowanych rysunków widzieliśmy odtworzenie przybornika do świec, kolekcję wojskowych nakryć głowy, historyczne budowle
polskie, poczet królów i książąt polskich i inne.
pełni świadczyć mogą

Zachowany materiał pochodzący Z teki ... służyć
mógłby jako odrębna wystawa.
Księgozbiór gromadzony w Jeżewie speł
niał dwie funkcje. Był bowiem warsztatem naukowym, jak też stanowił część kolekcji. Jedno z
pomieszczeń jeżewskiego dworu przeznaczył na
bibliotekę. Bo i zbiór był pokaźny. Dziś możemy
jego wielkość szacować na l O- 15 tys. tomów.
Na jego wartość merytoryczną złożyły się m.in.
książki przejęte z biblioteki pomisjonarskiej z
Tykocina, parafialnej z Waniewa, oraz pochodzące od zaprzyjaźnionego z Glogerem kolekcjonera Cezarego Biernackiego. Na wystawie
prezentowane były głównie egzemplarze bibliofilskie. Pięknie kaligrafowany inwentarz biblioteki misjonarskiej oraz kilka tomów z zakonnego księgozbioru drukowanych w XVII w. Pierwsze wydania dzieł A. Mickiewicza, autografy
J. Lelewela, czy J. Śniadeckiego.
Dopełnieniem prezentacji kolekcji Z. Glogera są zabytki archeologiczne. Pochodzące
ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przedmioty wykonane są z
żelaza i brązu. Nie prezentowano na wystawie
zabytków przechowywanych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Z. Gloger wychowywał się w warunkach
szczególnych i im głównie zawdzięczał później
szą sławę i uznanie. Ojciec Jan, z zawodu inży
nier, a z zamiłowania malarz i kolekcjoner,
matka Michalina z W oynów, nauczyła Zygmunta przywiązania do stron rodzinnych i głę
bokiego patriotyzmu. Studia w Szkole Głównej
w Warszawie zaszczepiły w nim elementy pozytywistyczne. W Krakowie pracował pod opieką
Kolberga. Utrzymywał kontakty z kolegą szkolnym ojca J. I. Kraszewskim, do którego pisał:
" ... Ja zawsze mieszkam w Jeżewie pod Tykocinem, skąd pocztę odbieram i gospodaruję, czytam, a także kopię, szukam, zbieram i piszę
pomniejsze artykuły ... Na początku roku 1883
ożeniłem się ... ". Gościł w Jeżewie H. Sienkiewicza. Szczególna atmosfera i wybitni ludzie
kształtowali autora "Encyklopedii staropolskiej". Wśród parniątek rodzinnych ze wzruszeniem oglądać możemy mundur Szkoły Głównej
noszony przez Z. Glogera, jego surdut, muszkę,
chusteczkę. Portrety najbliższych mu ludzi uzu-
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pełnione są dedykacjami: "Daję tę książkę ukochanej mojej synowej Zygmuntowej. Najlepszej
Żony i Matki. Michalina Gloger" z 1884 r., na
innej z książek znajdujemy notę, że podarowana
została za "obyczajność i pilność", Janowi Glogerowi w 1827 r. Pamiątki z 1863 r. uzupełniają z
kolei portret matki Zygmunta. Szlachetna twarz
autora "Starej baśni" widniejąca na zdjęciu z
dedykacją: "Wnuczce mojego drogiego Kolegi
Glogera, córce kochanego Zygmunta z błogo
sławieństwem i życzeniami przesyła przyjaciel
J. I. Kraszewski. San Remo 1886". Zdjęcie to
przechowywane jest do dziś jak relikwia wśród
pamiątek rodzinnych.
Z portretów autorstwa Jana Glogera spoglądają dumnie ciotki z licznej rodziny Woynów, króluje zaś fotograficzny portret Michaliny
Gloger. Wszystko to skupione wokół akwareli
pędzla Z. Glogera przedstawiającej jeżewski
dwór. Listy, wspomnienia pośmiertne, fotografie
dzieci i drobne bibeloty rodzinne. Składa się to
na wizerunek rodziny tak mocno z Podlasiem
związanej.
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miast mgr A. L e c h o w s k i zapoznał ze- _
branych z dziejami i zawartością księgozbioru
Z. Glogera. Mgr E. C h o c h o r o w s k a
przedstawiła Zygmunta G logera jako archeologa, mgr W. J a r m o l i k wygłosił komunikat, " Zygmunt Gloger i jego Ziemia Bielska",
mgr W. M o n k i e w i c z, "Podlascy goście i
znajomi Z. G logera ", oraz mgr L. P o s t o ł ow i c z, "Wilhelm Gloger w Białymstoku".
Dysk u sja zamykająca sesję była zarazem
ostatnim akcentem rocznicowych obchodów.
Andrzej Lechowski
WYSTAW A CZASOWA
"MOTYLE I ZNACZKI"
Kolejną wystawę o profilu przyrodniczym
prezentowano w salach Muzeum Okręgowego w
Białymstoku w dniach 25 kwietnia - 8 sierpnia
1985 r. Na wystawie zaprezentowano zbiory z
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Muzeum Okręgowego w Częstochowie . Scenarzystą
wystawy był dr Andrzej S k a l s k i.
Ekspozycja objęła prawie 800 okazów motyli z różnych stron świata i około 600 znaczków
pocztowych z ich wizerunkami oraz innych
walorów filatelistycznych, jak koperty, stemple,
czy analogofilia.
Motyl, jeden z najliczniejszych rzędów
owadów (dotychczas poznano ich około 140 tys.
gatunków), stał się źródłem inspiracji twórczej dla bardzo wielu artystów projektujących
znaczki pocztowe. Na znaczkach przedstawiono
też wiele tematów związanych z przyrodą, jak
ochrona środowiska, oraz ciekawostek z życia
motyli, ich barwa, wędrówki, rozwój.

Wystawie towarzyszy zaduma. Bo i jakże
nad szczątkami kolekcji, mając w
pamięci smutny los jeżewskich zabytków czekających wciąż na lepsze czasy, a i samego Glogera ciągle przypominamy. Przypominaniu temu
niech więc towarzyszy ostatnie - jak chce
tradycja - wyznanie Zygmunta Glogera: "Całe
życie moje starałem się być dobrym Polakiem,
całe moje życie było ciężką pracą. Odchodzę
spokojnie".
l O listopada 1985 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła
się sesja popularno-naukow a zorganizowana
przez Zarz<td Wojewódzki PTTK w Białym
stoku. Wygłoszono dwa wiodące referaty.
Halina Karwowska
Mgr M. M a r a n d a przedstawiła "Pasje i
zasługi pierwszego Prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego", dając przegląd literaIZBA TRADYCJI I PERSPEKTYW
tury związanej z wyprawami krajoznawczymi
W KOLEJOWYCH ZAKŁADACH
Glogera. Doc. dr hab. A. D o b r o ń s k i
KONSTRUKCJI STALOWYCH
ukazał Z. Glogera jako badacza Podlasia i
I URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
północno-wschodniego Mazowsza. Następnie
W STAROSIELCAC H
wygłoszono 7 komunikatów. Dwa z nich były
autorstwa pracowników Muzeum w Tykocinie.
Wśrod wielu dzisiaj funkcjonujących zakła
Mgr E. Wroczyńska omówiła problem bożnic dów przemysłowych Białegostoku tylko nielina Podlasiu z materiałów glogerowskich, nato- . czne swoimi tradycjami sięgają minionego stulenie
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Niewątpliwie należą

do nich Kolejowe Za- oczyszczały rzeki ze zniszczonych konstrukcji.
Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwi Od 1922 r. funkcję naczelnika DWM pełnił inż.
gowych w Starosielcach. Próbą odtworzenia Stefan P o pław s k i. Działalność Warsztahistorii tego zakładu, ściśle związanej z rozwotów z tego okresu bogato ilustrują zdjęcia. W
jem kolejnictwa na obszarze Polski Wschodniej, większości są to amatorskie prace robotników
jest wystawa prezentowana od lipca 1986 r. w pasjonujących się fotografią. Wśród prezentobudynku znajdującym się na terenie fabryki.. wanych można obejrzeć zdjęcia odbudowanych
Ekspozycja mieści się w dwóch niedużych sa- hal, mosty wznoszone na Niemnie, Horyniu,
lach, a w łączącym je korytarzu umieszczone są Jasiołdzie, Bugu, Szczorze, Pinie i innych rzefotografie konstrukcji stalowych aktualnie pro- kach.
dukowanych w zakładzie.
Od połowy lat trzydziestych doszły inne
Powstanie Zakładów Naprawczych w Sta- asortymenty produkcji: kratownice, blachownirosielcach oraz I Odcinka Trakcji Południowo ce, mosty drogowe, rozjazdy i wyposażenie biur
-Zachodnich Dróg Żelaznych wiąże się z uru- stacyjnych. Ostatnią inwestycją zrealizowaną w
chomieniem w 1862 r. Kolei Warszawsko- okresie międzywojennym była uruchomiona w
-Petersburskiej, a w 1873 r. linii Grajewo1938 r. zgrzewalnia szyn, w której zainstalowano
Brześć- Kijów- Odessa. Zakład remontował
nowoczesny automat typu UMA 25.
lokomotywy, wagony, sprzęt kolejowy, przez co
Zachowany materiał ikonograficzny i arzapewniał sprawne funkcjonowanie zachodnich,
chiwalny, liczne dokumenty, sztandary, pamiąt
pierwotnie militarnych, szlaków komunikacyj- kowe zdjęcia przedstawiają ten zakład jako
nych Cesarstwa Rosyjskiego. W końcu XIX w. prężną jeqnostkę gospodarczą oraz ośrodek
załoga zakładu liczyła około 1000 pracowników,
dynamicznego życia społecznego, kulturalnego i
którzy byli zatrudnieni w parowozowni, hali politycznego. Pracownicy Warsztatów Drogonapraw wagonów, magazynach i składach. W wych w Starosielcach, zrzeszeni w Ognisku
lutym 1905 r., na wieść o "krwawej niedzieli" Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, akw Petersburgu robotnicy przerwali pracę, roz- tywnie uczestniczyli w życiu miasta. Organizopoczynając w ten sposób strajk powszechny w
wali akcje oświatowe, wychowawcze, kulturalne,
Białymstoku. W efekcie uzyskali podwyżkę płac
sportowe i obronne. KPW współpracowało z
i 9-godzinny dzień pracy.
ZHP, PTG "Sokół", "Strzelcem" i Spółdzielnią
Wśród zabytków prezentujących tę najstarKolejową. Jednym z cenniejszych eksponatów
szą historię zakładu znajdują się fotografie wyprezentowanych w tej części wystawy jest sztankonane w końcu XIX w., przedstawiające pra- dar Kolejowej Straży Pożarnej, którajednocześ
cowników I Odcinka Trakcji oraz Kuźni i nie pełniła funkcję straży miejskiej.
W latach 1939-1941 Warsztatami w StaWagonowni Warsztatów Naprawczych w S tarosielcach, fotografie hal, magazynów oraz cenne rosielcach zarządzała administracja radziecka, a
później Niemcy, stosując terror i zmuszając do
archiwalia.
pracy w skrajnie trudnych warunkach, podpoDziałalność Zakładów Naprawczych zorządkowali Warsztaty wojennej machinie znistała przerwana w czasie I wojny światowej, a
szczenia.
konkretną przyczyną była ewakuacja zakładu w
Tuż po wyzwoleniu, w końcu lipca 1944 r.,
1915 r. w głąb Rosji. Rodziny ewakuowanych
robotników zamieszkały w Moskwie, Kałudze i grupa robotników przystąpiła do odbudowy
Warsztatów. Wśród nich byli: E. P aj k e r t,
Kowrowie.
W 1921 r. pod kierownictwem inż. Gleba H. R o s z k o w s k i, W. W a w i ó r o wK a s z a ń s k i e g o wznowiły działalność s k i, A. G u t o w i e c, E. T u p a l s k i i
warsztaty w Starosielcach. Sukcesywnie powsta- inni. Równocześnie usuwano skutki wojny z
terenu zakładu i prowadzono prace na "Linii"
wały działy, w tym: mostowy, mechaniczny,
remontując mosty, przejazdy, stacje i rozjazdy . .
żelbetowy, nawierzchniowy, kuźnia i stolarnia.
Drogowe Warsztaty Mostowe w początkowym Do 1949 r. robotnicy odbudowali Drogowe
okresie naprawiały zniszczone mosty, rozjazdy i Warsztaty Mostowe i usunęli zniszczenia na
kłady

KRONIKA

szlakach komunikacyjnych województwa biało. stockiego i częściowo olsztyńskiego. Na począt
ku lat sześćdziesiątych przedsiębiorstwo otrzymało specjalistyczny program działania, który
aktualnie obejmuje dwa podstawowe asortymenty: mosty kolejowe, kolejowo-drogowe,
drogowe oraz suwnice bramowe i suwnice kolejowe. Lata siedemdziesiąte to okres dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Wraz z rozbudową zakładu wprowadzono nowe rozwiązania
w konstrukcjach mostów, z uwzględnieniem
połączeń spawanych i na śruby sprężające. Zakłady w Starosielcach wykonały nowoczesne
mosty i konstrukcje stalowe dla wielu krajów.
Wśród odbiorców są takie państwa jak: ZSRR,
RFN, Finlandia, Egipt, Wietnam i wiele innych.
To właśnie ten zakład wykonał konstrukcje
stalowe Dworca Centralnego w Warszawie. Za
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rzetelną i ofiarną pracę załoga zakładu, od 25.J<at
kierowana przez dyrektora mgr J. M ak a r ę .
była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W
tej części wystawy prezentowane są m.in. dyplomy, wyróżnienia, medale i sztandary przechodnie, które zakład zdobył na własność.
Wystawajest ekspozycją otwartą, a kolejne
istotne osiągnięcia zakładu znajdą swoje odzwierciedlenie w Izbie Tradycji i Perspektyw.
Autorem scenariusza wystawy jest R. S ae i u k, adiunkt Muzeum Okręgowego w Białymstoku, prezentowane zabytki w dużej części
pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego,
a o oprawę plastyczną całości zadbał artysta
plastyk Sławomir C h u d z i k.

Ryszard Saciuk

MUZEUM

RADA MUZEALNA
W BIAŁYMSTOKU

OKRĘGOWEGO

Wypełniając zadania statutowe Muzeum Okręgowego w Białymstoku o powołaniu Rady
Muzealnej, 20 października 1986 r. odbyło się pierwsze organizacyjne posiedzenie członków,
zaproszonych przez dyrekcję muzeum, znanych w Polsce ludzi nauki i muzeologów, a także
praktyków z <;iziedzin reprezentowanych przez białostocką placówkę.
W skład Rady weszli:
Prof. dr hab. Władysław A. Serczyk,
Mgr Magdalena Woltanowska,
Doc. dr hab. Marian Pokropek,
Inż. arch. Gabriel Konopko,
Doc. dr hab. inż. arch. Helena Sawczuk,
Mgr Kazimierz Uszyński,
Dr Jan Jaskanis,
Mgr Halina Jakubowska,
lPr Krzysztof Makulski,l
Mgr Aleksander Antoniuk,
Dr Jerzy Baranowski,
Mgr Krystyna Bieńkowska,
lor płk . Zygmunt Kosztyła,l
Mgr Tamara Samul,
Mgr inż. arch. Leonard Budryk,
Mgr Janina Hościłowicz.
W czasie obrad powołano Prezydium Rady Muzealnej w składzie:
Dr Jan Jaskanis - Przewodniczący,
Mgr Kazimierz Uszyński - Wiceprzewodniczący,
Mgr Halina Jakubowska - Sekretarz.
Jednomyślnie przyjęto regulamin pracy Rady Muzealnej, który wraz ze składem osobowym
Rady l Olistopada 1986 r. został zatwierdzony przez wicewojewodę Białostockiego mgr inż. Jerzego
S l t z ak a.
W czasie posiedzenia dyrekcja muzeum przypomniała zebranym o trzydziestosiedmioletniej
działalności m~zealnictwa białostockiego, złożyła informację sprawozdawczą za trzy kwartały
1986 t. i założenia planu na 1987 r., który został przyjęty przez zebranych. Dyskusja,jaka wywiązała
się w trakcie posiedzenia, wskazywała na dotychczasowe osiągnięcia muzeum, jego znaczny rozwój
w dziedzinach reprezentowanych przez poszczególne działy i oddziały. Mówiono również o
potrzebach w mieście i województwie, nie tylko w aspekcie prac muzealnych, ale i szerszych,
popularyzujących całą Białostocczyznę. Poruszono także problemy związane z bazą muzealną,
potrzebami konserwatorskimi, łącznie z potrzebą organizacji wyspecjalizowanych pracowni, szerszej
współpracy w zakresie wystawiennictwa z LSRR i BSRR, a także o występujących trudnościach
kadrowych. Dyskutanci wyrażali konieczność utrwalania i poznawania tego wszystkiego, co na tej
ziemi istniało w przeszłości po to, by jak najwięcej przekazać przyszłości. Postulowano również,
by na czterdziest<t rocznicę istnienia Muzeum Okręgowego została zorganizowana wystawa
obrazująca dzieje Podlasia.
Wszystkie te uwagi i propozycje przyjęto i będą sukcesywnie realizowane.

