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W ostatnich w latach Euro-
pie obserwuje się przyspieszony 
proces laicyzacji. Objawami jego 
są: obojętność religijna, unikanie 
obrzędowości, niechęć do stałych 
zobowiązań, a przede wszystkim 
dystans młodzieży, może nie tyle 
do wiary, co do instytucji Kościo-
ła. Proces ten obserwuje się we 
wszystkich związkach wyznanio-
wych, choć najbardziej dotknął 
on Kościół rzymskokatolicki, 
kiedy jego feudalne mroki prze-
świetliły wszędobylskie media. 
Na uroki te składają się, zarów-
no skryte i nieokreślone formy 
zarządzania instytucjonalnego, 
oparte na wzorach feudalnych i 
absolutystycznych jak i wielowie-

Stefan Pastuszewski

Staroprawosławny kult w łotewskim Jerusalem

kowe traktowanie tej instytucji 
jako azylu dla homoseksualistów 
z racji  celibatu. 

Proces laicyzacji dotknął 
również Inflanty, choć z racji 
wielokulturowości tego regionu 
już wcześniej funkcjonowała tam 
jedyna sensowna odpowiedź na 
laicyzację: życie religijne małych, 
gorliwych wspólnot. Według 
statystyki  Ministerstwa Sprawie-
dliwości Republiki Łotewskiej 
(2 mln mieszkańców) w 2018 
roku w kraju tym funkcjonowało 
300 parafii luterańskich, 278 
rzymskokatolickich, 99 bapty-
stycznych, 72 staroprawosław-
nych, 69 zielonoświątkowych, 51 
adwentystycznych, 15 muzułmań-

skich, 12 żydowskich, 
11 krisznowskich. Są 
one podzielone na 
związki wyznaniowe 
tradycyjne w sensie 
długiego trwania i za-
korzenienia w prze-
strzeni oraz nowe. 
Do tych tradycyjnych 
należy staroprawosła-
wie z wyjątkowym jak 
na tę etnokonfesję 
miastem jakim jest 
Dyneburg. Zwany 
jest on „staroprawo-
sławnym Jerusalem” 
z uwagi na funkcjo-
nowanie aż 6 zborów 
pomorskich.

Najstarszą świą-
tynią staroprawosław-
ną w tym mieście na 
Dźwiną jest molenna 
pw. Opieki Bogaro-
dzicy i św. Mikołaja 
w dzielnicy Staro-
forsztadt, co znaczy 
Stare Przedmieście. 

Jej powstanie wiąże 
się z dwoma wręcz 
anegdotycznymi sy-
tuacjami, charak-
terystycznymi dla 
stosunków na pro-
wincji Imperium 
Rosyjskiego. 

Do rozpoczę-
tej w 1810  roku bu-
dowy dyneburskiej 
twierdzy ściągnięto 
z okolicznych wsi 
tysiące chłopów, 
w ś r ó d  k t ó r y c h 
było wiele staro-
prawos ławnych 
znanych wówczas 
raskolnikami, czy-
li rozłamowcami. 
Łatgalia bowiem, 
której stolicą był 
Dyneburg, od koń-
ca XVIII wieku 
stanowiła azyl dla 
prześladowanych 
staroprawosław -
nych. Traktując 
swoje wyznanie 
bardzo poważnie, już w 1816 
roku powołali wspólnotę religijną 
(zbór). W 1818 roku wybudowali 
na półwyspie  Rajpol jeziora 
Šunezers molennę (dom modli-
twy) i dopiero dwa lata później 
wszczęli starania o jej legalizację. 
Komendant twierdzy generał ma-
jor Fiedor Fiedorowicz Padiejskij, 
nie chcąc narażać się pracowitym 
starowiercom wydał 3 lutego 1829 
roku warunki zabudowy, bo w 
papierach musiało się zgadzać. W 
1848  roku w ramach kolejnej fali 
prześladowań zapieczętowano 
świątynię, a w 1851 roku przeka-
zano ją władzom Cerkwi panują-
cej z przeznaczeniem na cerkiew 

jednowierską pw. Zaśnięcia  Bo-
garodzicy. Jednowierstwo było, 
trwającym od 1800 roku kom-
promisem wyznaniowym polega-
jącym na dopuszczeniu starych 
obrzędów do kultu cerkiewnego 
pod warunkiem uznania władz-
twa prawosławnego. Z racji tego, 
że za pójściem na kompromis 
szło uzyskanie praw obywatel-
skich, w tym praw dziedziczenia, 
do jednowierstwa przystępowali 
zazwyczaj kupcy i przedsiębiorcy, 
chcący przekazać swoje majątki 
zstępnym. Ci, którzy niczego nie 
posiadali pozostali przy pierwot-
nej konfesji, którą kultywowali 
na nielegalnych nabożeństwach 

Na zdjęciu: Timofiej Jefimowicz Kudriaszow – na-
stawnik staroforsztackiej wspólnoty pomorskiej w 

Dyneburgu. Fot: Stefan Pastuszewski

Na zdjęciu: Dyneburg – Stare Przedmieście. Kom-
pleks starowierski. Na lewo -  dom przedpogrzebo-

wy, na prawo – dzwonnica z 1910  roku.
Fot. Stefan Pastuszewski
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w budynkach prywatnych. Po 
śmierci cara Mikołaja I kupiec 
Jelisiejew zgodnie ze staropra-
wosławną tradycją dzielenia się 
swoim majątkiem z Cerkwią, 
podarował w 1871 roku wspól-
nocie ziemie przy ul. Liksnas 
z przeznaczeniem na budowę 
świątyni. Drewniana molennę 
wystawiono w 1881  roku. Z racji 

tego, że nadal obowiązywał zakaz 
publicznego wyznawania staro-
prawosławia, chcąc użytkować 
chram, posłużono się wybiegiem. 
Wystosowano do gubernatora 
witebskiego telegram z prośbą o 
zgodę na uczczenie dnia urodzin 
cara Aleksandra III uroczystego 
nabożeństwa 26 lutego 1882 
roku. Aby czołobitność wobec 
panujących była wyraźniejsza 
poproszono też o zgodę na od-
prawienie 1 marca panichidy, 
czyli nabożeństwa żałobnego w 

Na zdjęciu: Cudowny krzyż toczący mirrę (mirroto-
czaszczyj). Fot: Stefan Pasrtuszewski  

intencji zamordowanego cara 
Aleksandra II. Treść telegramu 
zakończona była adnotacją: „Od-
powiedź opłacona”. Pozwolenie 
nadeszło 13 lutego 1882 roku, na 
rok przed wydanymi 3 maja 1883 
roku przepisami o warunkach 
publicznego kultu dla prawo-
sławnych. Od tego momentu 
można było użytkować świątynię, 

ale bez zewnętrz-
nych znaków kul-
towych. Drewniana 
molenna, do której 
w 1910 roku do-
stawiono dzwonni-
cę. Stara Molenna 
przetrwała do 16 
października 2016 
roku, kiedy po kilu 
latach prac budow-
lanych zakończo-
no budowę nowej 
świątyni. Starą ro-
zebrano.