Janina

Rościłowicz

SKOROWIDZ NAZW OSOBOWYCH*

Abrahamowicz Mikołaj: 33, 210
Adamkowicz Samuel: 207
Agryppa Zachariasz: 206, 207
Ahlstrom B.: 165
Akielewicz Mikołaj: 40, 41, 51-53, 57, 58
Albert (książe Burgundii i Brabantu): 160, 163,
168, 176, 178, 185
Aleksander I (car Rosji): 188, 412
Aleksander II (car Rosji): 186, 187
Aleksander Aleksandrowicz (wielki książę): 409
Aleksander Jagiellończyk (król polski): 182
Aleksander Karol (królewicz polski): 194
Aleksandrowicz Jan (marszałek grodzieński):
200
Aleksandrowicz Jerzy (botanik): 52
Aleksandrowicz Konstanty: 209
Aleksandrowicz Piotr: 205
Almgren 0.: 105
Ambros M.: 418
Ambrożej-Chudzik Cecylia: 437
Amor (mit. rzym. bóg miłości): 440
Amuretti Jan: 167
Andrzej (święty): 246
Andrzejkowicz Aleksander: 284
Andrzejkowicz Katarzyna, patrz Bennigsen,
Katarzyna
Andrzejkowicz Klotylda: 284
Andrzejkowicz Michał Butowt (gubernator
grodzieński i wołyński): 284, 294, 295
Andrzejkowicz Tadeusz (pisarz i podstarości
grodzieński): 284, 287
Andrzejkowicze: 284
Anna (święta): 47
Antoniewicz Jerzy: 49, 106, 107, 361, 370, 378
Antoniuk Aleksander: 428, 446
Arianie: 9

*Obydwa skorowidze

opracował

Andrzej Lechowski.

Askenazy Szymon: 53, 59
August II Sas (król polski): 185, 232
August III Sas (król polski): 179, 187, 196, 223
Awenarius N. P.: 389
Babinowski Mateusz: 207
Bajkowski Paweł Stanisław: 210
Bajkowski Stefan: 210
Baka Ja n: 206
Baka Jędrzej: 206
Baka Michał (podstarości mścisławski): 203
Bal Jan: 12
Bałtowie: 157, 158, 373, 378
Baranowicz Józef: 206
Baranowicz Kazimierz: 206
Baranowski Bohdan: 47, 48
Baranowski Jerzy: 446
Baranowski Tadeusz: 372
Bargow L.: 398
Barowski Aleksander: 206
Bartochowski Stanisław (podstoli ziemi bielskiej): 215
Bartosiewicz Elizeusz: 51
Bartosiewicz Józef: 51
Bartyć Julian: 46
Bazyli (święty): 383
Bazylow Ludwik: 396, 397
Becker G.: 239, 411
Bendza W.: 195
Bennigsen Leontij (generał-gubernator Litwy):
284
Bennigsen Katarzyna: 284
Berg Teodor (namiestnik Królestwa Polskiego): 51
Bergmann Jan: 15, 17, 18, 25
Bergmann Piotr: 18
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Berżański,
Białłozor

Jan: 207
Krzysztof (marszałek upieki): 28, 33,

200
Białowicz
Białozzor

Stefan: 205
Jerzy: 205

Biegajło Wiesław:
Biegański
Biegański

Biegański

40

Jan Kazimierz: 205
Jerzy (poseł wileński): 205
Jerzy (poseł wileński): 205

Biegański Stanisław:

205
205
Bieńkowska Krystyna: 370, 424, 446
Biernacki Cezary: 442

Biegański Władysław:

Bildziukiewicz Tomasz (wojewoda

wileński):

Borzynowski Tomasz: 206
Borzynowski Zygmunt: 206
Borysewicz Franciszek: 270
Borysewicz Magdalena: 270
Borysewicz (lub Boryszewicz) Stanisław: 270,
271
Boryszewicz Stefania: 269
Boryszewicz Wawrzyna (żona Stanisława): 270
Bozarzewski: 12
Brandt T.: 165
Braniccy: 191-193, 215, 225, 229, 230, 242,
245, 249, 250

Branicka z Poniatowskich Izabella: 239, 242,
246, 249, 250, 411

Branicki Jan Klemens: 213-215, 217-223,

204

Biniewski Tadeusz: 366
Bitner-Wróblewska Anna: 365, 380
Bitowtt Szymon: 206
Bittowt (lub Bitowt) Mikołaj (sędzia grodzki
upieki): 33, 202
Blin-Olbert D.: 297

225, 228-237, 239-242, 246, 249, 250, 411

Bretonne de la Restif: 418
Brodowska H.: 40, 58
Brolnicki Paweł: 208
Broniewski Hieronim: 10
Brożewski Jan: 206

209

Brożewski

Bobrownicki Baltazar: 209
Bobrownicki Stanisław: 209
Bobrownicki Wiktorzyn: 209
Bogusz Krzysztof (stolnik mozyrski): 201
Bogusz M.: 438
Bohomolec Franciszek: 208
Bohusław Daniel (podstoli upieki): 200
Bohuszewicz Krzysztof: 205
Bolesław Krzywousty (król polski): 29
Bolestraszycki Samuel Światopełk: 12, 31
Boniecki Adam: 270
Bonikiewicz Salomon: 51
Bończak-Kucharczyk Ewa: 279
Boratini Tytus Liwiusz: 167
Boratyński A.: 427
Borecki (starosta tykociński): 215
Borkowski Bonifacy: 253
Borkowski Tomasz (strażnik leśny): 55
Borowski W.: 437
Bortkiewicz F.: 39, 58
Bortnowski Damian: 208
Boruchowski Adam: 207
Borukiewicz Magdalena, patrz: Borysewicz,
Magdalena
Borukiewiczowie: 270
Boruta Marek: 434
Borzakowski Jan: 410
Borzęcki Antoni (administrator J. K. Branickiego): 217, 231

Brzeziński

Błazowski

Mikołaj:

Mikołaj:

206

Wojciech: 372 - 374
Brzostowski Karol: 43, 45, 46
Brzozowski Aleksander: 206
Brzozowski Andrzej: 206
Brzozowski Hrehory: 209
Brzozowski Jan (poseł nowogródzki): 208
Brzozowski Jan (poseł brzeski): 209
Brzozowska-Komorowska Teresa, patrz: Komorowska Teresa
Brzozowski Krzysztof: 208
Brzozowski Marcin: 209
Brykowski R.: 251
Buchholtz A.: 165
Buczyński

Stanisław:

31

Budkiewiczowa Teofila: 287, 288
Budryk Leonard: 446
Bujewicz Stanisław: 210
Bujnicki W.: 286, 289-291
Bujski Jan: 206
Bukowiecki Marcin: 209
Bukowska P.: 437
Bukraba Stefan: 209
Bukraba Teodor Stanisław (podsędek brzeski):
201
Bułhak

Bułhak
Bułhak
Bułhak
Bułhak

Jan: 282, . 286, 290, 292
Maciej: 208
Marcin: 210
Mateusz: 210
Piotr: 210

SKOROWIDZ NAZW OSOBOWYCH
Bułhak Stanisław (sędzia mozyrski): 203
Burek Krzysztof: 353, 393, 395, 421
Burszta Jerzy: 213, 214, 217, 223, 224, 233
Buszko Antoni: 401
Butkiewcz Bonawentura (duchowny): 41
Butlerowa Konstancja (starościna nowodworska): 49
Bychowiec Wojciech (wojski trocki): 200
Bykowski Janusz: 207
Bykowski Mikołaj (podstoli trocki): 31
Bykowski Mikołaj (poseł nowogródzki): 208
Bykowski Stefan: 208
Bylina Michał: 427
Bystrzejowski Wojciech: 209

Canova Antonio: 440
Cedrowski Jan (stolnik
Ceplite R.: 166

połocki):

Chalecka-Połocka Ludmiła:

27, 210

292
Chalecki Aleksander (marszałek lidzki): 20,
200
Chalecki Mikołaj Krzysztof (miecznik litewski):
199
Chankowski Stanisław: 270, 272, 274
Chilmon-Bieńkowska Krystyna, patrz: Bieńkowska Krystyna
Chińczycy: 396
Chlebowczyk J.: 47, 48
Chlituski Józef: 210
Chlustin Wiera: 418
Chochorowska E.:. 443
Chodecki Białynia Józef: 271
Chodkiewicz Krzysztof (koniuszy litewski):
199
Chojnowski (właściciel części Bobry): 287
Cholewiński Józef: 60
Chomczyk Aleksander: 437
Chomicz Marcin: 206
Chonesta Józef: 271
Chorobińska-Misztal A.: 214
Chorociej Alicja: 437
Chożeński Stefan: 209
Chożeński Zygmunt: 209
Chrapowieka Anna: 273
Chrapowieki Jan: 208
Chrapowieki Julian (?): 273
Chrapowieka Stefania: 273
Chrapowieki Leonard (ojciec): 273
Chrapowieki Leonard (syn): 273
Chreptowicz Michał: 208
Chrzanowski Jan: 209
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Chrzanowski Jędrzej: 209
Chrzanowski Tomasz: 209
Chrzanowski Zygmunt: 209
Chrząstkowski Aleksander: 28
Chrząstkowski Daniel (miecznik żmudzki): 200
Chrząstkowski Wacław: 207
Chrystus: 9, 11
Chudzik Sławomir: 445
Ciechanowicz Hieronim (podsędek smoleński):
200
Ciechanowiecki Krzysztof (podstoli mścisław
ski): 201
Ciecierski Józef (marszałek dworu J. K. i
I. Branickich): 221
Cielecki Jerzy: 210
Ciesielski Stanisław: 210
Ciswieki Abraham (kasztelan wieluński): 27
Ciupak E.: 46
Ciutkin Andrzej: 163, 164, 166, 168, 302,
402-406, 422, 426, 427, 429, 431
Ciżewski Marcin: 209
Cybis J. (architekt): 255
Cybis Jan (malarz): 437
Cybulski R.: 417
Cyrulik Szejna: 286
Czajkowski Jerzy: 315
Czapiński Stefan: 205
Czapiński Władysław: 205
Czapliński Jan: 207
Czapliński W.: 12, 17, 19, 22, 195
Czapska Anna: 251 - 258, 260- 264, 266, 267
Czarkowski Aleksander: 208
Czarkowski Stanisław (wojski nowogródzki):
201
Czarnorucki Stefan: 208
Czarnowski Stefan: 42, 43, 47-49
Czartoryscy: 10, 11, 15, 24, 28, 192, 194, 195,
435
Czartoryski Adam Jerzy (książę): 418
Czeczuga Bazyli: 412
Czepulis Ryszarda: 41
Czerepica Walery: 413
Czerniewski Jakub: 209
Czerniewski Jerzy: 209
Czerniewski Andrzej: 209
Czernik Jan: 13
Czudowski Piotr: 206
Czudowski Stefan: 206
Czułajewska Maria: 430
Czurak Olga: 327
Czyżewski T.: 437
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Dabija Istrati (hospodar mołdawski): 167
Dackiewicz (pracownik muzeum w Białowieży):
336

Danek-Wojnowska B.: 400
Danilewicz Jakub: 53, 60
Daniłowicz Jan: 9, 21
Darowski Baltazar: 207
Dawid (król żydowski): 440
Dawidowicz Salomon: 12
Dąbrowski Jan: 111, 351
Debis Janusz: 437
Dehnel August , Gustaw (zoolog): 343
Demby Stefan: 419
Denhoff Kacper (wojewoda derpcki): 22
Deptuszewski S.: 329
Dębski Stefan: 206
Dikov P.: 288
Długopolska Ludgarda: 385, 388, 390
Dmowska-Grabiasowa· H.: 411
Dobrajski Wojciech: 397, 423, 433, 435, 438
Dobroniski Piotr: 209
Dobroński Adam: 412-414, 420, 443
Dobrowolski Tadeusz: 400, 401
Dolski Andrzej (podkomorzy wołkowyski): 33
Dolmat Herhory (chorąży starodubawski): 201
Dominik T.: 438
Dostojewski Piotr: 210
Dowgiało Olbrycht: 206
Dowgiało Paweł:

Dyślewicz Mikołaj:

205

Dyślewicz

Stefan: 205
Dziedowicz Andrzej: 205
Dzieszyński Krzysztof: 210
Dziewanowski Krzysztof: 209
Dziewica Orleańska: 418
Dżugała-Sobocińska Maria: 438
Eggers H. J.: 104
Eibisch Eugeniusz (malarz): 437
Ejgert Jan: 207
Eliaszewicz Melchior (biskup żmudzki): 198
Eliaszewicz Stanisław: 207
Elżbieta (księżna Burgundii i Brabantu): 160,
163, 168, 176, 178, 185
Elżbieta

Elżbieta

(cesarzowa ros., córka Piotra 1): 222
Lukrecja (księżna cieszyńska): 161,

163, 164

Engielbrycht Wilhelm: 204
Eperyeszy Jerzy (dworzanin
Wazy): 203
Estreicher Karol: 284
Europejczycy: 398
Eysmont J.: 438

Władysława

IV

206

Dowgirt Benedykt: 205
Dowgirt Daniel: 205
Dowgirt Wiktorzyn: 205
Drasławski Jerzy: 207
Drobiszewski Krzysztof: 210
Drobysz Jan (podczaszy smoleński): 200
Druchowski Hrehory Jerzy: 210
Dubois Stanisław: 414, 415
Dubrovski: 11, 21, 32, 33
Dudziński Jarosz (podstoli mozyrski): 201
Dulinicz M.: 374
Dunin-Borkowski J.: 195, 196
Dunin-Wąsowicz M.: 196
Dusiatski Jan Rudomina (chorąży nowogrodzki): 33, 201
Dusiatski Krzysztof Rudomina (marszałek
bracławski):

Dworzaczek Włodzimierz: 281
Dybowski Sebastian: 281
Dygon Kazimierz: 204
Dymitrowicz Andrzej: 205

200

Dusiatski Piotr Rudomina
ski): 32
Dutkiewicz J.: 400
Oworakowski Jan: 415
Oworakowski Z.: 304

(chorąży brasław-

Faliński Janusz Bogdan: 343, 350
Faszez Andrzej: 207
Faszez Hrehory (skarbnik mozyrski): 201, 210
Faszez Kazimierz: 207
Faszez Krzysztof: 210
Faszez ~arcin: 210
Faszez Mikołaj: 210
Faustyna Starsza: 103, 107, 110
Fedkowicz J.: 437
Fedorow D.: 165
Feliksiak (pracownik muzeum w Białowieży):
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Felimann Jerzy: 385
Ferber Konstanty (burmistrz Gdańska): 193
Ferdynand II Habsburg (cesarz rzym.-niem. od
1619 r.): 22, 160, 164

Ferdynand III Habsburg (cesarz rzym.-niem.
od 1637 r.): 164
Fiediuszko (lub: Chwiediuszko, Fediuszko)
Konstanty (chorąży piński): 201
Filip IV (król hiszpański): 176
Filipkiewicz S.: 437
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Filipow Krzysztof: 159, 171
Filipowicz Z.: 52
Fiodoruk Mikołaj: 307, 329, 330, 331, 332
Firlej Andrzej: 28
Firlej Henryk (biskup przemyski): 29, 193
Firlej Mikołaj (kasztelan wojnicki): 28
Fischer E.: 166
Fontana II J. (architekt): 253
Foskierko (Oskierko), Samuel (pisarz mozyrski): 201
Fretek Stanisław: 269-277
Friedberg M.: 241
Fryderyk (książę Kurlandii): 11
Fryderyk II Wielki (król pruski od 1740 r.): 178,
179, 183-185, 187, 223
Fryderyk August (elektor saski, 1807-1815
książę warszawski): 183
Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski):
~~1~1~1~1~1n1~1~1~1~

Fryderyk Wilhelm I (król pruski od 1713 r.):
185
Fryderyk III (król pruski i cesarz niem. od
1888 r.): 174, 178, 185
Fryderyk Wilhelm III (król pruski od 1797 r.):
175, 184
Fryś-Pietraszkowa E.: 323
Gacuta Włodzimierz: 350
Gajewska Mirosława: 139
Gałęski Bogusław: 42, 43
Garajski Zbigniew: 28
Gardawski Aleksander: 357
Gasztołd Stanisław (wojewoda nowogródzki):
252
Gawiowieki Bartosz (pisarz miejski wileński):
204
Gawrecki Jan Kazimierz: 210
Gawrysiak Wiesława: 378
Gądzikiewicz-Woźniak M.: 360
Gediga B.: 357
Gedl M.: 357, 358
Gerber R.: 50, 52
Geysz Eliaszewicz (biskup żmudzki): 25
Giecy Jerzy: 206
Giedrojć Marcjan (podstoli połocki): 201
Giemuła Marian: 438
Gieraga A.: 438
Gierlach B.: 139, 140
Gierszewski S.: 213
Gieysztor, Stanisław: 206
Gikont Aleksander: 209
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Gikont Mikołaj: 209
Gikont Zygmunt: 209
Gintowt Aleksander: 205
Gintowt Jan: 205
Gisz Melchior (biskup żmudzki): 25
Gleb Kaczański (inżynier): 444
Glinka Jan: 215, 239
Gloger Jan: 419, 441-443
Gloger Zygmunt: 284, 419, 420, 421, 430, 440443
Gloger Wilhelm: 419, 443
Gloger z Woynów Michalina: 419, 442, 443
Glogerowie: 419, 441
Głuszyński Kasper: 210
Gnatowski Michał: 413, 414
Gnojnicki Jerzy: 206
Gnojnicki Stefan: 206
Godłowski Kazimierz: 104-105, 107, 108, 370
Goerloff Gabriel (mincerz): 164
Golian A.: 343
Golirnunt Daniel: 205
Gorajski Piotr: 12, 33
Gorajski Zbigniew: 28
Gorszewski Antoni: 271
Gorszewski Józef: 271
Gorzuchowski Jan: 207
Gosiewski Aleksander Korwin: 29
Gosiewski Krzysztof Korwin (pisarz wielki litewski): 33, 199
Gostomski A.: 225
Góra J.: 438
Górski K.: 140
Górski Wacław: 210
Grabarz Renata: 437
Grabiński Jan: 210
Grabowski Józef: 53, 59
Grabski A. F.: 37
Grabski W.: 39, 40, 48
Grawżanowski Aleksander: 208
Gridicz Ostafi: 281
Grochowski Achacy (biskup łucki): 23, 27, 28
Grochowski Daniel: 205
Grochowski Marcin: 205
Grochowski Mikołaj: 205
Grodzicki Adam (kasztelan międzyrzecki): 27
Groniowska B.: 272
Groniowski Krzysztof: 46, 52
Grozdew Dymitr: 438
Gruszewski Jerzy: 33
Grużewski Jerzy: 12
Grygorczuk Jerzy: 438
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Grynwaser H.: 54, 59
Guerquin B.: 251
Guldon Z.: 213, 225, 226, 229, 233
Gundaker (książę Lichtensteinu): 164
Gundłach Jerzy: 336, 340, 350, 351
Gupieniec A.: 171
Gustaw Adolf (król szwedzki): 12, 14-19, 22,
23, 34-36, 160-162, 165, 166, 177, 181, 182,
187
Gustaw II Adolf (król szwedzki): 165
Outowiec A.: 444
Gutt Zygmunt: 270
Habsburgowie: 164
Haisig M.: 171
Hajko Adam: 206
Hajkowski Jan: 210
Hanemann: 144
Halicz E.: 53
Harasimowicz Hieronim: 205
Hasior Władysław: 438
Hass Ludwik: 285, 412
Hanneberg: 440
Hereźniak J.: 345
Billebrandt Bogdan: 414, 415
Hlebowicz Jan Samuel (dworzanin królewski):
33, 205
Hlebowicz Mikołaj (kasztelan wileński): 198
Hobel Edward: 297
Holendrzy: 398
Hołownia Eliasz: 209
Hołownia Jan: 209
Hołownia Mikołaj: 206
Hołowczyńscy: 252
Hołowczyński Jan: 253
Homa Jobann Baptist (niem. wydawca map):
399
Homecki A.: 213
Honesti (mieszczańska rodzina z Wilna):
271
Horbacki Tomasz: 210
Hordziszewski Jan: 205
Hordyna Samuel: 210
Horno-Popławski Stanisław: 438
Hornowski Aleksander: 209
Hornowski Jan: 209
Hornowski Kaliksty: 209
Hornowski Piotr: 209
Hornowski Samuel: 209
Horski Hieronim: 33
Rościłowicz Janina: 176, 438, 439, 446, 447

Houwalt B.: 437
Hrehorowicz Stefan: 206
Hreśla Aleksander: 205
Hromyka (lub Hremyka), Michał (porucznik
petyhorski) 283, 284, 294, 295
Hromyko Antoni: 284
Hryczyna Adam: 209
Hryczyna Jakub: 209
Hryczyna Jan: 209
Hryczyna Jarosz: 209
Hryczyna Marcin (elektor z woj. brzeskiego):
209
Hryczyna Marcin (elektor z pow. pińskiego):
210
Hryczyna Piotr: 209
Hryniewicka Irena: 303
Hulewicz Witold: 292
Humnicki Józef: 378
Huryn Jan: 210
Huryn Piotr: 210
Ihnatowicz Ireneusz: 240
Inflantczycy: 197
Inglot Stefan: 225
Isajkowski Piotr (wojski oszmiański): 200
Isajkowski Mikołaj: 205
Isajkowski Franciszek: 205
Iwanowicz Józef: 207
Iwanowicz Teodor: 207
Iwanowska Grażyna: 377
Iwaszkiewicz 1.: 284
Iwaszko Elżbieta: 430, 436
Jabłonowska z Sapiehów Anna: 214
Jacynicz Aleksander: 208
Jacynicz Michał: 208
Jacynicz Stefan (marszałek słonimski): 201, 208
Jacynicz Władysław: 208
Jaćwięgowie: 372, 389
Jacobson Jakub: 26
Jakub (książę Kurlandii): 11, 169
Jakubowska Halina: 446
Jakubowski J.: 281
Jan (święty): 194, 195
Jan Albert (królewicz polski): 194
Jan Kazimierz (królewicz polski): 22, 194
Jan II Kazimierz Waza (król polski): 160-162,
168,169, 172, 174,175, 177-181, 183-188,
387
Jan Nepomucen (święty): 292
Jan I Olbracht (król polski): 182
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Jan III Sobieski (król polski): 169, 177-179,
185
Janikajtys Stanisław: 53
Janiszewski (major buławy regimentu konnego): 218, 221, 223, 226, 234, 235
Jankowski Wincenty (właściciel ziemski): 60
Jarmolik Włodzimierz: 443
Jarmot Aleksy: 312
Jarocki Feliks: 345
Jarocki Władysław: 440
Jarodzki K.: 438
Jarosławska-Żabska M.: 438
Jaroszewicz J.: 389
Jasieniecki Hrehory: 208
Jasieński Jan (podkomorzyc wileński): 204
Jasiński Mikołaj Karol: 210
Jasiński Roman: 334
Jasionowski Sylwester: 272
Jaskanis Danuta: 111, 121, 123, 124, 143, 355,
369, 394, 421
Jaskanis Jan: 45, 52, 104, 355, 369, 390, 412, 446
"Jaskołd", patrz: Liszewski Józef
Jaskołd Antoni: 270
Jaskołd Jan: 270-272, 276
Jaskołd Eugeniusz Sylwester: 270- 272
Jaskołd Hipolit: 270, 273, 276, 277
Jaskołd Marianna: 270
Jaskołd Stanisław Bolesław: 270-277
Jaskołd Stefania patrz: Chrapowieka Stefania
Jaskołd Wawrzyna: 269, 270
Jaskołd Wiktoria: 270
Jaskołdowie: 269-272
Jawgiel Walerian (horodniczy połocki): 201
Jaworski Jan: 41, 51
Jelec Stefan: 209
Jelec Zygmunt: 209
Jeleńkiewicz Maciej: 208
Jeleńkiewicz Mikołaj: 208
Jelski Krzysztof: 205
Jelski Łukasz: 210
Jernielity Witold: 47, 50-52
Jerzy (święty): 383
Jerzy Wilhelm (elektor brandenburski): 15, 17,
18, 25, 34, 35, 160, 162, 182, 186, 189
Jesipowicz Jan: 208
Jeśman Damian: 208
Jeśman Krzysztof (pisarz słonimski) 201, 207
Jeśman Samuel: 210
Jeśman Stefan: 207
Jeśman Zygmunt: 208
Jędrzejkiewicz Kazimierz: 205
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Jonscher B.: 437
Jordan (święty): 445
Józefowicz Piotr Kazimierz: 207
Jucas M.: 58
Judycki Jan: 33
Judycki Mikołaj: 211
Judycki Piotr: 211
J undziłł Aleksander: 208
Jurginson Jerzy: 334
Jurkowski Wiesław: 437
Jurzyc Jan: 205
Kaczmarczyk Z.: 241
Kaczorowski N.: 9
Kaczorowski Włodzimierz: 191, 198
Kaczyńska Krystyna: 40
Kaczyński Marian: 107, 365, 369, 371, 378
Kaja Józef: 412
Kajuniec Józef Jan: 206
Kalabiński Stanisław: 412
Kalchumb von Gerard Rumilian: 18, 19
Kaleczycki Andrzej: 209
Kaleczycki Daniel: 209
Kaleczycki Jan: 209
Kaleczycki Stanisław: 209
Kalisz A.: 291
Kamieński A.: 127, 140, 141
Kamieński Dawid: 211
Kamieński Janusz: 205
Kamieński Paweł (elektor z woj. nowogródzkiego): 208
Kamieński Paweł (elektor z woj. mścisławskiego: 210
Kamieński Wawrzyniec: 209
Kamieński Zygmunt: 33
Kamiński (właściciel Bobry Wielkiej): 283, 284
Kamiński A.: 371, 372
Kamsski (patrz: Kamiński)
Karaś Aleksander: 206
Karcow G.: 349
Karliński Marcin (chorąży smoleński): 28, 33,
200
Karny Alfons: 437
Karol II (król hiszpański od 1665 r.): 176
Karol XI (król szwedzki): 160-162, 166
Karol XII (król szwedzki od 1697 r.):
173
Karol Ferdynand (królewicz polski): 194
Karol X Gustaw (król szwedzki): 161, 162, 165,
166, 187
Karp Stanisław: 206
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Jan Jerzy: 334, 335, 337-339, 341,
343, 348- 350, 351
Karwowska Halina: 355, 434, 443
Kaszewscy E. i Z.: 124
Kaszuba Ksawery: 287, 294, 295
Kaszuba Maurycy Jan: 288
Katarzyna II Wielka (carowa rosyjska): 188
Kaufman Karolina, patrz: Piotrowska Karolina
Kaweczyński Aleksander (podkomorzy wiłko
mirski): 33, 200
Kazanowski Zygmunt (starosta kokenhauski):
29, 193
Kazimierski Józef: 39
Kazimierz (święty): 248
Kazimierz Jagiellończyk (król polski): 182
Kazimierz Wielki (król polski): 29
Kempisty Elżbieta: 357, 358
Kettler Fryderyk: 169
Kettler Jakub: 161, 163, 167-169
Kettler Wilhelm: 169
Kęsztort Jan Sebastian: 207
Kieniewicz Stefan: 39, 50, 54, 55, 58, 59
Kierdej Jakub: 211
Kierdej Władysław (podstarości grodzieński):
202
Kiersnowska Teresa: 171
Kiersnowski Andrzej: 208
Kiersnowski Maciej: 208
Kiersnowski R.: 171
Kiersnowski Stanisław (pisarz ziemski sarodubowski): 21, 33
Kierszenstein Kryspin (ciwun pojurski): 200
Kimbar Andrzej: 205
Kimbar Gabriel: 205
Kimbar Kazimierz: 205
Kimbarowa Iwanówna, Ludmiła: 281
Kirkor Aleksander: 210
Kirkor-Kiedroniowa 0.: 39
Kisarzewski Michał: 209
Kisarzewski Mikołaj: 209
Kisiel Mikołaj: 208
Kiszka Krzysztof (cześnik litewski): 33, 199
Kiszka Mikołaj (wojewoda mścisławski): 198
Klawsgiełowicz Samuel Pukszta (podstoli trocki): 31, 33
Klepacki Jakub: 281, 294
Klimowicz Tymoteusz: 211
Klonowski Józef (stolnik połocki): 33, 201
Kluczyński Kazimierz: 274
Klocki Jan (stolnik kowieński): 32, 200

Kłyszewski (architekt): 341
Knothe J.: 255
Kobierzycki Marcin: 209
Kobyliński Z.: 374
Koch (Niemiec, właściciel Bobry w czasie
II wojny światowej): 292
Kochański Wojciech: 209
Kochlewski Piotr: 12, 18, 19, 31, 209
Kociszewski L.: 137
Kola A.: 139
Kolberg Oskar: 40, 42, 47, 51, 53, 419,
442
Kolenda Enoch (podwojewodzi trocki): 33
Kolenda Michał: 206
Kolumna Z. (lub Nowolecki Aleksander): 270,

271

Komar Krzysztof: 205
Komorowska Teresa: 419
Komorowski Samuel: 205, 211
Komuniecki: 12
Koniecpolski Stanisław (hetman wielki koronny): 21
Koniecpolscy: 21
Konik E.: 171
Koniuszewski Mikołaj: 208
Konopko Gabriel: 446
Konopko Hanna: 413
Konrad (bohater A. Mickiewicza): 419
Kopański Stanisław: 207
Kopański Zygmunt: 207
Kopeć Aleksander (dworzanin Władysława IV
Wazy): 203
Kopeć Bazyli (kasztelan nowogródzki): 198
Kopeć Krzysztof: 205
Kopeć Stanisław: 205
Kopeć Sylwester (sędzia grodzki mścisławski):
203
Kopicki Edmund: 169
Korabicz J.: 53
Korff (przyjaciel Radziwiłłów): 12
Kormanowski Olbrycht: 31
Koroniarze: 196, 197, 199, 204
Korsak Aleksander: 210
Korsak Jan: 211
Korsak Józef (starosta mścisławski): 203, 207
Korsak Krzysztof (podkomorzy połocki): 33,
201
Korsak Piotr: 207
Korsak Rafał: 208
Korsak Teodor: 210
Koryciński Krzysztof (kasztelan sądecki): 31
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Koryciński Mikołaj