Zas łynęła  z 
kultu cudownej iko-
ny Męki Pańskiej 
zwanej raspiatojem. 
Pewnego dnia z iko-
ny zaczęła płynąć 
mirra, czyli pachną-
ca żywica kultowa. 4 
kwietnia 2020 roku 
w celu odegnania 
zarazy Covid - 19 
raspiatje wożono 

wynajętym samolotem nad 100- 
tysięcznym Dyneburgiem.  

Parafia starofasztadzka 
(Vecā Forštate Vecticībnieku 
Draudze). Cudowne raspiatije 
oraz starofordsztackie ikony 
Opieki Bogarodzicy i św. Mikołaja 
niesione były 18 października 
2020 roku w procesji błagalnej 
o ustanie pandemii. Procesja 
odwiedziła wszystkie dzielnice 
Dyneburga i zatrzymała się na 
dłuższą modlitwę przed szpitalem 
rejonowym.

Od dwóch lat nie mam dostę-
pu do stron z lat mojego dzieciń-
stwa i młodości. A wszystko przez 
kampanie ograniczające w związ-
ku z tak zwaną pandemią i kolejny-
mi odmianami zarazy – jak to nam 
wmawiają reichs-komisarze i płat-
ni medialni propagandyści – oraz 
w związku z powszechnie stoso-
wanymi testami, szprycowaniem, 
kwarantanami i innymi ograni-
czeniami. Od dwóch lat granica 
między sąsiednimi krajami Łotwą 
i Litwą tylko straszy. Jakby mało 
było tego mitycznego, bo w rze-
czywistości nie bardzo zaraźliwego 
wirusa, wprowadzono stan wyjąt-
kowy w pasie  przygranicznym z 
Białorusią, konieczności którego 
oczywiscie nie kontestuję, ale te 
ograniczenia ze względu jeszcze 
na szprycowanie podejrzanymi 
preparatami i ten pięciokilome-
trowy pas odciął mnie w ciągu tych 
dwóch lat od miłych memu sercu 
miejscowości na Litwie, w pobliżu 
jeziora Dryświackiego.

 Natomiast mój kolega 
Włodek ma w nosie wyżej wymie-
nione niebezpieczeństwa naraże-
nia się władzy administracyjnej, 
medycznej, granicznej, policyjnej 
i przedostaje się do byłych przed-
wojennych włości ziemianina Ko-
rejwy, bogatych w lasy, gdzie pełno 
jagód, grzybów, a w jeziorach 
ryb. Jakoś mu  udaje się umknąć 
nieprzyjemnej kontroli ze strony 
pograniczników i innych służb. 
Latem porobił zapasy z  grzybów 
i jagód przeróżnych: poziomek, 
borówek czernic, brusznic, żura-
win. W zimie natomiast regularnie 
jeździ do wiejskiej łażni. Tak samo, 
jak ja jest niezaszczepiony. Długo 
mnie namawiał, aż zgodziłem 
się na ten wyskok 30 grudnia 
dobiegającego końca roku 2021. 
Zapewniał, że wszystko będzie pod 
kontrolą.

 Dojechalismy autoka-
rem do granicy z Litwą, wysie-
dliśmy, rozejrzeliśmy – nikt nie 
kontroluje. Przekroczyliśmy. Po 
drugiej stronie na nas czekał jeep 
Jozasa, któremu Włodek dowiózł 
nieco zamówionych artykułów 
żywnościowych z Dyneburga i po 
kwadransie już byliśmy u Fredka 
w domu, mego sąsiada z lat dzie-
ciństwa, własciciela wymienionej 
wyżej łaźni. Powiedział, że łaźnia 
wypalona, on już się wykąpał, 
możemy teraz my.

Więc najpierw porządnie 
wygrzeliśmy się na półce, wysko-
czyliśmy na podwórko, pochodzi-
liśmy boso po śniegu. Znów na 
półkę. Brzozowe wieniki – sama 
przyjemność, kiedy wyściobierz 

Stanisław Antoni Januszkiewicz

Wyskok do łaźni

sobie plecy, grzbiet i wszystko inne 
z tyłu i z przodu, a potem jeszcze 
raz boso na śnieg – samo zdrowie! 
Łaźnia Fredka stoi w dole, pod pa-
górkiem, więc nagość nas nie krę-
powała. Jednym słowem dobrze 
wyparzyliśmy siebie wienikami, 
przetarliśmy ciała moczałkami, 
wypłukaliśmy się i wrócili do jego 
chaty. Było o czym pogadać przy 
kieliszku, ale długo nie zabawili-
śmy. W drodze powrotnej już po 
ciemku musieliśmy przebyć parę 
kilometrów drogi do granicy, żeby 
o 19-tej wsiąść do autobusu.

Noc, ciemno, śnieg nieco 
ułatwia widoczność, ale nie za bar-
dzo. Parę razy groźnie zaszczekały 
gdzieś w ciemnościach gospodar-
skie psy, z jednej strony drogi, 
potem z drugiej. Niedobrze, myślę 
sobie, bo mogą dać sygnał patro-
lom. Zostaje nam jakieś półkilo-
metra przestrzeni do przebycia, 
jak od strony granicy zaświeciły 
światła zbliżającego się za zakrę-
tem samochodu. Bez namysłu 
biegniemy trochę naprzód, a po-
tem rzucamy się w lewo od drogi, 
żeby schować się za pasem jodeł. 
Na przeszkodzie u nas rów przy-
dróżny, jak okazało się zapełniony 
do połowy śniegiem, wpadam do 
niego i w wyniku słabej nocnej 
widoczności, nie zanotowałem, że 
ma przeciwległe zbocze tak samo 
kręte. Stawiam nogę, żeby szybko 
wspiąć się, ale noga ześlizguje się, 
więc uderzam swoją piersią o zie-
mię, aż moje wnętrzności jęknęły. 
Włodek, ponieważ młodszy jest, 
wydobył się już z rowu, podaje 
rękę, chowamy się za łapy jodeł. 
Samochód mija to miejsce, my 
jakby bezpieczni – oczywiście nie 
wiemy, czy to był patrolowy, czy 
jechał tak sobie od granicy jako 
czyjś prywatny osobowy? Szybko 
idziemy dalej, odczuwam ból z 
lewej strony klatki piersiowej, 
wiem – to moje złamane i zagojo-
ne od wiosny żebro teraz jednak 
nieco dokucza (wtedy miałem  
nieszczęśliwy upadek z rowera na 
leśnej drodze).

Zbaczamy z głównej drogi, 
bo na niestrzeżonym wprawdzie, 
oświetlonym przejściu stoi kame-
ra, więc nie narażamy się. Podąża-
my po litewskiej stronie, brnąc po 
śniegu kilkaset metrów, a potem 
już drogą po łotewskiej stronie do-
chodzimy do przystanku. Jesteśmy 
bezpieczni. Z pasażerów - tylko nas 
dwóch, jeszcze dwoje wsiada po 
drodze i tak wracamy do miasta. 
Mój wyskok przednoworoczny, 
można powiedzieć, udał się. Z 
pominięciem oczywiście małej 
traumy żebra.

Na zdjęciu: Nowa molenna na Starym Przedmieściu w Dyneburgu. 
Fot: Stanisław Antoni Januszkiewicz 
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Pierwsza wzmianka o mająt-
ku Skoki, położonym w pobliżu 
Brześcia Litewskiego, pochodzi 
z 1550 r. Należał on wówczas 
do Siemiona Bogdanowicza 
Kłuwody i obejmował 660 ha. W 
1567 r. jego właścicielem był już 
Fiedor Skokowski, prawdopo-
dobnie zięć Siemiona Kłuwody. 
Córka Skokowskiego, Marina, 
wychodząc w 1589 r. za mąż za 
Aleksandra Garbowskiego, wnio-
sła mu w wianie ojcowską posia-
dłość. W XVII w. Skoki przeszły 
w inne ręce. Wiemy o tym z 
pisma Lwa Sapiehy datowanego 
na rok 1632, w którym hetman 
wielki litewski protestuje prze-
ciwko nadaniu bez jego wiedzy 
i zgody przywileju na wieczyste 
władanie skokowskim majątkiem 
przez króla Zygmunta III Wazę 
niejakiemu Baltazarowi Bobrow-
nickiemu. 

W drugiej połowie XVII 
w. Skoki należały do książąt 
Szujskich. Ich właścicielem był 
podstoli bracławski, Jan Jerzy 
Szujski, ożeniony z wojewodzian-
ką brzeską, Katarzyną z Sawic-
kich. Po jego śmierci w 1704 
r. majątek przeszedł zgodnie z 
testamentem na syna Franciszka, 
również podstolego bracław-
skiego, którego małżonką była 
Teresa z Niemcewiczów. Fran-
ciszek Szujski zrzekł się jednak 
tych włości na korzyść swojego 
brata Macieja Stanisława. Wkrót-
ce, w niewyjaśnionych okolicz-
nościach, panem na Skokach 
został Aleksander Niemcewicz, 
właściciel pobliskich majątków 
Klejniki i Neple.

Niemcewiczowie herbu 
Rawicz to znany ród litewski. Ich 
przodkami byli prawdopodobnie 
Dowojnowie, którzy przyjęli herb 
Rawicz, przeniesiony w wyniku 
unii horodelskiej w 1413 roku 
na Litwę z Polski. Przydomek 
„Ursyn”, który Niemcewiczowie 
dodali do rodowego nazwiska w 
początkach XVII w., pochodzi 
od łacińskiej nazwy niedźwie-
dzia (ursus) widniejącego w ich 
herbie.  

Aleksander Ursyn Niem-
cewicz, pełniący już w 1750 r. 
urząd miecznika brzeskiego, 
miał dwóch synów: Franciszka 
(1718-1795) i Marcelego (1730-
1802). W 1763 r. Franciszek 
Niemcewicz, w tym czasie cze-
śnik brzeski, otrzymał w spadku 
Neple, zaś jego młodszy brat 
Marceli przejął Skoki i Klejniki. 
Marceli Ursyn Niemcewicz, 
podczaszy mielnicki i poseł na 
sejm elekcyjny zamieszkał w Sko-

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Dzieje pałacu Niemcewiczów w Skokach

kach, w starym, wybudowanym w 
XVII w. modrzewiowym dworze. 
Zrobiło się w nim ciasno, kiedy 
jego małżonka, Jadwiga z Sucho-
dolskich, poczęła rodzić rok po 
roku dzieci. Marceli Niemcewicz 
zaczął więc w 1770 r. budować 
nowy, murowany dwór, który ze 
względu na rozmiary i architek-
toniczną formę można już było 
nazwać pałacem. 

Był to budynek dwukon-
dygnacyjny, nakryty wysokim, 
łamanym dachem, z dwiema 
półokrągłymi lukarnami. Do 
siedmioosiowego korpusu głów-
nego przylegały po bokach 
dwie trójkondygnacyjne wieże 
alkierzowe, przykryte baroko-

wymi hełmami.  W stosunku do 
elewacji frontowej części głównej 
były one cofnięte do tyłu, zaś z 
jej elewacją ogrodową tworzyły 
jedną linię. Przed wejściem re-
prezentacyjnym znajdował się 
czterokolumnowy portyk dźwiga-
jący balkon.  Taki sam portyk z 
balkonem zbudowano od strony 
ogrodu. Nieznany architekt nie 
wysilił się zbytnio, projektując 

elementy dekoracyjne. Poza 
gładką, wąską opaską, oddziela-
jącą obie kondygnacje oraz nie-
zbyt wydatnym poddachowym 
gzymsem zaprojektował jedynie 
dwie pary nakładających się na 
siebie pilastrów,  które znalazły 
się po obu stronach osi głównej, 
zarówno w elewacji frontowej, 
jak i ogrodowej. Parter pałacu 
zajmowała część mieszkalna, z 
dużą liczbą małych pokoików 
biegnących wzdłuż dwóch kory-
tarzy,  na piętrze zaś usytuowano 
pomieszczenia reprezentacyjne, 
z salą balową wyposażoną w bal-
kon dla orkiestry.

Przed frontonem pałacu 
znajdował się podjazd z okrą-

głym klombem pośrodku. Z pra-
wej strony dziedzińca zbudowa-
no parterową oficynę pokrytą wy-
sokim, dwuspadowym dachem, 
z lewej zaś stajnię i powozownię 
w jednym budynku podobnym 
w zewnętrznym kształcie do ofi-
cyny. Na dziedziniec wjeżdżało 
się przez zadaszoną bramę lub 
wchodziło przez znajdujące się 
po jej bokach dwie furtki. Vis-à-

vis wjazdowej bramy, po drugiej 
stronie biegnącej równolegle 
do ogrodzenia drogi, stanął 
ufundowany przez Marcelego 
Niemcewicza katolicki kościół. 
W podziemiach świątyni pocho-
wano w 1802 r. jej fundatora, 
a w późniejszych latach kilku 
członków jego rodziny.