(starosta ojcowski): 28, 29,
193
Koryzna Heliasz: 207
Korzeniewska Alicja: 408
Korzon Tadeusz: 292
Kosakowski Jan: 206
Kosińska-Brzozowska A.: 438
Kossakowski Jan: 208
Kossakowski Józef: 208
Kossowski Jan: 211
Kosspoth von Jan: 14, 18, 25
Kostentowicz Olechno: 281
Kostrzewski Józef: 357, 384
Koszczyc Witkiewicz Jan, patrz: Witkiewicz
Koszczyc Jan
Kosztyła Zygmunt: 446
Kościuszko Józef: 208
Kotarbiński Tadeusz: 400
Kodubaj E.: 18, 19, 25
Kotowicz Paweł: 206
Kowalczyk J.: 251
Kowalska Stefania, patrz: Kowalska-Glikman
Stefania
Kowalska-Glikman Stefania: 43, 46, 50
Kowalski Teofil Józef (notariusz): 39, 49, 51, 53,
59, 60
Kowarski S.: 437
Kozacy: 16, 273, 274, 276
Kozicz Kazimierz (ojciec): 269
Kozicz Kazimierz (syn): 269, 270, 272
Kozyrski Aleksander: 437
Krajewski Jakub: 206
Krajewski Juliusz: 424
Krakowski Stefan M.: 415
Krassówski Bogusław: 398, 399
Kraśnicki Jakub: 206
Kraśnicki Marcin: 206
Kraszewski Józef Ignacy: 419, 442, 443
Kr,aszewski Mateusz: 205
Krupicki Kasper: 209
Krukowski Z.: 437, 438
Kruppe Jerzy: 137, 139
Krupski Stefan: 208
Kruszewski Antoni: 43
Kruszewski Jan (chorąży ziemi bielskiej): 215
Krzeczewski Jan: 208
Krzeczomski Daniel Jerzy: 205
Krzeczonowicz Jerzy: 205
Krzemieniecki Jan Hieronim (sekretarz Włady
sława IV Wazy): 203
Krzetowski Samuel: 206
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Krzycki Adam: 205
Krzyczewski Mikołaj: 205
Krzyszkowski Stanisław: 209
Krystyna (królowa szwedzka) 160-162, 165,
166, 174, 177-182, 187
Kubiak S.: 171
Kucharczyk Krzysztof: 411
Kuczyńska Joanna: 59
Kuderski Eufanazy: 311
Kuduk T.: 437
Kukiewicz Jan: 207
Kukiewicz Krzysztof: 207
Kukiewicz Stefan: 207
Kukuć Danuta: 415
Kukuiski J.: 40
Kula Witold: 40, 41, 43, 48, 50
Kulikauskas P.: 384
Kulikowski Jerzy: 209
Kumaniecki: 12
Kumieczewski Jan: 208
Kunath (porucznik regimentu J. K. Branickiego): 221
Kuncewicz Aleksander (poseł wileński): 205
Kuncewicz Aleksander (poseł trocki): 206
Kuncewicz Gabriel: 205
Kuncewicz Jakub (starosta dubiski): 32, 205
Kuncewicz Konstanty: 205
Kuncewicz Mikołaj (podstarości ·piński): 23,
203
Kuncewicz Samuel (pisarz ziemski lidzki): 32
Kuncewicz Stefan: 206
Kunicki (przyjaciel Radziwiłłów): 12
Kupinowicz Jerzy: 206
Kural Bożena: 307, 308, 310
Kurcz Andrzej: 33
Kurcz Stanisław: 205
Kurcz Stefan: 205
Kurczewski : 24
Kurkowski Jan: 210
Kurkowski Sebastian: 210
Kurosz Stanisław: 11, 13, 15-18, ·21-24
Kuropatwa Jerzy: 205
Kurpski Dymitr: 2~
Lacki Jan Alfons (kasztelan
Lasik P.: 437
Latocha B.: 438
Laval de, Paweł: 419
Lebenstejn J.: 438
Lech Marian Julian: 239
Lechowski Andrzej: 443

miński):

198
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Lejman L.: 437
Lelewel Joachim: 442
Lenarczyk Krystyna: 65
Lenarczyk Leszek: 127
Lengiewicz Jerzy: 438
Lenica A.: 437, 438
Lenkiewicz Aleksander: 211
Lenkiewicz Jan: 211
Lepkowski Jan: 31
Lepówna B.: 139
Lepszy K.: 246
Lesiewicz Piotr: 50
Lesiewicze: 50
Leskiewiczowa J.: 50
Leszczyńska-Kluza D.: 437
Leszczyński Rafał (wojewoda bełski): 10, 12, 14,

202

Limont Jan: 206
Limont Jerzy: 205
Limont Mikołaj (wojski lidzki): 200
Lipnicki Krzysztof: 211
Lipnicki Stanisław: 211
Lipowski Jan: 208
Lipowski Michał: 208
Listowska Maria: 288
Liszewski Józef (ps. "Jaskołd"): 274
Lotter Georg Fridrich (kartograf): 398
Lotter Mateusz Albrecht (kartograf): 398
Lotter Tobiasz Konrad (kartograf): 395, 398,
399

Litwini: 10, 13, 24, 32, 39-41, 48, 51, 52, 60, 62,
63, 191, 196, 197, 203, 204, 211
186
Łubieniecki Paweł: 31
Lubomirscy: 213
Litwińczuk Władysław:

Stanisław

(wojewoda ruski): 21,

28
Lutostańska

Agnieszka, patrz: Taniewska

Agnieszka
Lutostańscy:

Łupiński

Bolesław:

159

Łuskina

(fundator pieszej chorągwi): 24
Łyszczyński Hieronim: 209
Łyszczyński Łukasz:
Łyszczyński

209

Piotr: 209
209

176

Leuchtmar patrz: Kalchumb von Gerard Rumilian
Lewicki Leopold: 424
Leybowicz Moszko (makler gdański): 215
Lichy B.: 374
Limont Andrzej (pisarz grodzki grodzieński):

Lubomirski

E.: 438
Samuel: 209
Łazowski Zygmunt: 209
Łepkowski Tadeusz: 44
Łęga W.: 124
Łoknicki Stanisław Aleksander (wojski brzeski): 201
Łubieński Stanisław (biskup łucki): 22
Łubieński Stanisław (biskup płocki): 28
Łukasiewicz Juliusz: 40
Łukawski Z.: 396
Łazowski

Łyszczyński Stanisław:

15, 19, 25, 28
Leszczyński Wacław:

Łagowski

272, 273, 276

Lutyk H.: 437
Łabanowska Dorota: 438
Łabanowski Jerzy: 438

Maciejowski (mieszkaniec Sidry): 253
Maciukiewicz-Czarnecka Barbara: 434
Madaliński (lub Madaleński), Jakub Karol
(wojski mścisławski): 201
Madyda R.: 107
Majecki Henryk: 411, 412
Makar (arcybiskup 1 litewski i wileński): 409
Makara Józef: 445
Makarowicz Michał: 281
Makowiecki Krzysztof: 208
Makowiecki Olbrycht (pisarz grodzki słonimski): 202
Makowski Tadeusz: 437
Maksimaitiene 0.: 417
Maksymowicz Roman: 24
Makuiski Krzysztof: 446
Małeczyński

K.: 241

Malewska Hanna: 14
Malewski Andrzej: 205
Malinowski Bronisław: 401
Malm W. A.: 382
Małachowski-Łempicki S.: 285
Małopolanie:
Małuszycki

10

Mikołaj:

208

Maranda Maria: 443
Marcinkiewicz Jan (stolnik upieki): 200
Marcinkiewicz Paweł: 206
Marcjan Izabella: 438
Marczyński Aleksander: 438
Marek Aureliusz (cesarz rzymski): 101, 107,
110

Maria Fiodorowna (carowa rosyjska): 409
Maria Magdalena (święta): 9
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Maria Teresa: 173
Markiewicz Josip (dziekan dekanatu bielskiego): 409
Markiewicz T.: 438
Maroszek Józef: 239, 279, 411
Masicka-Grygorczuk B.: 438
Maskiewicz Samuel (pisarz grodzki nowogrodzki): 202
Massalski Aleksander (kasztelan smoleński): 11,
198, 210
Massalski Andrzej (kasztelan brzesko-litewski):
198
Massalski Dymitr (wojski brasławski): 201
Massalski Hrehory (podkomorzy grodzieński):
32, 200
Massalski Jerzy (stolnik brasławski): 200
Massalski Leon: 210
Matka Boska: 47
Matto G.: 165
Matuszewicz (lub Matusewic), Wojciech (podskarbi białostocki): 221, 228
Mavius Łazarz: 16
Mazur A.: 157
Mączak Antoni: 240
Meclewski M.: 171
Merło Krzysztof: 205
Merło Szczęsny: 205
Meysztowicz Jan: 206
Mężyk Eliasz: 205
Michał Fiodorowicz (car rosyjski): 16
Michał Korybut Wiśniowiecki (król polski):
169, 195, 196
Micińska A.: 400
Mickiewicz Adam (poseł witebski): 208
Mickiewicz Adam (poeta): 417-419, 442
Mickiewiczowie: 418
Mielczarek Mariusz: 171
Mieleszko Franciszek: 208
Mieleszko Jerzy: 208
Mieleszko Kazimierz: 208
Mieleszko Maksymilian: 208
Mieleszko Michał: 208
Mielwid Gabriel: 207
Mielwid Piotr: 208
Mieroszyński Mikołaj: 211
Mierzejowski Krzysztof: 211
Miklaszewski A.: 343
Miklaszewski Jan: 339, 350
Miklewicz Zygmunt: 289
Mikołaj I (car rosyjski): 174
Mikołajczyk A.: 168, 171
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Mikołajczyk W.: 343
Mikulicz Teodor: 208
Mikulicz Zygmunt: 208
Milewski Jerzy: 414
Milewski T.: 427
Miljutin N.: 38, 39, 48
Miller Jerzy: 424
Miłaszewska Wanda: 282, 286, 290- 292, 294,
295
Minczewski Krzysztof: 207
Miniński Jan: 211
Mińkowski Krzysztof: 211
Mirowski Jan: 211
Mirscy (przyjaciele Radziwiłłów): 21
Mirski (przyjaciel Radziwiłłów): 12
Miśkiewicz M.: 121, 125
Młożewski Aleksander: 209
Młożewski Jerzy: 209
Młożewski Wojciech: 209
Młożewski Zygmunt: 209
Mniszek Jerzy (marszałek nadworny koronny):
215
Modrzewski Jan: 207
Mokłok Paweł: 208
Mokrzecki Stanisław: 205
Mokrzecki Władysław: 205
Mokrzyński (architekt): 341
Mokykla Pijoru: 417
Molenda J.: 37
Molwygina A.: 165
Mongiało Balcer: 206
Mongiało Ludwik: 206
Mongołowie: 398
Moniewicz Marcin: 206
Monkiewicz Paweł: 206
Monkiewicz Waldemar: 443
Moora Harri: 384
Moroszek J.: 239
Moskale: 270
Moskwa K.: 361
Moszczyński W. A.: 374
Mościcki Henryk: 239, 240, 242
Mugurevcs E. S.: 382
Muliszewicz Adam: 210
Muljavicius L.: 58
Murawski Ignacy: 53, 60
Murza Jerzy: 210
Musiał A.: 394
Musianowicz Krystyna: 112, 122, 123, 125, 139,
385, 387- 389
Musielak 1.: 437

458

SKOROWIDZ NAZW OSOBOWYCH

Nacht-Samborski A.: 437
Nacht-Samborski Stefan: 424
Nadolny Karol: 274, 276
Nalepa Jerzy: 372
Nanzymski Konstanty: 273, 274
Napoleon Bonaparte (cesarz francuski): 58
Narbut Jan (sędzia ziemski, lidzki): 200,
205
Narbut Jan Dowgiałło (pisarz trocki): 200
Narbut Mikołaj: 205
Narbut Stanisław: 205
Naruszewicz Stanisław (pisarz wielki litewski):
20, 29, 199
Naruszewicz Zygmunt: 206
Naruszewiczowie: 252
Narutowicz Gabriel (prezydent Rzeczypospolitej Polskiej): 292
Narzyński J.: 437
Neprzecki Jan: 211
Neprzecki Mikołaj: 211
Nerman B.: 371
Niedźwiecki Antoni: 272
Niedźwiecki Paweł: 206
"Niedźwiecki Zygmunt" pseudonim, patrz:
Jaskołd Eugeniusz
Niemcy: 173, 292, 339, 449
Niemirycz W.: 162
Niemyjski Antoni: 355
Niepokojczycki Józef: 209
Niepokojczycki Mikołaj: 209
Niesiołowski Tymon: 437
Niżyński Wawrzyniec: 282-284
Nowak E.: 157
Nowak K.: 393
Nowakowska Grażyna: 434
Nowicki Jan: 206
Nowicki Paweł: 206
Nowokańska Marianna, patrz: Jaskołd Marianna
Nowolecki Aleksander, patrz: Kolumna Z.
Nowosielski Jerzy: 437
Oberhoffer: 146, 147-152, 154
Oborski Jan (starosta liwski): 28
Obryński Andrzej (sędzia nowogródzki): 201
Obryński Jan Karol: 208
Obryński Krzysztof Dominik (referendarz świe
cki litewski): 199
Obuchowska Pysiowa H.: 229
Obuchowicz Filip Kazimierz (wojski mozyrski):
33, 201

Obuchowicz Mikołaj: 211
Obuchowicz Teodor Michał: 33, 211
Ochmański Jerzy: 417
Odachowski Leon (podkoniuszy litewski): 199
Odachowski Stanisław: 211
Odoj Romuald: 369
Ogiński Aleksander (chorąży trocki): 12, 33, 200
Ogiński Samuel (stolnik trocki): 201
Ohryzko J.: 10
Ohryzko-Wiodarska Cz.: 39
Okołów Andrzej: 205
Okołów Czesław: 333, 337, 340, 342-350,
434
Okulicz Jerzy: 105-106, 108, 361, 369-371
Okulicz-Kozaryn Łucja: 372
Okuszko Filon: 205
Oleksicki Antoni: 239, 411
Olędzki Walenty (notariusz): 39, 60
Olszewski Jerzy L.: 342
Olszewski Tadeusz: 345
Ometa Grzegorz: 206
Ometa Jakub: 206
Ometa Mikołaj: 206
Oniszczuk Nastia: 307
Opaliński Łukasz (marszałek wielki koronny):
9, 28, 194
Orda Napoleon: 284
Orłoś Henryk: 342
Orłowski Andrzej: 205
Orłowski Stefan: 209
Orsetti (pułkownik): 215, 221
Orzełski Łukasz: 23, 28
Osiński Paweł (dworzanin Władysława IV
Wazy): 203
Osipowicz Stefan: 60
Osipowska J.: 40, 42
Oskierko Samuel, patrz: Foskierko Samuel
Ossolińscy: 16, 20, 26, 27, 195
Ossoliński Henryk (chorąży sandomierski): 21
Ossoliński Jerzy (podskarbi nadworny koronny): 9, 23, 28, 29, 193, 194
Ostaszewski Stanisław: 434, 437
Ostoja-Mikłaszewski Grzegorz (duchowny):
439, 440
Ostroróg Mikołaj (wojewodzie poznański): 9,
28
Ostrożęcki Krzysztof: 209
Ostrożęcki Mikołaj: 209
Ostrowski Andrzej: 210
Ostrzyński Stanisław: 206
Ośmieniszko Stefan: 207
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Owłoczyński

Józef

(sędzia

grodzki

miński):