Marceli Niemcewicz miał 
16 dzieci. Najstarszym z nich, 
urodzonym w 1758 r., był Julian 
– przyszły publicysta, pisarz i 
polityk.  Przyszedł on na świat 
jeszcze w starym, drewnianym 
dworze, który z wielkim senty-
mentem wspomina w „Pamięt-
nikach czasów moich”.  Pisze 
tam, iż był to staropolski dwór 
modrzewiowy, parterowy, z gan-
kiem od frontu. Główne wejście 
prowadziło do sieni obwieszo-
nej wieńcami uplecionymi z 
różnych zbóż, kwiatów kaliny i 
bławatków. Z sieni drzwi na lewo 
prowadziły do pokoju, w którym 
stały stołki i stolik z drzewa orze-
chowego, a na ścianach wisiały 
obrazy przedstawiające Matkę 
Boską i Jezusa – były to kopie 
dzieł Carla Dolciego. Za tym 
pomieszczeniem znajdowała się 
sypialnia rodziców Juliana, a za 
nią pokój dziecinny, w którym 
przyszły pisarz mieszkał przez 7 
lat. Do sypialni przylegał salon. 
Jego tapety miały kolor ciemno-
karmazynowy, a obicia stojących 
tam krzeseł stanowiła pozłacana 
skóra z wytłoczonymi w niej pta-
kami dziobiącymi winogrona. 
Julian zapamiętał, iż na jednej 
ze ścian wisiało wielkie lustro. 
Z salonu można było wejść do 
małej sionki, a z niej do spiżarni 
wypełnionej różnymi przetwo-
rami, konfiturami, nalewkami. 
Z tejże sionki wchodziło się 
też do gabinetu pana domu, 
mieszczącego się już w prawej 
połowie dworu, oraz do dwóch 
pokoi przeznaczonych później 
dla najstarszych synów, z którymi 
sąsiadował duży pokój gościn-
ny. Pomieszczenia kuchenne 
usytuowano w oficynie, za którą 
znajdowały się  zabudowania 
gospodarcze, po przeciwnej zaś, 
zachodniej stronie dworu poło-
żony był ogród z małym sadem 
owocowym. 

Po wybudowaniu pałacu 
ogród ten zmienił swój charakter 
– stał się parkiem krajobrazowym 
o powierzchni przekraczającej 
6 ha. Od portyku w fasadzie 
ogrodowej biegła w głąb parku 
szeroka aleja grabowa. Przeci-
nały ją prostopadle dwie inne 
aleje, między którymi nasadzono 

Na zdjęciu: Pałac w Skokach - rysunek Napoleona Ordy z lat 60. XIX w.

Na zdjęciu: Trwają prace przy odbudowie pałacu
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w jednorodnych grupach lipy, 
robinie, kasztanowce, sosny 
wejmutki i modrzewie. Do wy-
buchu II wojny światowej park 
był starannie utrzymany, potem 
zaś ulegał stopniowej dewastacji, 
ale jeszcze dzisiaj zwraca uwagę 
aleja grabowa, chociaż bardzo 
zaniedbana.

W nowo wybudowanym 
pałacu młodziutki Julian Niem-
cewicz nie zamieszkał. Jeszcze 
w 1765 r. przeniósł się z matką 
i młodszym rodzeństwem do 
majątku dziadków w Klejnikach 
i stamtąd został wysłany przez 
rodziców w 1770 r. do Szkoły 
Rycerskiej w Warszawie, w której 
przebywał do 1777 r. Jej komen-
dantem był książę Adam Kazi-
mierz Czartoryski. Upodobał on 
sobie zdolnego Juliana i nakłonił 
go do tłumaczenia romansów 
francuskich, co miało rozwijać 
jego talent literacki, ujawniony 
już wcześniej poematem hero-

ikomicznym, wzorowanym na 
„Myszeidzie” Ignacego Krasickie-
go. Po ukończeniu nauki w Szko-
le Rycerskiej został jednym z ad-
iutantów księcia Czartoryskiego 
i odbył z nim wiele podróży do 
Austrii, Włoch, Francji i Anglii, 
podczas których miał możność 
zetknięcia się z europejską elitą 
intelektualną. W okresie tym 
pisał dumy, ody i bajki, a zwień-
czeniem ówczesnej twórczości 
była napisana w 1787 r. tragedia 
„Władysław pod Warną”. 

Rok później Julian Ursyn 
Niemcewicz rozpoczął działalność 
publiczną trwającą ponad pół 
wieku. Wraz z Józefem Weyssen-
hoffem i Tadeuszem Mostowskim 
redagował „Gazetę Narodową i 
Obcą”, propagującą reformy bę-
dące przedmiotem obrad Sejmu 
Czteroletniego, w których sam 
wziął czynny udział jako poseł Zie-
mi Inflanckiej. W okresie walki o 
Konstytucję 3 Maja pisał paszkwile 
polityczne, takie jak „Na hersztów 
targowickich” czy „Fragment Biblii 

Targowickiej”. W tym czasie wyszły 
też spod jego pióra dzieła, które 
miały znacznie większy ciężar ga-
tunkowy. Były to: komedia „Powrót 
posła” i tragedia „Kazimierz Wielki”. 
Po zwycięstwie targowiczan Julian 
Niemcewicz wyjechał do Wiednia, 
a potem do Włoch, ale na wieść o 
insurekcji kościuszkowskiej wrócił 
do kraju i towarzyszył w walkach 
Tadeuszowi Kościuszce, pełniąc 
funkcję jego sekretarza. Ranny 
pod Maciejowicami dostał się do 
niewoli i na 2 lata został osadzony 
w Twierdzy Pietropawłowskiej w 
Petersburgu. W 1796 r. po uwol-
nieniu przez cara Pawła I udał 
się wraz z Kościuszką do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Tam 
poznał Waszyngtona, Jeffersona i 
mniej znaczących polityków oraz 
Susan Livingston Kean, wdowę po 
amerykańskim oficerze, z którą 
ożenił się i osiadł w miasteczku 
Elisabethtown. Spokojny żywot, 
jaki tam pędził, pozwolił mu na 

intensywniejszą pracę literacką, 
czego owocem były „Śpiewy hi-
storyczne”, będące cyklem dum 
poświęconym wybitnym posta-
ciom i wydarzeniom w dziejach 
Polski. Chociaż jako pierwszy z 
Polaków uzyskał amerykańskie 
obywatelstwo, wrócił do kraju po 
śmierci ojca w 1802 r. i zamieszkał 
w pałacu w Skokach, który stał się 
jego własnością na mocy zapisu w 
ojcowskim testamencie. Po dwóch 
latach znowu wyjechał do USA, 
by powrócić do Polski w 1807 r., 
gdy wkroczyły na jej tereny wojska 
napoleońskie. 

W okresie istnienia Księstwa 
Warszawskiego podjął szereg 
funkcji publicznych – kultural-
nych i naukowych, natomiast po 
klęsce Napoleona  odsunął się od 
działalności politycznej, pracował 
jednak społecznie jako prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i 
członek Towarzystwa Dobroczyn-
ności. Obok drobnych utworów 
prozą, drukowanych w czasopi-
smach, ukazały się jego dwie  po-

wieści: „Dwaj panowie Sieciechowie” 
(1815)  i „Lejbe i Siora” (1821) 
oraz „Dzieje panowania Zygmunta 
III”  i „Rozprawa o bajce”. W 1822 
r. osiadł w należącym do niego 
podwarszawskim Ursynowie, który 
zamierzał nazwać „Ameryka”, za-
pewne z powodu pewnej tęsknoty 
za tym krajem. Nie doszło jednak 
do tego, a ostała się nazwa wzięta 
od  przydomka Niemcewiczów 
„Ursyn”.  Oddał się tam przede 
wszystkim twórczości literackiej, 
pisząc powieść „Jan z Tęczyna” oraz 
„Zbiór pamiętników historycznych o 
dawnej Polszcze”, ale dużo czasu 
poświęcał też ogrodnictwu, wpro-
wadzając nowoczesne metody 
uprawy różnych roślin.  

W tym czasie był przeciw-
nikiem zbrojnego wystąpienia 
przeciwko Rosji, lecz gdy wybu-
chło Powstanie Listopadowe, 
został członkiem rządu powstań-
czego i napisał akt detronizacji 
cara Mikołaja  I. W lipcu 1831 
r. wyjechał do Londynu w misji 
dyplomatycznej, z której nie mógł 
już wrócić do kraju. Osiadł w 
Paryżu, gdzie związał się ze stron-
nictwem księcia Adama Jerzego 
Czartoryskiego, pełniąc głównie 
funkcje honorowe. Pisał też do 
prasy emigracyjnej, pracował 
nad „Pamiętnikiem czasów moich” 
oraz „Podróżami historycznymi po 

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa pałacu

Na zdjęciu: Głaz oznacza miejsce, w którym stał kościół zbudowany przez 
Marcelego Ursyn Niemcewicza

Na zdjęciu: Grabowa aleja w pałacowym parku

ziemiach polskich od 1811 do 1828 
roku”. Zmarł w Paryżu w 1841 r. i 
został pochowany na cmentarzu 
des Champeaux w Montmorency.

Tymczasem w Skokach go-
spodarzył Karol Ursyn Niem-
cewicz (1797-1867), bratanek 
Juliana, wyznaczony przezeń na 
wykonawcę testamentu jeszcze w 
1833 r. Był on synem Jana Ursyna 
Niemcewicza, marszałka szlachty 
województwa brzeskiego, i Tekli 
Wyganowskiej. W 1890 r. majątek 
Skoki obejmował 640 hektarów. 
Jego właścicielem był wtenczas 
Jan Tytus Ursyn Niemcewicz 
(1828-1900), marszałek szlachty 
guberni grodzieńskiej, tajny radca 
stanu i szambelan cesarski, wnuk 
jednego z braci Juliana, ożeniony 
z Weroniką z Lachnickich (1839-
1901). Oprócz pełnienia różnych 
urzędów zajmował się hodowlą 
koni angielskich i to z tak dużym 
zaangażowaniem, że zbudował 
dla nich w Skokach tor wyścigo-
wy. Po nim skokowskie włości 
oraz pobliski majątek Poniemuń 
odziedziczył jego syn, również Jan 
(1869-1933), prezes Brzeskiego 
Towarzystwa Rolniczego i pierwszy 
w II Rzeczypospolitej prezydent 
Brześcia Litewskiego. 

Za czasów obu Janów w pała-
cu przechowywano z pietyzmem 
rodzinne pamiątki i dzieła sztuki. 
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Były wśród nich szkice Leonarda 
da Vinci i Antoona van Dycka, 
akwarele Aleksandra Orłowskie-
go, autoportret Jana Rustema. Z 
pamiątek osobistych, należących 
uprzednio do Juliana Ursyna 
Niemcewicza, wymienić należy 
jego portret i popiersie wyko-
nane przez rzeźbiarza Davida 
d’Angers, portrety jego rodziców 
oraz takie przedmioty, jak zegar-
ki, przybory do pisania podczas 
podróży, przyznane mu ordery, 
tabakierki otrzymane od Napole-
ona, cara Pawła I, Washingtona i 
Jeffersona czy puchary podarowa-
ne przez króla saskiego Fryderyka 
Augusta i Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Bardzo bogata była kolek-
cja autografów. Zawierała ona 
listy przesyłane do Juliana Ursyn 
Niemcewicza przez poetów Ry-
lejewa, Bérangera, Campbella, 
lordów Palmerstona, Grey’a, 
Hamiltona, Backhorsta, Bul-
wera, generałów Kniaziewicza, 
Dembińskiego, Dwernickiego, 
Ludwika Paca i tak wybitnych 
ludzi, jak La Fayette, Lamartine, 
Talleyrand, Adam Czartoryski, 
Edward Raczyński czy George 
Washington.  Kiedy nastała I 
wojna światowa najcenniejszą 
część tej kolekcji wywieziono do 
Kaługi, gdzie wszelki ślad po niej 
zaginął, resztę rozgrabiono pod-
czas działań wojennych.  

Jan Ursyn Niemcewicz oże-
nił się w 1895 r. z Zofią Marią 
Mazaraki i miał z nią dwie córki: 
Janinę i Zofię.  Janina Niemce-
wicz (1897-1958) z Ursyn Niem-
cewiczów odziedziczyła w 1933 r. 
Skoki i była ostatnią – do września 
1939 r. – prawowitą właścicielką 
tego majątku.