203
Owłoczyński
Oziębłowski

Mateusz: 211
Hieronim: 207

Pac Krzysztof: 205
Pac Stefan: 11, 12, 28, 29
Paczoski J.: 334, 343, 350, 351
Paderewski Ignacy: 292
Pajkert Edward: 444
Palecki Krzysztof: 205
Palecki Walerian: 205
Pamuła J.: 438
Paniewski Rafał: 211
Paprocki Walerian: 205
Pasek Jan Chryzostom: 165, 167
Paszkowski Władysław: 265, 285
Pawelec Grażyna: 415
Paweł I (car rosyjski): 173, 178, 179, 188
Pawlata Lech: 111, 355, 358, 361, 432
Pawluczuk Włodzimierz: 44, 48
Pawłowicz Jan: 206
Pawłowski Lech: 421
Pągowska T.: 438
Pela W.: 255
Pelczycki Józef: 211
Pełczyński Mikołaj: 209
Pezowicz Z.: 412
Pękalski Jan: 25, 26
Pęski Jan: 209
Piadziewski Marian (podsędek kowieński) 32,
200
Piasecki Andrzej (stolnik brzeski): 201
Piasecki Paweł (biskup kamieniecki): 22
Piasecki Paweł (podwojewodzi nowogródzki):
201
Piaskowski Jerzy: 143, 144, 146, 149, 155, 156,
157
Piastowie: 164
Piechotkowie M. i M.: 264
Piczyhojski Paweł: 211
Piekarski Krzysztof: 209
Piekarski Piotr: 32, 209
Pierzchliński Stefan: 206
Pietkiewicz Józef: 206
Pilecki (ekonom tykociński): 216, 219-221
Pilecki Adam (poseł brzeski): 205
Piłaszewicz Zofia: 251, 257
Piola Józef (architekt): 253
Piotr (święty): 419
Piotr I (car): 184, 396
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Piotraszkiewicz Daniel: 205
Piotrowicz Bartłomiej: 51
Piotrowscy: 270, 273
Piotrowska Karolina: 271
Piotrowska Wiktoria, patrz: Jaskołd Wiktoria
Piotrowski Andrzej: 385
Piotrowski Jan Wiktor: 271
Piotrowski Jerzy: 208
Piotrowski Hrehory (stolnik nowogródzki): 201
Piotrowski Karol Ludwik Jerzy: 270, 271, 273
Piskunówna Antolka: 286
Philipsons Marsilius: 165
Pleiner R.: 157
Plotbarzdis A.: 165
Płomieński J. E.: 400
Pociej Jarosław: 209
Pociej Kazimierz: 209
Pociej Michał: 209
Pociej Paweł: 209
Poczapowski Aleksander: 208
Podbereski Jan Hektor: 33
Podsadecki K.: 437
Pogirski Jerzy: 206
Pokropek Marian: 45, 51, 286, 439, 446
Pokrowski J. W.: 389
Polacy: 13, 60, 62, 282, 288, 329
Polak R.: 165
Polaszkowiecki Jan: 208
Polaszkowiecki Kazimierz: 208
Polczycki Mikołaj: 209
Polczycki Stefan: 209
Policki Krzysztof: 205
Policki Stefan: 205
Połoński Szczęsny: 208
Połubiński Daniel: 208
Połubiński Demetry: 208
Połubiński Dominik: 282- 284
Połubiński Józef (podsędek słonimski): 201
Połubiński Kazimierz: 208
Połubiński Konstanty (kasztelan mścisławski)
27, 29, 198
Połubiński Krzysztof: 208
Połubiński Leon: 208
Połubojarinowa M. D.: 124
Połujański Aleksander: 40, 42, 47, 53, 378
Pomorski Gabriel: 211
Poniatowski Józef (książę): 59
Ponińska Leokadia (właścicielka ziemska): 59
Popławski Stefan: 444
Poppe Andrzej: 383
Postołowicz Leszek: 443
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Potemkin Jerzy: 207
Potoccy: 21, 191, 252
Potocka Konstancja Maria: 253
Potocki: 253
Potocki Franciszek (hrabia): 299, 302, 303
Potocki Stefan (hrabia): 214
Pozowski Jan: 211
Półtorak Ludwik: 297
Probulewicz Jakub: 211
Probulewicz Jerzy: 207
Proksza Jan: 205
Proksza Leon: 205
Proksza Łukasz: 205
Prokopowicz Krzysztof: 208
Prokulbicki Jan: 208
Protaszewicz Aleksander: 211
Protaszewicz Paweł: 208
Protaszewicz Stanisław: 208
Protaszewicz Walerian: 210
Prusowie: 372
Przeździecki Paweł: 206
Przeździecki Piotr: 206
Przyborowska-Adamczuk Irena: 399
Przyboś A.: 24, 193
Przygodzki Jerzy: 205
Przygodzki Krzysztof: 205
Przykucki Stanisław: 209
Przyłucka D.: 437
Przysocki Jerzy: 205
Przysocki Kazimierz: 205
Przystanowski Andrzej: 206
Przystanowski Eliasz: 207
Przystanowski Kazimierz: 207
Psyche (mit. gr.): 440
Pucek Zdzisław: 342
Puchalski Włodzimierz: 345
Puciata Fabian: 205
Pukniel Wiktor: 412
Pukszta Jan: 211
Pukszta Sam uel: 208
Puzyna Aleksander (władyka łucki): 30
Puzyna Hieronim: 206
Puzyna Jerzy Mikołaj: 208
Puzyna Paweł: 206
Puzyna Piotr: 208
Raczyńscy: 31
Rachwalski H.: 437
Radkiewicz Samuel: 211
Radoszewski Marek (kasztelan
192

wieluński):

27,

Radwański K.: 137
Radziejewski Piotr Hieronim: 206
Radziminowicz Jakub (burmistrz Wilna): 204
Radzimiński Mateusz: 205
Radzimiński Stefan: 205
Radziwiłł Albrycht Stanisław (kanclerz wielki
litewski): 10, 13, 23, 24, 29, 193, 194, 195,
198
Radziwiłł Albrycht Władysław (kasztelan trocki): 15, 26, 34, 36, 198
Radziwiłł Aleksander Ludwik (wojewoda brzeskolitewski): 26, 29, 33, 34, 36, 193, 198
Radziwiłł Bogusław: 50
Radziwiłł Janusz (hetman wielki litewski): 19,
50
Radziwiłł Krzysztof (hetman polny litewski):
9-23, 25-27, 29, 30, 32-36, 198, 199
Radziwiłł Zygmunt Karol: 33, 208
Radziwiłłowie: 13, 20, 26, 215
Radziwiłłówna Barbara: 252
Rafałowscy: 273
Rafalowska Eugenia: 272
Rahoza Gabriel: 211
Rajca Czesław: 53, 54, 58, 59
Rajewski Zdzisław: 124
Rajski Stanisław: 209
Rajski Zygmunt: 209
Rakowski Jan Wojciech (podskarbi nadworny
litewski): 198, 199
Ratajczyk Alfred: 415
Rauhut Lechosław: 120, 121-126, 389, 390
Rechowicz M.: 46
Rej Andrzej: 23, 28
Rekuć Salomon: 211
Rembiszewski J.: 343
Rembieliński Rajmund (właściciel ziemski): 253
Reyman J.: 171
Roch (święty): 436
Rodkiewicz Mira, patrz: Tomaszewska K.
Rogalewska Ewa: 441
Romanow A.: 213
Romatowski Konstanty (pseudonim "Wawer"):
269, 271, 275
Romboid Jan: 207
Romstorfer C.: 166
Romyka, patrz: Hromyka
Rosjanie: 397
Rostworowski S. M.: 213
Roszkowska Anna: 287, 288, 294, 295
Roszkowska Gabriela, patrz: Tomaszewska
Gabriela
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Roszkowska Ludwika: 288
Roszkowski Bartosz: 288, 292
Roszkowski H.: 444
Roszkowscy: 288, 289
Roussel Jakub: 16
Rożczyc Stanisław: 205
Różański W.: 157
Różczyc Zygmunt: 205
Romer Edward: 57
Ruciński Henryk: 413
Rudzki Józef: 208
Rudzyilski Teodor: 206
Rumbolt Jan, patrz: Rombolt Jan
Runiński Andrzej: 207
Runiński Kazimierz: 207
Rupiński Franciszek: 54
Rusini: 41, 331
Rutkiewicz Jan: 25
Rutkowski Marek: 239, 395, 412, 417
Rzeczycki Jerzy: 28
Rzepiński Cz.: 437
Rzeźniewska (żona Jana Frelka): 272
Rybi Stefan: 437
Rydzak J.: 342
Rykaczewski Wiktor: 275, 276
Ryło Gabriel (sędzia grodzki brasławski):
202
Ryżyk K.: 395
Saciuk Ryszard: 445
Sade de Donatien A. F.: 418
Sadkowski Aleksander: 209
Sadowski Czesław: 430
Sakowicz Adam Maciej (podkomorzy oszmiański): 33
Sakowicz Andrzej: 206
Sałtykow-Szczedrin: 11, 21, 32, 33
Samul Tamara: 282, 283, 285, 288, 289, 291,
297, 446
Sanguszko Adam Aleksander: 11
Sanguszko Jan Władysław: 208
Sapieha Fryderyk (podkomorzy witebski): 32,
200
Sapieha Jan Stanisław (marszałek wielki litewski): 198
Sapieha Kazimierz: 206
Sapieha Kazimierz Leon (pisarz litewski): 29,
33, 193
Sapieha Krzysztof (krajczy litewski): 29, 32, 199
Sapieha Lew (wojewoda wileński): 11, 12, 16,
24, 26, 29, 31, 34, 36, 198, 199
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Sapieha Mikołaj Krzysztof (wojewoda nowogrodzki): 198
Sapieha Paweł Stefan (podkanclerzy litewski):
27, 194, 198
Sapiehowie: 10, 58, 214
Sawczuk-Nowara Helena: 439, 446
Sawgowicz Aleksander: 206
Sawgowicz Stefan: 206
Sawicki Idzi: 300
Sawicki Piotr: 430
Schenking Jan: 206
Schmidt B.: 371
Serczyk Władysław A.: 446
Seredyka J.: 16, 202
Seutter M. G.: 398, 399
Sieklicki Jan: 434
Sielawa Antoni: 207
Siemaszko Wincenty: 334, 336, 350
Siemionowicz Stanisław: 206
Sienicki J.: 437
Sienkiewicz Daniel: 208
Sienkiewicz Henryk: 443
Sikorski Roman: 412
Simon Jakub (burmistrz Torunia): 193
Sion G.: 166
Sipiński (pracownik muzeum zoologicznego
w Warszawie): 336
Siruciowa Janowa: 282
Siruciówqa Julia: 282
Siruciówna Katarzyna: 282
Siruć Władysław: 282
Siesicki Melchior Dowmont (marszałek wiłkomirski): 200
Skalski Andrzej: 443
Skinder Józef: 206
Skipor Andrzej: 281
Skipor Augustyn: 281
Skipor Grzegorz: 281
Skirmunt (administrator starostwa brańskiego):
221
Skirmunt Bazyli: 210
Skłotowski Jan: 208
Skokowski Marcin: 209
Skopowicz Jan: 27
Skorupa Paweł (horodniczy miński): 32, 201
Skrobowicz Krzysztof (starosta birżański): 12,
25
Slendziński Ludomir: 437
Slezak Jerzy: 446
Słowianie: 156, 417
Słuszka Aleksander (kasztelan żmudzki): 198
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Służewska D.: 255, 264
Smalkowski Aleksander: 303
Sobieski Jakub (krajczy koronny): 9, 10, 16, 26,
27, 31, 191
Sobociński Dariusz: 437
Sobociński W.: 40, 191, 192, 195
Sokołowski A. (wydawca): 26
Sokołowski Albin (rzeźbiarz): 438
Sokołowski J.: 437
Sołohub Daniel: 211
Sołomerecki Jan Władysław (marszałek piński):
201
Sopek Cezary: 408, 432
Sopocko Krzysztof: 206
Sopocko Paweł: 206
Sopoćko Konstanty: 424
Sosnowski W.: 343
Sowicki Stefan: 211
Sowul Stefan: 365
Stabrowski Adam: 12, 33, 209
Stabrowski Szczęsny: 209
Stanisław August Poniatowski (król polski):
172-175,177,179,180,183,184,186-188
Stanisław Leszczyński (król polski): 195, 196
Stanisławski Jan: 292, 401, 402
Stankiewicz Andrzej: 207
Stankiewicz Jan Mikołaj (pisarz żmudzki): 200
Stankiewicz Z.: 40, 57, 59
Stanowski A.: 46, 4 7
Staręga W.: 343
Starosielski Janusz: 209
Starosielski Mikołaj: 209
Starosielski Samuel (sędzia witebski): 201
Staśkiewicz Jan: 274
Stażewski H.: 438
Stawogórski (właściciel dóbr Kudrawka): 282
Steckiewicz Jan (chorąży orszański): 33
Steckiewicz (lub Stetkiewicz) Bohdan (podkomorzy mścisławski): 33, 201
Stefan Batory (król polski): 182, 341
Stern J.: 438
Stetkiewicz Krzysztof (podkomorzy brasławski): 32, 200
Strabowicz Krzysztof: 207
Strabowski Jan: 207
Strabowski Jerzy: 207
Strawiński Balcer (wojewoda miński): 198
Strawiński Mikołaj Skirmont (podstoli kowieński): 200
Strojny W.: 345
Strumiłło Andrzej: 437

Strzyżewski Cz.: 371
Studnicki W.: 270, 271, 274
Suchcicki Jarosz: 210
Suchcicki Kazimierz: 210
Suchoccy: 49
Suchocki Franciszek: 49
Suchocki Gabriel: 49
Suchodolec: 12
Suchodolski Eliasz: 207
Suchodolski Jan: 210
Sudnik Antoni: 274
Sudnik Ryszard: 274
Suryn Marcin (pisarz grodzki mścisławski): 203
Suzin: 271, 275
Syrokomla Władysław: 50
Syruć: 282
Syruć Jakub: 280
Syruć Jan: 281
Syruć , Jerzy: 280
Syruć Krzysztof: 281
Syruć Olbracht: 281
Syruć Szczęsny (syn Jakuba, miecznik nadworny królewski): 280
Syruciowie: 279, 281-283, 286, 287, 294, 295
Szafer Władysław: 286, 292
Szaflik J. R.: 298, 299, 303
Szaroborski W.: 438
Szawiński Albrycht: 210
Szczepański J.: 43
Szczuka Antoni S. (właściciel ziemski): 253
Szczukowie (właściciele ziemscy): 252, 253
Szczyt Daniel (podsędek połocki): 20 l
Szelągowski A.: 14, 16, 17
Szemiot Aleksander (podkomorzy wileński):
200
Szlichtyng Jan: 10
Szmit Zygmunt: 111
Szmuyło (frochtarz): 231
Szostakowski Jan (podstarości brasławski): 202
Szreders Jan: 333
Sztachetska Alina, patrz: Sztachetska-Kokoczka Alina
Sztachetska-Kokoczka Alina: 213, 241, 411
Szujski Aleksander: 210
Szujski Andrzej: 210
Szujski Jan (chorąży brzeski): 201
Szujski Konstanty (pisarz ziemski brzeski): 32,
201
Szujski Krzysztof (podstoli brzeski): 201
Szukszta Piotr (sędzia ziemski żmudzki): 27, 33
Szukszta Piotr (ciwun ejragolski): 200
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Tymoteusz: 207
Jerzy: 37, 288
Hieronim: 206
Kazimierz: 206
Stefan: 206
Szydłowski Baltazar: 207
Szymaniuk Antoni: 437
Szymaniuk W.: 341
Szymańska H.: 40, 54
Szymański M.: 437
Szyray Jerzy: 207
Szwab Kacper Aleksander: 207
Szwagrzyk Z.: 164
Szwedzi: 16, 17, 19, 165
Szwykowski Jan: 208
Szwykowski Samuel: 208

Szukszta
Szumski
Szuszko
Szuszko
Szuszko

Ślaski J.: 171

Ślewiński Wiadysław (malarz): 40 ( 402, 404,
405
Śniadecki Jędrzej: 442
Śniegocki Jan: 207
Średnicki Jarosz: 21 O
Śreniowski S.: 40, 54
Świderski J. (fotograf): 312-322, 324, 326-328
Świderski Jerzy (poseł nowogródzki): 208
Świecimski J.: 340
Święcimski J.: 437
Tabaczyński S.: 171
Tabrea Ilie: 167
Taniewscy: 272, 276
Taniewska Agnieszka: 272
Taniewski Bronisław: 272, 273
Taniewski Józef: 272
Taniewski Konstanty: 272, 273
Tarabuła J.: 438
Taranczewski W.: 437
Tarasin J.: 437
Tarasowski Jan: 206
Tchórzewski (powstaniec 1863 r.): 274
Tchórzewski J. (artysta plastyk): 438
Telatycki Stefan: 210
Telszewski Jan: 208
Telszewski Kazimierz: 208
Tenenbaum Szymon: 334
Terlecki Andrzej: 210
Textor-Soltzmann: 284
Thomas W. 1.: 43, 45, 55
Tłoczek Ignacy Feliks: 412
Toczyłowski Jan: 436
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Tokarzewski Hrehory: 210
Tomalska-Kosińska Joanna: 400, 437
Tomaszewscy: 289, 294, 295
Tomaszewska Gabriela: 288
Tomaszewska Irena: 282, 288
Tomaszewska Jadwiga: 289, 291, 292, 294, 295
Tomaszewska Kazimiera (lub Rodkiewicz Mira): 291
Tomaszewski Aleksander: 288, 294, 295
Tomaszewski Jan (syn Aleksandra): 288, 289,
294, 295
Tomaszewski Kazimierz: 288
Tomaszewski Tadeusz: 282, 283, 285, 288, 289,
291, 292, 294, 295
Tomaszewski Wacław: 289, 291, 294, 295
Tomczonek Zofia: 412
Tomicki Jan: 414
Topczewski Łukasz: 211
Topolska Maria Barbara: 415, 416
Topolski Jerzy: 48
Tracewscy (właściciele Bobry Wielkiej): 282
Tracewska Maryanna: 282
Tracewski: 282, 286, 287
Trager A.: 371
Traczewski Jan: 210
T raczewski Marcin: 21 O
Triller E.: 195
Tryzna Andrzej: 208
Tryzna Geodon Michał (stolnik litewski): 32,
200
Tryzna Marcjan (referendarz duchowny litewski): 200
Tryzna Mikołaj (kuchmistrz wielki litewski): 21,
33, 199
Tryzna Paweł Piotr (starosta starodubawski):
202
Tryzna Teofil: 208
Trzebiński Aleksander (podkomorzy lwowski):
28
Trzeciak Jan: 206
Tupałski Adam: 211
Tupałski E.: 44
Tur Paweł (dworzanin hospodarski): 280
Twarowski Jan: 297
Twarowski Feliks: 297, 299, 302, 303
Twarowski Zdzisław: 297
Tyszkiewicz Dymitr (podkomorzy kijowski,
marszałek królewski): 281
Tyszkiewicz Janusz (wojewoda witebski): 11
Tyszkiewicz Janusz Skumin (wojewoda trocki):
198
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Tyszkiewicz Jerzy: 208
Tyszkiewicz Kazimierz: 211
Tyszkiewicz Michał (pisarz połocki): 201
Tyszkiewicz Piotr: 208
Tyszkiewiczowa Maria Teresa: 54, 59
Tyszkiewiczówna Hanna: 281
Tyszkowicz Michał: 210
Uhlik Konstanty: 207
Uhlik Stefan: 207
Ukolski Andrzej: 207
Ukolski Rafał: 207
Ulrich (burmistrz Rygi): 19
Umiastowski Jan (sekretarz Zygmunta III
Wazy): 28
Umiastowski Jan Kazimierz (sekretarz Władysława IV Wazy): 203
Umiastowski Franciszek: 210
Unichowski Jan: 208
Unichowski Józef: 210
Unichowski Paweł: 33, 208
U nici: 60, 62
Uniechowski Aleksander: 424
Urban VIII (papież): 15, 22
Uszyński Kazimierz: 446
Wagner E.: 350
Wahanewski Felicjan: 210
Wahanewski Jan: 210
Wahanewski Zygmunt: 210
Waliszewski Z.: 437
Wańkowiczowie (z Mikielewszczyzny): 292
Wasilewicz Mikołaj Kazimierz: 210
Wasilewski Tadeusz: 241, 253, 411
Waszkiewicz Stefan: 211
Waśkiewicz: 24
"Wawer", patrz: Ramotawski Konstanty
Wawiórowski W.: 444
Wazowie: 19, 22
Wągrowski L. (urzędnik gospodarczy J. K.
Branickiego): 230, 233
Weiher Melchior (wojewoda chełmiński):
192
Weis A.: 437
Wereszczaka Adam: 210
Wereszczaka Andrzej: 210
Wernerowa W.: 284
Weryha Jan: 208
Węgrzynowicz Teresa: 111, 357-360, 364
Wężyk Jan (prymas Polski): 9, 10, 20, 191,
193-195