Po II wojnie światowej, gdy 
Brześć Litewski i Skoki znalazły 
się na terenie ZSSR, w pałacu 
umieszczono dyrekcję kołchozu, 
a potem szkołę. Dzięki temu 
dawna siedziba Niemcewiczów 
nie została całkowicie zdewa-
stowana. Zachował się też park, 
w którym rośnie jeszcze wiele 
starych drzew, chociaż obec-
nie jest on bardzo zaniedba-
ny. Kompletnemu zniszczeniu 
uległ natomiast kościół, będący 
miejscem pochówku rodziców 
Juliana, oraz koniusznia, oficyna 
i brama wjazdowa. Z końcem XX 
w. pałac zaczął szybko popadać 
w ruinę, gdyż tuż przy nim po-
stawiono  duży budynek i prze-
niesiono do niego szkołę. Przed 
kilku laty władze administracyjne 
obwodu brzeskiego postanowiły 
wyremontować pałac i przezna-
czyć  go na wiejski dom kultury. 
Dzisiaj widać, że prace budowla-
ne dość szybko postępują, tylko 
ten nowy, stykający się niemal 
z pałacem budynek szkolny 
powoduje, że zespół pałacowy w 
Skokach nie odzyska już swojej 
dawnej urody. 

Piśmiennictwo dotyczące 
ikonografii staroprawosławnej 
jest w Polsce bogate, lecz nieusys-
tematyzowane. Opracowaniom 
ogólnym, często dość wybiórczo 
i przypadkowo korzystającym z 
wiodących opracowań rosyjskich, 
towarzyszą bardzo szczegółowe 
analizy, niekiedy wnoszące wiele 
wartościowych ustaleń do ogólnej 
wiedzy o tej sferze twórczości, 
ale też kultu tego fenomenu 
etnokonfesyjnego. Próbę pewnej 
systematyzacji w formie wychwy-
cenia wspólnych mianowników 
twórczości konkretnych ośrod-
ków ikonograficznych podjęła 
KatarzyNa aNtoNoWicz 
w albumowym katalogu zbiorów 
Muzeum Ikon w Supraślu. 

Album zatytułowany Mistrzo-
stwo ikonograficzne starowierów. 
Nowatorstwo i kanon zgodnie ze 
swoim tytułem rozwija tezę, że 
staroprawosławna sztuka ikono-
graficzna, bazując na starobi-
zantyjskiej tradycji, przekraczała 
jednak granice kanonu. „Nie 
była wolna od przenikających do 
niej wzorców świata zewnętrzne-
go, wcześniej zaakceptowanych 
przez oficjalną Cerkiew” (s. 8). 
„Mamy więc w nich motywy i 
formy charakterystyczne dla 
baroku i rokoko, a następnie 
klasycyzmu i akademizmu” (s. 5). 
Wynikało to zarówno z faktu, że 
po ostatecznym wyodrębnieniu 
się staroprawosławia (1666-1667), 
raskolnicze pracownie wyrastały 
z dotychczasowych pracowni 
ikonograficznych, które uległy 
wcześniej wpływom malarstwa 
sakralnego Zachodu.

Drugą przyczyną wykracza-
nia poza starobizantyjski kanon 
były gusta zamawiających, głów-
nie kupców i przedsiębiorców, 
którzy mając kontakt z Zacho-
dem, oczekiwali określonych 
przedstawień malarskich. Istotą 
tych wpływów są różne wersje 
realizmu, głównie w tle (pejzaż), 
ale czasem dotyczące też postaci. 
Typowe dla sztuki bizantyjskiej 
wysublimowanie postaci splata 
się z ich „uczłowieczeniem”, na-
turalizacją. 

Występujące od samego po-
czątku staroprawosławia rozbicie 
na sogłasija i tołki, a także jego 
regionalizacja, spowodowały, że w 
odróżnieniu od Cerkwi panującej 
nie było w tym kręgu instytucji 
kodyfikującej, zarówno w zakre-
sie doktryny, jak i kultu oraz 
sztuki sakralnej. Każdy ośrodek 
ikonograficzny miał własną linię 
rozwojową, choć dochodziło też 
do wzajemnych oddziaływań. Nie-

Stefan Pastuszewski 

Katalog – album z Muzeum ikon w Supraślu

mniej w kręgach staroprawosław-
nych toczyły się ustawiczne spory 
o kanoniczność przedstawień 
ikonicznych, a co za tym idzie 
o ich sakralność, czyli dopusz-
czenie do kultu, bowiem ikona 
jest istotnym elementem kultu 
w chrześcijaństwie wschodnim. 
Głos ludu, traktowany jako głos 
Boga (typowa dla staroprawosła-
wia soborność) doprowadził do 
ukształtowania się poglądu, że 
najwartościowsze są obrazy opusz-
czające pracownie w Palechu i 
Mstrze, zwane szkołą saudalską 
(nazwa od eparchii suzdalskiej).

Niemniej i one nie były wol-
ne od wpływów sztuki świeckiej, w 
tym zachodniej. 

K. Antonowicz stwierdza, 
że oprócz dominacji ciemnej 
tonacji i pewnej niezgrabności w 
rysunku postaci, ikony staropra-
wosławne cechuje odwzorowanie 
dwupalcowego gestu błogosła-
wieństwa oraz przedstawienia 
krzyża ośmiokończastego. Prze-
strzega się pisowni stosowanej 
przed reformą nikoniańską oraz 
atrybucji św. Ireneusza z Lyonu 
dla dwóch ewangelistów: Marka 
(orzeł) i Jana (lew), podczas, gdy 
na ikonach nowoprawosławnych 
i zachodniochrześcijańskich 
atrybucja ta jest odwrócona. 
Nie przedstawia się świętych 
kanonizowanych po reformie 
Nikona, jak również nie powiela 
się nowych wzorców funkcjo-
nujących w Cerkwi panującej. 
Korzysta się ze starych przerysów 
i podlinników.

K. Antonowicz w miarę pre-
cyzyjnie, choć wybiórczo, nawią-
zując do literatury  przedmiotu, 
opisuje stylistykę dominującą w 
ośrodkach ikonograficznych, z 
których pochodzą ikony zgroma-
dzone w Supraślu. Są to: Chołuj, 
ośrodek wygowsko-leksiński, Pu-
stelnia Wielikopożeńska, Syzrań, 
Romanow-Borysoglebsk, Palech, 
Mstera, Guślica, Wietka, Nowo-
zybkow, Niewiańsk.

Pewne wątpliwości budzi 
rozdział ośrodków Wietki i No-
wozybkowa, bowiem w istocie był 
to jeden ośrodek, zarówno jeśli 
wziąć pod uwagę  bieg dziejów 
jak i bliskie sąsiedztwo. Wietka, 
którą autorka niezgodnie ze 
stanem faktycznym sprowa -
dza do niewielkiej wysepki na 
rzece Soż, podczas gdy był to 
otaczający tę wyspę pierścień 
ponad dwudziestu ośrodków, 
była kontynuacją Starodubia. Z 
tych obydwu ośrodków wyrósł 
Nowozybkow, też będący tylko 
nazwą – hasłem większego ob-

szaru staroprawosławnego, po 
dziś dzień bardzo żywotnego. 
Wietka w zasadzie zginęła ze sta-
rowierskiej mapy, a jej skromną 
kontynuacją jest sąsiedni Homel, 
w którym obecnie konkurują ze 
sobą dwie staroprawosłane Cer-
kwie popowskie. 

Nieścisłości i rozbieżności 
w recenzowanym katalogu jest 
więcej. Nie dotyczą one jednak 
bardzo wartościowych analiz 
z zakresu historii sztuki, tylko 
historii jako takiej. Wymieńmy 
choć kilka:

Migracje starowierców nie 
były tylko efektem prześladowań, 
ale była także poszukiwaniem 
terenów nie skażonych panowa-
niem antychrysta. Poszukiwano 
przy okazji regionów, gdzie 
można było swobodnie gospoda-
rować, bez feudalnych obciążeń, 
stąd liczne starowierskie swobo-
dy, czyli wólki. Różnice miedzy 
staro- a nowoobrzędowością 
nie dotyczyły głównie kwestii 
liturgicznych i kulturowych, ale 
także teologicznych. Nauka a an-
tychryście i czasach ostatecznych 
wykopała przepaść między oby-
dwoma wyznaniami. Głównych 
różnic teologiczno-ideowych 
można wyliczyć 12. 

Litwa jako teren bałtyjskie-
go kierunku staroprawosławnych 
migracji nigdy nie należała do 
Szwecji (s. 7), a także do Szwecji 
nie należała cała Łotwa. Łatgalia, 
czyli Inflanty Polskie aż do 1772 
roku, kiedy to weszły one w skład 
Imperium Rosyjskiego nie były 
przecież szwedzkie.

Te drobne potknięcia blak-
ną wobec interesujących, po-
głębionych analiz dotyczących 
samej sztuki ikonograficznej, 
będącej istotą recenzowanego 
opracowania.

Niemniej dotyczy ono tylko 
dzieł zgromadzonych w Supra-
ślu, a stanowią one 30 procent 
tamtejszych zbiorów. Składają 
się na nie przekazy celne, czyli 
zarekwirowane przemyty, de-
pozyty i zakupy własne. Szkoda, 
że informacji tej nie podano w 
omawianym wydaniu.

Przydałoby się synkretyczne 
opracowanie zbiorów ikon staro-
prawosławnych znajdujących się 
w innych polskich muzeach. Być 
może niektóre wnioski trzeba 
będzie wówczas zrewidować.   

Katarzyna Antonowicz, Mistrzostwo 
ikonograficzne starowierów. Nowa-
torstwo i kanon, Białystok 2021, 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 
ss. 192 
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12 stycznia 2022 r. zmarł 
członek Bractwa Inflanckiego, 
komtur komarowski Edward 
Wojciechowicz. Był człowie-
kiem o ciekawym życiorysie, 
niezwykle aktywnym w wielu 
dziedzinach życia. Pracował 
jako przedsiębiorca, organiza-
tor zaplecza gospodarczego, 
turystyki i życia społecznego 
przede wszystkim dla mieszkań-
ców wsi Komarowo na Białoru-
si.    Komarowo (biał. Kamaro-
wa) to miejscowość licząca ok. 
700 mieszkańców. Jej położe-
nie geograficzne: dł. 26° 23´ E,  
szer. 54° 55´ N.  Leży w rejonie 
miadziolskim (Miadzioł), w ob-
wodzie mińskim, 6 km na pół. 
–wsch. od osady typu miejskie-
go Świr nad jez. Świr, 25 km na 
zachód od osady Narocz nad 
wielkim jez. Narocz, 40 km na 
zachód od miasta rejonowego 
Miadzioł (biał. Miadiel) i 15 
km na południe od miejscowo-
ści Łyntupy.  

Stąd do stolicy Litwy, Wil-
na w kierunku zachodnim jest 
ok. 70 km. W XIX w. był tu fol-
wark Komarowszczyzna dóbr 
Olszewo (5 km. na północ), 
będący własnością rodu Cho-
mińskich. Ostatnim właścicie-
lem do zakończenia II wojny 
światowej był hrabia August 
Starzeński, ppłk. kawalerii, 
herbu Lis, zamordowany w 
1940 r. w Katyniu.  Po wojnie 
władza sowiecka (nominalnie 
białoruska) na terenie dóbr 
zorganizowała kołchoz. W cen-
trum Komarowa znajduje się 
eklektyczny dwór, dwie oficyny, 
spichlerz, obory i czworaki. 

Wokoło dworu rozciąga 
się park krajobrazowy z bramą 
wjazdową, a skrajem przepływa 
niewielki strumień z dwoma 
stawkami.    I tutaj osiadł z ro-
dziną Edward Wojciechowicz. 
Urodził się w Świrze, gdzie 
ukończył szkołę zawodową. 
Pochodził z polskiej rodziny 
drobnej szlachty, zamieszkują-
cej północno – wschodnie tere-
ny II Rzeczypospolitej. Po szko-
le średniej ukończył Białoruski 
Instytut Gospodarstwa Wiej-
skiego w Mińsku. Pracował w 
Świrze jako nauczyciel a potem 
dyrektor szkoły zawodowej. Po 
powstaniu w 1991 r. niepodle-
głej Republiki Białoruskiej włą-
czył się w życie polityczne kraju 
z ramienia opozycyjnej Zjed-
noczonej Partii Obywatelskiej. 
Przez pięć lat był deputowa-
nym w Radzie Najwyższej Bia-
łorusi. W 2001 r. zrezygnował 

Bronisław Pastuszewski

Edward Wojciechowicz z Komarowa (1960 – 2022)

z polityki, gdyż, jak opowiadał 
dostrzegł korupcyjne mechani-
zmy w aparacie władzy i poza-
prawne naciski prezydenta A. 
Łukaszenki. 

Był też krytyczny w oce-
nie zabudowy stolicy – Mińska. 
Mówił, że często wznosi się bo-
gate, wspaniałe i olbrzymie bu-

dowle zaniedbując resztę. „Na 
zewnątrz blichtr, a w środku 
byle co”-tak oceniał.  Po opusz-
czeniu Mińska energicznie za-
angażował się w Komarowie i 
okolicach w kreowanie przed-
siębiorczości związanej ze wsią.  

Sam z żoną Ałłą wydzierżawił 
3 km od centrum wsi ziemię 
niedaleko jeziora, gdzie w sty-
lowych domkach zorganizował 
niewielki ośrodek turystycz-
no – wypoczynkowy. Nieopo-
dal przy drodze ze starymi 
dębami planował wystawienie 
kaplicy – tę okolicę nazywał 

Podkościółkiem.  Korzystając 
z finansowych dotacji fundacji 
europejskich i pomocy polskiej 
ambasady, założył w Komaro-
wie Centrum Rozwoju Przed-
siębiorczości Wiejskiej tzw. 
inkubator przedsiębiorczości. 