Wiazewicz Piotr Kazimierz (stolnik mścisław
ski): 33, 201
Widdmanstiitten: 152
Wielbiewiczlgnacy(marszałek dworu J. K. Branickiego): 221
Wieliczko Mikołaj: 206
Wieliczko Samuel: 206
Wieliczko Stanisław (sędzia grodzki lidzki): 31,
202
Wielkopolanie: 23
Wieiwid Piotr: 207
Wierusz-Kowalska-Turska J.: 438
Wierusz-Kowalski Czesław: 437
Wierzbicki (architekt): 341
Wierzbicki Zygmunt (leśnik): 299, 301, 304, 305
Wiesioławski Krzysztof (marszałek nadworny
litewski): 198
Wiesioławski Maciej: 207
Wiesioławski Mikołaj (podczaszy litewski): 28
Więckowicz Jan: 207
Wiklak H.: 357
Wilczek Jan (podsędek oszmiański): 27
Wilczek Jan Anzelm (trukczaszy królewski):
203
Wilczek L.: 345
Wilke G.: 139
Wilkałowicz Daźbóg: 211
Willaume Juliusz: 52, 58
Winiarski R.: 438
Winkler K.: 407
Wisner Henryk: 9
Wiśniewski Jerzy: 49, 279, 378, 411
Wiśniewski S.: 438
Wiśniowieccy: 21, 23
Wiśniowiecki Janusz Korybut (starosta krzemieniecki): 29, 193, 195
Witanewski Jan: 210
Witanewski Piotr Stanisław: 210
Witkacy, patrz: Witkiewicz Stanisław Ignacy
Witkiewicz Jan Koszczyc (architekt): 405, 407,
408
Witkiewicz Stanisław: 400, 401
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy):
400-408, 437
Witkiewiczowa z Rodkiewiczów Henryka: 407,
408
Witkowska Alina: 417-419
Władyczka Andrzej: 207
Władysław Jagiełło (król polski): 29
Władysław Waza (królewicz polski): 9, 12-19,
23, 29, 32, 34-36, 193, 194
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Władysław

IV Waza (król polski): 19, 22, 25,
28-30, 169, 191, 193-198, 200, 202-205,
211
Włastowski Michał: 210
Włostowski Aleksander: 211
Włostowski Olbrycht: 211
Wojciechowski Bronisław: 269
Wojczatys Andrzej: 53
Wojdat Jan: 206
Wojna Abraham (biskup wileński): 10, 20, 34,
35, 198
Wojna Jerzy Daniel (podsędek piński): 201
Wojna Konstanty: 209
Woj na Krzysztof: 209
Wojna Michał (chorąży żmudzki): 200
Wojna Michał (poseł wileński): 206
Wojna Piotr (podstoli litewski): 200
Wojna Stanisław: 207
Wojna Władysław (ciwun użwencki): 200
Wojnar Aleksander: 207
Wojnar Filon: 211
Wojnar Hieronim: 207
Wojnarowski; 225, 232, 234
Wojniłowicz Leon: 208
Wojniłowicz Stefan: 208
Wojnowski Stanisław: 206
Wojtkiewicz Jan: 207
Wojtkiewicz Krzysztof: 207
Wojtkiewicz Stanisław: 207
Wojtulewicz H.: 162
Wolan Paweł: 12
Wolan Tomasz (marszałek orszański): 31
Wolan Tomasz (sędzia grodzki oszmiański):
202
Wolczyński B.: 343
Wolinianie: 24
Wolff J.: 437
Wolski Ludwik: 41
Woltanowska Magdalena: 446
Wolter (Voltaire): 418
Wołczek Samuel: 207
Wołk Krzysztof: 342, 350
Wołk Mikołaj (komornik nowogródzki): 201
Wołkow Wiktor: 353, 355
Wołkowicki Paweł: 210
Wołkowycki Mikołaj: 437
Wołłowicz Eustachy (kanclerz litewski): 252,
253
Wołłowicz Hieronim (starosta żmudzki): 198
Wołłowicz Ostafi: 253
Wołłowicz Piotr (podkomorzy trocki): 200

Wołłowicz

Piotr

(cześnik

litewski): 253, 267
207
Wołłowiczowa Helena: 253
Wołłowiczowa Janowa: 280
Wołłowiczowie: 252
Wołodkiewicz Fiedor: 211
Wołodkiewicz Krzysztof: 211
Wołodkowicz Samuel: 207
Wołucki Sebastian (starosta rawski): 28
Woronowicz Stanisław: 207
Woźniak Roman: 436
Woźniak Z.: 171
Wroczyńska Ewa: 443
Wrzosek Mieczysław: 413
Wu-en (pseudonim): 350
Wundergast (baron): 14
Wybranowski Jan: 210
Wyszyński Władysław: 297
Wołłowicz Władysław:

Vickers: 144, 146, 157, 158
Vindei August: 395
Vindelicor August: 399
Volkaite-Kulikauskiene R.: 384
Zadzik Jakub (biskup chełmiński, kanclerz
wielki koronny): 9-11, 15, 192, 194
Zajączek Józef (namiestnik Królestwa Polskiego): 59
Zajewska T.: 53, 54, 57
Zajkowski Józef: 60
Zakrzewski Bohdan (burmistrz Wilna): 204
Zakrzewski Władysław: 424
Zaleciło Fedor: 206
Zaleciło Jan: 206
Zaleski Jan Teodor: 207
Zaleski Marcin (sędzia upieki): 200
Zalewski Marek: 353, 393
Zalewski R.: 193
Załęski Wojciech: 438
Załuscy: 282
Zamoyski Tomasz: 21, 28, 194
Zasła wscy: 23
Zasła wski Dominik: 21
Zasławski Jerzy: 21
Zawadzki Jan (starosta świecki): 25
Zawadzki Józef: 417
Zawidzka Anna: 441
Zawistowicz-Adamska K.: 42
Zawisza Krzysztof (łowczy litewski): 21, 32, 200
Zawisza Mikołaj (kasztelan witebski): 11,
198
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Zdanowicz Bazyli: 207
Zdanowicz Hrehory (sekretarz Władysława IV
Wazy): 203
Zdanowicz Teodor: 207
Zdzitowiecki Ludwik: 210
Zebrzydowski Jan (miecznik koronny): 28
Zenowicz Abram: 206
Zenowicz (lub Zienowicz) Jan Jerzy (sędzia
wileński): 200
Zenowicz Józef: 210
Zenowicz (lub Zienowicz) Michał (paź Władysława IV Wazy): 203
Zgiet Zofia: 297
Zielińska T.: 239
Zieliński J.: 438
Zieliński S.: 270
Ziemlińska-Odojowa Włodzimiera: 104-106,
370
Ziemski J.: 438
Ziemski R.: 438
Zienowicz Paweł: 208
Zientara Benedykt: 240
Zinkow Jerzy: 437
Złoty Adam: 207
Znaniecki F.: 43, 45, 55
Zoll-Adamikowa Helena: 121, 123, 125

Zygmunt II August (król polski): 29, 159, 175,
180, 182, 189
Zygmunt I Stary (król polski): 29, 159, 182
Zygmunt III Waza (król polski): 13, 16, 18, 25,
32,34-36, 159, 161, 163, 169, 172-175, 177,
180-182, 186, 188, 191
Żabiński Jan: 340
Żabiński Wojciech: 206
Żabka Stefan: 210
Żardecki Ludwik: 210
Żardecki Walerian: 210
Żarnek Stefan: 210
Żarnowski Stefan: 209
żelewski R.: 24
Żeromska Oktawia: 407
Żeromski Stefan: 407
Żochowski (lub Żołowski) Feliks: 273, 274
Żółkiewski Łukasz: 21
Żuk Jan: 206
Żukowski Jerzy: 208
Żurowski Tadeusz: 106
Żychowski M.: 40
Żydzi: 54, 224, 231, 232, 249
Żyżemski Adam (chorąży mozyrski): 201
Żyżemski Krzysztof (podsędek mozyrski): 201
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(Rosja): 396
Ameryka: 43
Amur (rzeka): 396
Anglia: 18, 263
Antosza (d. pow. Trocki, obecnie Litewska
SRR): 57
Antwerpia: 176, 185
Argentyna: 274
Astrabad (prowincja irańska): 396
Augustowo, woj. białostockie: 172
Augustowska diecezja: 47, 51, 52
Augustowska gubernia: 38, 40-42, 46, 50, 52,
55, 61, 62, 378, 419
Augustowska Puszcza: 271, 272, 275, 277
Augustowski powiat: 38, 43, 48, 49, 50, 55, 61,
63, 272, 279
Augustowskie: 41, 53, 270
Augustowskie Pojezierze: 49, 280
Augustowskie województwo: 38, 270
Augustów, woj. suwalskie: 49, 54, 55, 266, 421
Augustów, gmina, woj. suwalskie: 107
Australia: 40 l
Austria: 173
Azja: 395
Ałbazin

Babięta, woj. olsztyńskie: 108
Baciuty, woj. białostockie: 172
Bajtkowo, woj. suwalskie: 127-141
Bajtkowo Gezioro): 127
Bakałarzewska gmina, woj. suwalskie: 421
Baku (Azerbejdżańska SRR): 396
Balinka, woj. suwalskie: 43
Bałtyckie morze: 167, 223
Bargłów, woj. suwalskie: 49
Barbaricum: l 07
Bereza (Białoruska SRR): 414
Berlin: 18, 183, 284, 371, 398
Biała (Rosyjska FSRR): 29
Biała (rzeka): 173, 411
Biała Woda, woj. suwalskie: 271
Białarzewska gmina, woj, łomżyńskie: 186

Białogardzki
Białoruś

(lub
416, 447

b. pow., woj. koszalińskie: 371
Białoruska SRR): 167, 213, 283,

159, 169, 171, 174, 175, 280,
410, 413, 421, 422, 424, 428, 430-435, 441,
446
Białostocki okręg przemysłowy: 425, 427
Białostockie: 327, 424
Białostockie dobra: 229, 411
Białostockie województwo: 40, 111-114, 116,
119, 159, 171, 189, 251, 266, 267, 279, 291,
292, 297-299, 303- 305, 307, 331, 355, 356,
358, 385, 386, 388-392, 394, 413, 414, 421,
424
Białowieska Puszcza: 333, 334, 336, 337, 339,
341, 343-345, 347-352
Białowieski Park Narodowy: 333-335, 340-350, 434
Białowieża, woj. białostockie: 333-336,
340-343, 345, 347-352, 434
Białystok: 49, 121, 143, 159, 162, 169-172, 174,
184, 189, 214, 215, 219, 221, 225, 229, 230,
234, 239-242, 245, 246, 249-251, 257, 266,
279, 284, 285, 288, 289, 291, 292-295, 320,
343, 345-347, 353, 365, 372, 378, 390, 393,
395, 400, 401, 407, 411-414, 421-425,
427-436, 438, 439, 441, 443-445, 446
Biebrza (rzeka): 251, 279, 281, 285, 287-289,
291, 294
Biele, woj. białostockie: 175
Bielsk Podlaski, woj. białostockie: 17 5, 24 7,
304, 307-309, 311, 317-319, 322, 323,
328-332, 408, 430, 431, 432
Bielska ziemia, patrz: Ziemia' Bielska
Bielski dekanat: 409, 410
Bielskie leśnictwo (patrz: Leśnictwo Bielskie)
Bielskie starostwo: 220, 229, 232
Bielskopodlaska gmina, woj. białostockie: 172,
183, 184
Bielskopodlaski b. powiat, woj. białostockie:
415

Białostocczyzna:
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Biliłowskie dobra (Ukraińska SRR): 230
Bilwinów, woj. suwalskie: 369, 422
Birże (Litewska SRR): 25
Bobra (rzeka): 283, 290
Bobra, woj. białostockie: 279, 282-284, 287,
294
Bobra Mała, woj. białostockie: 282-284
Bobra Wielka, woj. białostockie: 279-295
Bobrówka: 281
Bogaczewo-Kule, woj. suwalskie: 106
Bobusław (Ukraińska SRR): 230
Bobusławskie starostwo (Ukraińska SRR): 214,
230, 232, 233
Bokszyszki (Litewska SRR): 270
Brahant (kraina hist. w Europie Zach., obecnie w Belgii i Holandii): 160, 163, 168, 176,
185
Brandenburgia: 12, 15, 34, 35
Branice, woj. m. krakowskie: 246
Brańsk, woj. białostockie: 247, 317, 322, 328,
413
Brańska gmina, woj. białostockie: 182, 297
Brańskie starostwo: 229
Bretania: 401
Briańsk (Rosyjska FSRR): 31, 36
Bruksela: 160, 176
Brulino-Kosaki, woj. łomżyńskie: 104, 139
Brylowszczyzna (Warszawa-Grochów): 360
Brzeskie województwo: 32, 196, 197, 199, 201,
203, 209
Brzesko-litewskie województwo: 192, 197
Brześć Litewski (Białoruska SRR): 21, 24, 27-29, 444
Brześć Kujawski, woj. włocławskie: 124
Brzeziński powiat: 39
Bug (rzeka): 111, 126, 177, 213-216, 225, 227,
234, 236, 237, 385, 444
Bukareszt: 166
Bukowina: 166
Bureja (rzeka): 396
Bydgoszcz: 159, 160, 180, 424

Castel Gandolfo: 442
Cecele, woj. białostockie: 422
Cewang Rabdan (chanat dżungarski): 396
Chałchasom (Mongolia): 396
Chełmińska ziemia: 139
Chełmno, powiat: 139
Chełmno, woj. toruńskie: 139
Chernowitz (obecnie Czerniowce, Ukraińska
SRR): 166

Chojnowszczyzna, woj. białostockie: 281, 282,
283, 287, 291
Choroska gmina, woj. białostockie: 183, 189
Choroskie Dobra: 214, 218-220, 229
Choroszcz, woj. białostockie: 175
Ciechanów: 19
Cieszyn: 161, 164
Cieszyńskie Księstwo: 161, 164, 169, 170
Czarna Hańcza (rzeka): 371, 422
Czarna Wielka, woj. białostockie: 123, 124, 175
Czerwonka, woj. białostockie: 175
Częstochowa: 443
Czyże, woj. białostockie: 323
Czyżewska gmina, woj. łomżyńskie: 143, 145,
146, 153, 155, 422, 424
Dania: 18
Dąbrowa Białostocka,
Dąbrowskobiałostocka

woj. białostockie: 266
gmina, woj. białostoc-

ckie: 179
Dąbrowski okręg,

gubernia suwalska: 38, 41,
43, 54
Derbent (Rosyjska FSRR): 396
Dębczyno, woj. koszalińskie: 371
Dębowo, gm. Szypliszki, woj. suwalskie: 270-272, 275, 277
Dmochy-Rodzonki, woj. łomżyńskie: 422
Dniepr (rzeka): 230
Dobrzyniewo, woj. białostockie: 281
Dobrzyniewska gmina, woj. białostockie: 176
Doktorce, woj. białostockie: 176
Dojlidzkie Dobra: 229
Dolistowska Majętność: 220
Dorohobuż (Rosyjska FSRR): 29
Dręstwo, woj. suwalskie: 49
Drohicka gmina, woj. białostockie: 355, 356,
362, 388- 394
Drohiczyn, woj. białostockie: 111-114, 116,
119-126, 177, 358, 359, 361, 385, 386, 388
Duś fjezioro): 47
Dyneburg (Łotewska SRR): 29
Dzierżki, woj. białostockie: 177
Egipt: 445
Ejsmonty (Białoruska SRR): 284
Elbląg: 107, 160
Eister (b. Niemiecka Republika Demokratyczna): 175
Ełcka gmina, woj. suwalskie: 127, 182, 184
Ełk, woj. suwalskie: 127, 140, 141, 178
Estonia: 16
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Europa: 22, 43, 47, 58, 107, 167, 240, 263, 348,
371, 395, 396, 398, 399, 421
Fasty, woj. białostockie: 214
Finlandia: 445
Francja: 234, 263, 272
Frombork, woj. elbląskie: 139
Gajstry (Litewska SRR): 270
Garnek, woj. częstochowskie: 58
Gawrychruda, woj. suwalskie: 49
Gąsior, woj. olsztyńskie: 106
Gdańsk: 18, 25, 26, 34, 36, 105, 139, 140, 160,
181, 191-195, 213-216, 218-223, 225-229, 231-237, 357, 371
Giełgudyszki Niższe (Litewska SRR): 51
Giżycki b. powiat, woj. suwalskie: 106, 361, 370
Giżycko, woj. suwalskie: 65, 178
Gołdap, woj. suwalskie: 372, 421
Gołdapska gmina, woj. suwalskie: 372, 373, 374
Gołdapska Góra: 372
Goniądz, gm. loco, woj. suwalskie: 178
Gotlandia: 371
Grabarka, woj. białostockie: 326
Grabowiec, woj. białostockie: 314
Gradoczno, woj. białostockie: 321
Grajewo, woj. łomżyńskie: 444
Grądy Woniecko, woj. łomżyńskie: 143, 144,
152, 153, 155, 157, 158, 421
Grebieten raj. Primorsk b. (Rosyjska FSRR):
105
Grodno: 178, 281, 288, 294, 408
Grodzieńska gubernia: 284, 287, 288, 294, 295,
389, 408, 409, 418
Grodzieński dekanat: · 284
Grodzieński powiat: 279, 281, 283, 284, 288
Grodziska gmina, woj. białostockie: 175
Gródeckie starostwo: 221, 230-232
Gródek, woj. białostockie: 214
Gruszki, woj. białostockie: 271
Gryszkabuda (Litewska SRR): 42
Grzebienie, woj. białostockie: 179
Haćki, woj. białostockie: 422
Hajnówka, woj. białostockie: 307, 309, 311-317, 321-324, 330-332, 349, 414, 431
Hanau-Miinzenberg (hrabstwo): 180
Hańcza (jezioro): 274
Hiszpania, królestwo: 168
Holacki, gaik, woj. białostockie: 283
Holandia: 176
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Hołody,

woj. białostockie: 311, 314
woj. białostockie: 218, 329
Hołynka, woj. białostockie: 283
Horyń (rzeka): 444
Hrabstwo Tyczyńskie: 230
Hruskie, woj. suwalskie: 43
Huculszczyzna: 40 l, 440
Husowicze, woj. białostockie: 214
Hołowiesk,

ldźki- Wykno,

woj. łomżyńskie: 179
(jezioro): 65
Inflanty: 12, 16, 18, 165, 167
lławki

Jabłonka,

woj. łomżyńskie: 419
woj. olsztyńskie: 272
Jaczno, woj. białostockie: 179
Jaćwież: 127, 140, 141, 371, 372, 424
Jaginty: 291
Jałówka, woj. białostockie: 179, 409
Janowskie starostwo: 230, 231
Japonia: 398
Jarosław (Rosyjska FSRR): 218
Jasiołda (rzeka): 444
Jaskołdy (lub Jaskułdy) (Litewska SRR):
270
Jastrzębna, woj. suwalskie: 43
Jegliniec, woj. suwalskie: 372, 377, 378, 380-384
Jeleniewo, woj. suwalskie: 365, 371
Jeleniewska gmina, woj. suwalskie: 104, 105,
106, 365, 422
Jeziorko, woj. olsztyńskie: 361, 370
Jeżewo, woj. białostockie: 441, 442
Juchoowiec Dolny, gm. loco, woj. białostockie:
175, 181, 422, 423
Jurowce, woj. białostockie: 439
Juszkowy Gród, woj. białostockie: 179
Jabłonowo,

Kadysz, woj. suwalskie: 271
Kaletnik, woj. suwalskie: 43-45, 55, 56, 61, 62,
269-273, 275-277
Kalwaria (Litewska SRR): 40, 41, 48, 270
Kalwaryjski powiat: 38, 41, 48, 52, 53
Kaługa (Rosyjska FSRR): 444
Kamczatka (Rosyjska FSRR): 398
Kaspijskie Morze: 396
Kazimierówka, woj. suwalskie: 274, 365-371
Kętrzyn, woj. olsztyńskie: 65
Kijowska gubernia: 418
Kijów: 10, 284, 288, 444
Klejniki, woj. białostockie: 309, 332, 409
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Klepacze, gm. Drohiczyn, woj. białostockie:
355-358
Kleszczele, gm. loco, woj. białostockie: 179
Klukowo: 179
Klukowska gmina, woj. białostockie: 188
Kłyżówka, woj. białostockie: 361, 362
Knorozy, woj. białostockie: 308
Knyszyn, woj. białostockie: 219, 247, 281
Knyszyn, gm. loco, woj. białostockie: 180
Kobryń (Białoruska SRR): 180
Kojle, woj. suwalskie: 274
Kolbuszowski b. powiat, woj. rzeszowskie: 361
Kolneński b. powiat, woj. łomżyńskie: 184
Kołodki, woj. łomżyńskie: 180
Komoruńce (Litewska SRR): 43
Koniuszki, woj. białostockie: 284
Kopenhaga: 165
Korkliny, woj. suwalskie: 422
Korona: 13, 14, 16, 21, 22, 27, 30, 159, 161, 163,
169, 196, 199, 200, 204, 211
Korycin, woj. białostockie: 181
Koski, woj. łomżyńskie: 104
Kostiuchnówka (Ukraińska SRR): 413
Koszki, woj. białostockie: 180
Kotówka, woj. białostockie: 312, 316, 317
Kowale Oleckie, gmina, woj. suwalskie: 421
Kowrów (Rosyjska FSRR): 444
Kozi Rynek, woj. lubelskie: 271
Kórnik, woj. poznańskie: 11, 12, 24, 29
Krakowskie województwo: 23
Kraków: 22, 26, 30, 31, 39, 41, 53, 57, 105, 137,
140, 159, 160, 171, 180, 191, 193, 195, 247,
270, 281, 284, 285, 340, 349, 357, 358, 371,
400, 419, 432, 441, 442
Krasny Bór, woj. olsztyńskie: 43-45, 55, 56, 61,
62
Krośnieńskie starostwo: 232
Królestwo Polskie: 38-41, 43, 44-47, 50, 51,
52-54, 57-59, 61-63, 172, 173, 176, 183,
184, 186, 187, 252, 270, 276, 298, 304, 305,
389, 413, 441
Królewiec (Rosyjska FSRR): 18, 160, 162, 183,
186, 232
Krupice, woj. białostockie: 181, 422
Kruszczyna, woj. białostockie: 181
Krypno, woj. białostockie: 181
Krzemieniucha (góra): 270
Krzemienne, woj. białostockie: 394, 421
Krzemnica, lub Kremnica (Czechosłowacja):
173
Krzywiec, woj. białostockie: 312

Krzywólka, woj. suwalskie: 369, 370, 422
Księstwo Litewskie patrz: Wielkie Księstwo
Litewskie
Księstwo Warszawskie: 38, 172, 173, 180, 183,
184, 188, 297
Kudrawka, woj. białostockie: 282
Kulesze, woj. białostockie: 181
Kulesze-Chobotki, woj. białostockie: 181
Kumieciszki (Litewska SRR): 53
Kurlandia: 11, 12, 165, 169
Kurlandzkie Księstwo: 161, 168-170
Kurpie: 271
Kurpiowszczyzna: 439
Kutowa, woj. białostockie: 422
Kwidzyń, woj. elbląskie: 14, 223
K wieciszki (Litewska SRR): 58
Lachowska gmina, woj. łomżyńskie: 184
Ladzkie leśnictwo: 232
Laski Stare, woj. siedleckie: 357, 358
Lebiedzizna, woj. suwalskie: 272
Lejpuny (Litewska SRR): 43-45, 55, 56, 61, 62
Leśnictwo Bielskie: 230
Lewickie, woj. białostockie: 181
Lewkowo, woj. białostockie: 409
Lichtenstein: 164
Lida (Białoruska SRR): 272
Lidzki powiat: 20
Lipinki: 297
Lipniki, woj. białostockie: 181, 220, 297
Liszków, woj. suwalskie: 43
Litewska diecezja: 408, 410
Litwa (lub Litewska SRR): 9, 11-17, 19-21,
26, 27, 29, 30, 34-36, 40, 42, 47, 51, 53, 58,
105, 110, 140, 141, 167, 196, 198, 199, 202-204, 211, 252, 270, 272, 286, 287, 292,
384, 389, 416, 417, 447
Litwa Zaniemeńska: 384
Liw, woj. siedleckie: 13 ·
Liwonia (patrz: Inflanty)
Lovrana: 401, 406-408
Lubelskie województwo: 23
Lublin: 46, 47, 52, 247, 282, 342, 345
Lubowo (Litewska SRR): 272
Ludwinów (Litewska SRR): 51
Lwów: 167, 193, 196, 247, 271
Łapska gmina, woj. białostockie: 181, 184, 186,
421
Łapski b. powiat, woj. białostockie: 159, 176
Łapy, woj. białostockie: 159
Łaś Toczyłowo, woj. łomżyńskie: 353, 354
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Łaźnie Sokołda,

woj. białostockie: 181
woj. suwalskie: 106
Łobżenica, woj. pilskie: 186
Łohojsk (Białoruska SRR): 11
Łomża: 51, 227, 419, 424, 440
Łomżyńska diecezja: 439, 440
Łomżyńska gmina: 183
Łomżyńskie województwo: 143, 145, 146, 147,
153, 155, 157, 171, 189, 271, 353
Łopuszno, woj. białostockie: 388
Łosinka, woj. białostockie: 314, 321, 409
Łotwa: 167, 382
Łódzki okręg: 40
Łódź: 40, 171, 357, 372, 437
Łukowski b. powiat, woj. siedleckie: 360
Łaźno,

Machary, woj. olsztyńskie: 105
Magdeburg: 183
Makowlany, woj. białostockie: 293-295
Makówka, woj. białostockie: 328
Malesze, woj. białostockie: 181
Małopolska: 23, 27, 121, 123, 167, 171
Mariampol (Litewska SRR): 52, 54, 59
Mariampoiski powiat: 38, 40, 41, 48, 51, 52, 59
Mariampolszczyzna: 41, 51, 52, 58
Marwa (Litewska SRR): 51
Matłak, woj. suwalskie: 421
Mazanderan (prowincja irańska): 396
Mazowsze: 31, 39, 111, 120, 122-128, 139-141, 171, 357, 358, 359, 364, 389, 424, 440,
443
Mazury: 105, 140, 171, 347, 371, 421, 439
Medyckie starostwo: 232
Mężenin, woj. łomżyńskie: 226
Michałowo, woj. białostockie: 393
Michałowo, gm. loco, woj. białostockie: 182
Michałowska gmina, woj. białostockie: 179
Mielnik, gm. loco, woj. białostockie: 182
Mierkinie, woj. suwalskie: 274
Mikielewszczyzna, woj. białostockie: 292
Mińsk (Białoruska SRR): 21, 283
MiÓska gubernia: 418
Mińskie województwo: 196, 197, 200-203, 210
Mitawa (Łotewska SRR): 161, 168, 169
Mława, woj. ciechanowskie: 53
Mławskie: 53
Mohylewska gubernia: 418
Mojtyny, woj. olsztyńskie: 105
Mołdawia: 166, 167
Monachium: 401
Mongolia: 396
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Moniecka gmina, woj. białostockie: 181
Moskwa: 16, 17, 19, 24, 30, 34, 35, 124, 333, 382,
444
Mościska, woj. rzeszowskie: 214, 218
Mościskie starostwo: 218, 220, 230, 231
Mrągowo, woj. olsztyńskie: 423, 424
Mrągowski b. powiat, woj. olsztyńskie: 105,
106, 108
Mścisławskie województwo: 196, 197, 201, 203,
210
Narew (rzeka): 213-216, 225-227, 234, 236,
237, 353
Narew, woj. białostockie: 409
Narew, gm. loco, woj. białostockie: 182
Narewka, woj. białostockie: 361
Narewska gmina, woj. białostockie: 422
Narojki, woj. białostockie: 355, 388- 392
Narva (Estońska SRR): 165
Nerczyńsk (Rosyjska FSRR): 396
Netta, woj. suwalskie: 49, 107
Niderlandy Hiszpańskie: 159, 160, 168-170,
176, 178, 185
Niderlandy Północne: 168, 176, 178
Niedźwiadna, woj. łomżyńskie: 255
Niemcy: 16, 18, 274, 444
Niemen (rzeka): 444
Nieszawa, woj. włocławskie: 227
Nowa Wieś Ełcka, woj. suwalskie: 182
Nowoberezowo, woj. białostockie: 307, 311, 316
Nowodworce, woj. białostockie: 393, 421
Nowogródzkie województwo: 196, 197, 199,
201, 202, 208
Nowy Bród, woj. suwalskie: 369
Nowy Dwór, woj. białostockie: 281-284, 289
Odessa: 444
Odra (rzeka): 16, 157, 167, 241
Olecki b. powiat, woj. suwalskie: 106
Olendzkie, woj. białostockie: 182
Olita (Litewska SRR): 47
Olsztyn: 347, 370, 421
Olsztyńskie województwo: 347, 370
Opole: 9, 16, 443
Orla, woj. białostockie: 11, 13, 15-18, 21-24
Orlańska gmina, woj. białostockie: 180
Orlańskie dobra: 220, 229
Orzeszkowo, woj. białostockie: 327
Osinki, woj. suwalskie: 369, 422
Osowa, woj. suwalskie: 104, 369, 422
Ostrołęka: 182
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Ostrów Mazowiecka, woj. ostrołęckie: 415, 440
Ostrowskomazowiecki b. powiat, woj. ostrołęckie: 139, 415
Oświęcim, woj. bielskie: 414
Państwo

Zakonne: 140
9, 41, 274, 401
Pasymki, woj. białostockie: 183
Pawły, woj. białostockie: 317
Persja: 173
Perstuńska Puszcza: 49
Petersburg: 10, 38, 281, 283, 349, 389, 444
Piaseczno, woj. st. warszawskie: 26
Piątnica, woj. łomżyńskie: 183
Pietrasze, dzielnica Białegostoku: 174
Pilica (rzeka): 47
Pilwiszki (Litewska SRR): 270
Pina (rzeka): 444
Pińsk (Białoruska SRR): 23
Piński powiat: 23, 33, 197, 200, 201, 203, 210
Piotrkowski powiat: 53, 58
Pisz, woj. suwalskie: 17-20, 34, 35, 127, 141
Plewki, woj. suwalskie: 271
Plutycze, woj. białostockie: 309, 314, 331, 332
Płockie województwo: 374
Płonka-Kozły, woj. białostockie: 421
Płoska (rzeka): 394
Płowdiw (Bułgaria): 347
Podlasie: 25, 39, 111, 112, 120, 122-126, 128,
171, 216, 237, 264, 357, 358, 359, 364, 389,
419, 440, 441, 443, 447
Podlaskie Dobra: 213, 214, 229, 230
Podole: 23, 222
Podolska gubernia: 418
Podozierany, woj. białostockie: 320
Pogorzałki, woj. białostockie: 442
Policzna, woj. białostockie: 317
Polska: 12, 13, 17, 19, 24, 34, 36, 44, 46, 52, 54,
104, 121, 127, 141, 143, 155-157, 165, 167,
169, 171, 172, 182, 193-195, 199, 213, 223,
240, 241, 245, 248, 251, 253, 263, 272, 284,
297-299, 304, 305, 311, 327, 336, 339, 343,
345, 347, 357, 358, 361, 370, 372, 393, 398,
399, 413, 415, 419, 421, 424, 425, 428, 432,
434, 439, 440, 444, 446
Połabie: 171
Połock (Białoruska SRR): 29, 34, 35
Połockie województwo: 20, 196, 197, 201, 203,
207
Pomorze: 124, 140, 171, 357, 422
Poniemuń (Litewska SRR): 272
Paryż:

Poniewież

(Litewska SRR): 272
woj. białostockie: 183
Poświętna gmina, woj. białostockie: 177
Poznań: 161, 163, 191, 193, 241, 247, 282, 334,
357
Praga (dzielnica Warszawy): 26
Pribałtyka: 165
Prudziszki, woj. suwalskie: 273, 369, 422
Pruskie Państwo: 140
Pruskie Ziemie: 192
Prusy: 12, 15, 16, 18, 25, 34, 35, 44-46, 161,
162, 174, 177, 178, 183, 185, 186, 223, 270
Prusy Książęce: 159, 160, 169, 170
Prusy Południowe: 172, 173, 181
Prusy Wschodnie: 272
Przełomska Puszcza: 49
Przerośiska gmina, woj. suwalskie: 422
Przytuły, woj. łomżyńskie: 439
Puchły, woj. białostockie: 409
Puciłki, woj. białostockie: 184
Puńsk, woj. suwalskie: 48
Porosły,

Rachowicze (Białoruska SRR): 184
Raczki, gm. loco, woj. suwalskie: 105
Radulina, woj. białostockie: 394
Radziłowska gmina, woj. łomżyńskie: 421
Rajsk, woj. białostockie: 184, 409
Rakowicze, woj. białostockie: 292
Rapperswil: 270
Rawski powiat: 53
Regle, woj. suwalskie: 184
Republika Federalna Niemiec: 445
Rosienie (Litewska SRR): 25, 33
Rosja: 10, 172, 173, 223, 276, 389, 395, 397, 399,
409, 410, 431, 440, 444
Ros tek, woj. suwalskie: 372-377
Rostołty, woj. białostockie: 422, 423
Rosyjskie Cesarstwo: 40, 44, 45, 188
Roszki Chrzczony, woj. białostockie: 184
Roś (Ordynacja Roska, Białoruska SRR):
214-216, 218-235
Rozwadów, woj. tarnobrzeskie: 217
•
Rudawica (Białoruska SRR): 288
Rudka, woj. białostockie: 297, 299-306
Ruskie Dobra: 213, 214, 230-232, 235
Rumunia: 166
Ruszcza, woj. krakowskie: 246
Ruś: 12, 23, 34, 36, 218, 383, 424
Ruś Kijowska: 382
Rutki (gmina), woj. łomżyńskie: 143, 421
Rybniki, woj. białostockie: 184
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Ryboły,

woj.

białostockie:

409

Rydzewo-Świątki, woj. łomżyńskie: 184

Ryga: 19, 160, 161, 165-167, 174, 180, 187,382
Rygola, woj. suwalskie: 271
Rykacieje (Litewska SRR): 53, 59, 60
Ryn (gmina), woj. suwalskie: 65, 110
Rzeczpospolita: 11, 12, 14-20, 22, 24, 30-32,
34, 35, 161, 163-165, 167, 169, 170, 174,
177-179, 183, 185, 186, 194, 196, 200, 213,
241, 249, 284, 298, 417
Rzesza Niemiecka: 159, 160, 169, 170, 180
Rzeszów: 361
Rzym: 15, 42, 60
Rzymskie Imperium: 422
Salpik, woj. suwalskie: 65
San (rzeka): 213, 214, 216, 225-228, 231, 234,
236, 237
San Remo: 443
Sandomierskie województwo: 23
Sanok: 297
Sejneńska diecezja: 47, 51, 52
Sejneńska ziemia: 45, 49, 52
Sejneński powiat: 38, 41, 43, 47-51, 60, 270,
274
Sejny, woj. suwalskie: 47, 51, 52, 53, 271, 274
Sejwy (ekonomia): 43
Sejwy (gmina), woj. suwalskie: 271
Serock, woj. st. warszawskie: 225, 227
Sępiki, woj. białostockie: 354
Siderka, woj. białostockie: 253
Sidra, woj. białostockie: 251 -260, 262- 264,
266- 268, 281
Sidra, gm. loco, woj. białostockie: 185
Sidra lub Siderka (rzeka): 251
Sidrzańska gmina, woj. białostockie: 179, 188,
253
Sidrzańskie Dobra: 253
Siemianówka, woj. białostockie: 313, 315, 324,
327
Siemiatycka gmina, woj. białostockie: 179, 181,
422
Siemiatycze, woj. białostockie: 214, 307, 317,
322, 323, 326, 330-332
Sieniawa, woj. przemyskie: 213
Sieradzkie województwo: 192
Siewierz, woj. katowickie: 29
Silna (rzeka): 355, 389
Siruciowce (wieś): 282, 284
Skierniewice: 336, 350
Skiwy Duże, woj. białostockie: 422

Slonim

(Białoruska
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SRR): 34, 35, 184
powiat: 20
Słowacja: 413
Słowiańszczyzna: 121, 122, 382
Słowiańszczyzna Wschodnia: 122
Smoleńsk (Rosyjska FSRR): 29
Smoleńskie Województwo: 33, 196, 197, 199,
200, 202, 203, 207
Smolniki, woj. suwalskie: 370
Sobarnik: 214
Sobolewskie Dobra: 229
Sochaczew, woj. skierniewickie: 222
Sokólska gmina, woj. białostockie: 184, 186
Sokólski powiat, woj. białostockie: 286, 289,
291
Sokołda, woj. białostockie: 186
Sokołda (rzeka): 186, 393, 394
Sokółka, woj. białostockie: 253
Sopoćkowce, woj. białostockie: 284
Sośnia, woj. łomżyńskie: 421
Sosnowy Grunt (lub Grąd), woj. bialskopodlaskie: 270, 271
Sośnica, woj. przemyskie: 214, 217, 218, 224,
226-228, 230, 231, 233, 236, 237
Stacze, woj. suwalskie: 421
Stany Generalne: 18
Stara Hańcza, woj. suwalskie: 60, 274
Stara Łupianka, woj. białostockie: 159, 163,
167, 169, 170, 181, 186
Staroduh (Rosyjska FSRR): 34, 35
Starodubowski powiat: 21
Starogród, woj. toruńskie: 139
Starosielce, woj. białostockie: 174, 443, 444, 445
Starzynki, woj. białostockie: 284
Starzyski klucz: 221, 232
Stelmachowo, woj. białostockie: 220
Sterławki Wielkie, woj. suwalskie: 65-70,
72-75, 77-79, 82, 84-87, 89, 91, 94,
104-106, 109-110
Stralsund: 16
Stręgiel, woj. suwalskie: 105
Strękowa Góra, woj. łomżyńskie: 421
Sucha, woj. krakowskie: 191
Suchowolska gmina, woj. białostockie: 175
Suczawa (Rumunia): 161-163, 166, 167
Suiewo Prusy, woj. suwalskie: 186
Supraśl (gmina), woj. białostockie: 181, 186, 421
Supraśl (rzeka): 176, 214, 393-395
Suraska gmina, woj. białostockie: 176, 186
Suraż, woj. białostockie: 421
Surażkowo, woj. białostockie: 394
Słonimski
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Suwalska diecezja: 51
Suwalska gmina: 104-107, 422
Suwalska gubernia: 38
Suwalska ziemia: 62
Suwalski Park Krajobrazowy: 274
Suwalski powiat: 49, 104, 106, 143, 369, 371,
377, 378
Suwalskie województwo: 65-70, 72-75, 77-79, 82, 84-87, 89, 91, 94, 127, 129-138,
171, 178, 182, 189, 365-370, 372-378, 380,
381, 383, 384
Suwalszczyzna: 37-50, 51-54, 57-59, 105,
269, 270, 272, 276, 277, 371, 377, 378
Suwałki: 39, 44, 46, 53-55, 59, 60, 62, 63, 65,
66, 127, 140, 141, 269-277, 365, 377, 424
Syberia: 396
Szczecin: 223
Szczera (rzeka): 444
Szczuczyn, woj. łomżyńskie: 255
Szczytno, woj. olsztyńskie: 25
Szelm en t (jezioro): 271
Szereszewo (Białoruska SRR): 323
Szeskie Wzgórza: 372
Szpaki, woj. białostockie: 318
Szprotawa, woj. zielonogórskie: 282, 288
Sztabin, woj. suwalskie: 43, 45
Sztabińskie Dobra: 43
Sztokholm: 165, 371
Szubiennicza Góra (k. Suwałk): 271
Szurpiły, woj. suwalskie: 106, 274, 365, 370,
372
Szurpiły (jezioro): 365, 366
Szydłowiec, woj. radomskie: 26
Szypliszki, woj. suwalskie: 271
Szypliszki, gmina, woj. suwalskie: 377, 422
Szwajcaria: 175
Szwajcaria, woj. suwalskie: 104-107, 143, 422
Szwecja: 9, 16, 17, 19, 22, 160, 161, 165, 169,
170, 173, 174, 187
Śląsk: 16, 164, 171, 241
Śląsk Górny: 357
Śląsk Opolski: 443
Śląsk Środkowy: 357
Śrem, gm. loco, woj. poznańskie: 187
Środa, woj. poznańskie: 23
Środka Państwo: 396
Świackie, woj. suwalskie: 55
Święck Strumiany, woj. łomżyńskie: 121, 123,

124, 143-147, 152, 153, 155-158, 424
Świętojeziory (Litewska SRR): 50, 270

Tajno, woj. suwalskie: 49
Tallin: 165, 384
Targowisko, woj. suwalskie: 370
Tczew, woj. gdańskie: 227, 228
Tejzy (Litewska SRR): 50
Torki, woj. przemyskie: 226
Topolany, woj. białostockie: 395
Toruń: 124, 139, 193, 213, 223, 227, 424
Tournai (Belgia): 176
Tracewski Borek, woj. białostockie: 286, 291-293
Trakiany (Litewska SRR): 270
Trocki powiat: 33, 58
Trockie województwo: 33, 196, 197, 199, 200,
202, 206
Trywieża, woj. białostockie: 307, 312, 313, 321,
322, 324
Trzcianne (gmina), woj. białostockie: 353
Trześcianka, woj. białostockie: 409
Trzęsówka, woj. rzeszowskie: 361
Tucholski powiat: 139
Turna, woj. siedleckie: 214-216, 220, 229, 236,
237
Turośń Kościelna (gmina), woj. białostockie:
172
Tybet: 396
Tybory Karnianka (lub Kamionka), woj. łomżyńskie: 419
Tyczyn, woj. rzeszowskie: 214, 224, 246
Tyczyńskie Dobra: 235
Tyczyńskie Hrabstwo: 213, 230
Tykocin, woj. białostockie: 214-216, 219-222, 225-227, 229, 236, 237, 246, 247, 424,
439, 440-443
Tykocińska gmina, woj. białostockie: 181, 187
Tykocińskie Dobra: 214, 219, 229
Tykocińskie Hrabstwo: 220
Ukraina (lub Ukraińska SRR): 123, 167, 213,
230, 284, 413
Ułanów, woj. rzeszowskie: 228
Urwiny (Litewska SRR): 51
Waliły,

woj. białostockie: 393, 394
Waniewo, woj. łomżyńskie: 442
Warmia 171, 347, 421
Warpechy Stare, woj. białostockie: 188
Warta (rzeka): 47
Warszawa: 9, 15, 17, 19-24, 26, 27, 30, 32,
38-48, 50-54, 57, 59, 61, 62, 105, 107, 111,
112, 121, 123, 137, 139, 140, 162, 165, 169,
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171, 183, 187, 191, 193-195, 214, 215, 225, Wola Kisielska, woj. siedleckie: 360
226, 230, 239, 240, 246, 247, 251, 252, 264,
Wolne Miasto Gdańsk: 181
269, 270, 273, 280-282, 284-286, 298, 336, Wołga (rzeka): 124
339-343, 345, 349-353, 357, 360, 365, 371, Wołkowyski powiat: 21
372, 378, 385, 397-400, 411, 417, 419, 421,
Wołownia, woj. suwalskie: 369
424, 431, 432, 434, 435, 441, 442, 445
Wołyń: 23
Wasilkowska gmina, woj. białostockie: 184, Wołyńska gubernia: 418
187, 421, 439
Wrocław: 12, 39, 105, 137, 139, 140, 164, 171,
Wąsosz, woj. kieleckie: 20
183, 195, 213, 225, 229, 241, 280, 349, 350,
Weichsel: patrz Wisła
357, 371, 384, 396, 415, 417
Werbyczka (Ukraińska SRR): 123
Wysokie Mazowieckie, gm. loco, woj. łomżyń
Węgorzewski powiat: 105
skie: 188
Węgrowski powiat: 357
Wysokomazowiecka gmina, woj. łomżyńskie:
Węgry: 413
180
Wiatrołuża, woj. suwalskie: 273, 276
Wysokomazowiecki powiat: 143, 415
Wiedeń: 401
Wyszki (gmina), · woj. białostockie: 181, 188
Wielbark, woj. olsztyńskie: 105
Wyszogród, woj. płockie: 222, 374
Wielkie Księstwo Litewskie: 9, 12, 13, 16, 22Wyszonki Kościelne, woj. białostockie: 188
-24, 26, 30, 32, 34-36, 159, 161, 169, 170,
177-179, 183, 185, 186, 196, 248, 253, 279, Zabłudów, woj. białostockie : 9, 11, 20
281, 283, 285, 294, 415-418
Zabłudów, gm. loco, woj. białostockie: 188
Wielkopolska: 23, 124, 167, 171
Zaboryszki, woj. suwalskie: 271
Wietnam: 445
Zabowyszki (Litewska SRR): 270
Wigry Gezioro): 49
Zajki, woj. łomżyńskie: 353, 354
Wilanów: 434
Zakopane, woj. nowosądeckie: 401, 407
Wileńska gubernia: 58, 418
Zakroczym, woj. st. warszawskie: 219, 222,
Wileńskie województwo: 196, 197, 199, 200,
225-227
202-205
Zalesie, woj. białostockie: 188
Wilno: 18-20, 25, 30, 34-36, 58, 159, 161, 180, Zambrów, gm. loco, woj. łomżyńskie: 188
193, 204, 270, 280, 282, 285, 292, 384, 389, Zamość: 55
408, 409
Zaosie (Białoruska SRR): 418
Wisła (rzeka): 21, 26, 122, 157, 213, 222, 223,
Zapuszczańskie, woj. suwalskie: 40, 42
225, 227, 228, 236, 237, 358
Zasady, woj. białostockie: 394
Wisznia (Ukraińska SRR): 12
Zawadzka gmina, woj. łomżyńskie: 421
Wiszeński klucz: 221
Zawichost, woj. tarnobrzeskie: 236, 237
Wiślica, woj. kieleckie: 13
Ziarnowa Góra, woj. łomżyńskie: 186
Wiśnicz, woj. krakowskie: 12
Ziemia Bielska: 215, 430, 432, 443
Witebsk (Białoruska SRR): 29, 34, 35
Złoczew, woj. sieradzkie: 16
Witebska gubernia: 418
Złota Orda: 124
Witebskie województwo: 21, 196, 197, 201, 203, Złotoria, woj. białostockie: 189
208
Związek Socjalistycznych Republik RadziecWizna, woj. łomżyńskie: 227, 271, 424
kich: 178, 180, 184, 445
Wizna, gm. loco, woj. łomżyńskie: 187
Zug (kanton): 180
Wiżajny, woj. suwalskie: 365
Zyple (Litewska SRR): 39, 53, 54, 59
Władysławowska parafia: 41
Władysławów (Litewska SRR): 42
Żmudzkie Księstwo: 196, 197, 200, 203, 207
Włochy: 401
Żmudź: 24, 58
Włocławski powiat: 124
Żółtki: woj. białostockie: 214, 219
Włodawa, woj. chełmskie: 14
_.,. ....--~~~~?:\::. ~ywa Woda, woj. suwalskie: 104, 105, 270, 274,
Wojdansk (Rosyjska FSRR): 124 (
,_ 275, 277
i
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