Na zdjęciu: Komarowo 2015 r. Edward Wojciechowicz wśród uczestników 
wyprawy. Fot. Bronisław Pastuszewski

Pomagał mu w tym jego syn. 
Często w celach biznesowych 
wyjeżdżał do Polski, gdzie także 
spotykał się z rodziną w Kosza-
linie i Poznaniu. Oprócz inwe-
stowania głównie w przetwór-
stwo rolne, Centrum zarządza 
również piekarnią, serowarnią 
oraz sklepem wielobranżowym. 
Jako jego kierownik aktywi-
zował okolicznych mieszkań-
ców, pomagając w zakładaniu 
23 przedsiębiorstw w okolicy i 
pobliskich miasteczkach. Zain-
stalowano własną stację paliw. 
We wsi funkcjonuje stylowa 
kawiarnia, odwiedzana przez 
mieszkańców i dość licznych 
turystów. 

Tereny te położone w po-
bliżu jezior i trasy do Wilna, po-
siadają wiele walorów turystycz-
nych. 

Okoliczne firmy swoje pro-
dukty rolne, świeże i dobrej ja-
kości sprzedają w komarowskim 
sklepie. Wypieki z miejscowej 
piekarni, ze względu na swe wa-
lory cieszą się dużą popularno-
ścią w okolicy. Edward Wojcie-
chowicz miał ambicję odrestau-
rowania hrabiowskiego pałacu 
i założenia tam muzeum oraz 
galerii sztuki. Starał się on kul-
tywować tradycje i eksponować 
dzieje Komarowszczyzny. Dla-
tego też dbał m. in. o ekspono-
wanie herbu Lis, dawnych wła-
ścicieli folwarku i pałacu.   Jego 
inicjatywa, pasja, pracowitość i 
konsekwencja w realizacji pro-
jektów przynosiła obfite owoce, 
dla rodziny, mieszkańców wsi i 
regionu. Sprawiła, że została w 
wielu przedsięwzięciach prze-
łamana bariera bierności i by-
lejakości.   Śp. Edward w 2012 
r. został członkiem Bractwa 
Inflanckiego. W czasie naszych 
wyjazdów studyjnych trzy razy 
gościliśmy w obejściu agrotury-
stycznym państwa Wojciecho-
wiczów. Zawsze podejmowani 
przez gospodarzy bardzo ser-
decznie, po polsku. W 2019 r. 
w czasie ostatniego pobytu w 
Komarowie Edward Wojciecho-
wicz został mianowany kom-
turem komarowskim. W wielu 
rozmowach z Nim mogłem oso-
biście docenić Jego energię, za-
angażowanie i realizm myślenia 
o możliwościach rozwoju przy 
ewidentnych ograniczeniach, 
białoruskiego państwa wobec 
prywatnej inicjatywy gospodar-
czej. 

Odszedł od nas nagle 
niezwykły i życzliwy człowiek.   
Cześć Jego pamięci !
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Na zdjęciu: Komarowo 2019 r. Budynek piekarni. 
Fot. Bronisław Pastuszewski

Na zdjęciu: Komarowo 2019 r. Autor z Ałłą i Edwardem Wojciechowicza-
mi. Fot. Teresa Pastuszewska

Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów) 

Wyprawa studyjno-historyczna Bractwa inflanckiego w 2021 roku (5)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Pętle bieszczadzkie – Wielka 
i Mała

Pętle drogowe bieszczadz-
kie to temat godzien opisu. 
Przez wieki Bieszczady były 
trudno dostępne. Marne drogi 
nie sprzyjały rozwoju cywiliza-
cji, izolowały miejscową lud-
ność rusińską. Po wojnie posta-
nowiono zmienić tą sytuację. 
Już w latach 50 – tych zaczęto 
budować tzw. Wielką i Małą 
Pętlę bieszczadzką. Budowano 
je siłami wojska i przedsię -
biorstw budowy dróg. Trwało 
to długo, ale efekt był 
ogromny; Bieszczady 
otworzyły się na świat. 
Dzięki temu wysiłkowi 
Polacy mogli wyruszyć 
na bieszczadzkie szlaki. 
Wielka Pętla liczy ok. 
150 kilometrów, a Mała 
ok. 100 kilometrów. Na 
pewnym odcinku obie 
się pokrywają. 

My, ludzie zyska-
liśmy ale czy zyskała 
Natura? Chyba nie. 
Natura najlepiej roz-
wija się tam gdzie nie 
dociera człowiek – jej 
największy wróg. Pa-
trząc na Polańczyk, 
Solinę odnosi się wra-
żenie, że to początek 
końca dawniejszych 
Bieszczadów.

rabe – cudowne źró-
dełko

Z j e c h a l i ś m y  w 
boczną wąską drogę 
od Wielkiej Pętli biesz-
czadzkiej w kierunku 
wsi Rabe. W gęstym 

lesie obok tej miejscowości 
zawitaliśmy do źródełka o na-
zwie „Źródło Anna” z cenną 
wodę mineralną. Jest to jeden 
z niewielu obszarów w Polsce 
zawierających sole arsenu tzw. 
szczawy arsenowe. Są przydat-
ne szczególnie w chorobach 
serca. Na odwiercie stoi pom-
pa, montowana tu od maja 
do października. Pomoże, nie 
pomoże ale na pewno nie zaszkodzi 
– wydawało się wszystkim. Do 
parkingu wracaliśmy gęstym la-
sem. Teren jest dziki, niegdyś 

istniało tu życie. Bojków z Rabe 
wsiedlono, lecz po wojnie kon-
tynuowano produkcję węgla 
drzewnego. Sporo istniało 
wypalarni w Bieszczadach. Dziś 
to już przeszłość; ponoć tylko 
kilka zostało. Szkoda, że nie zo-
baczyliśmy tego archaicznego 
sposobu użytkowania drewna. 
Dodam jeszcze, że tereny te w 
większości należały do rodziny 
Fredrów, z której wywodzi się 
znakomity dramaturg Aleksan-
der Fredro (1793-1876).

Jabłonki
Miejsce to było 

bardzo znane w Pol-
sce Ludowej. Tu po-
niósł śmierć generał 
Karol Świerczewski 
(1897-1947). Przyje-
chał  w Bieszczady, 
by dokonać inspekcji 
jednostek Wojska Pol-
skiego i ich gotowości 
do walki z ukraińskim 
podziemiem. Był wi-
ceministrem obrony 
narodowej. K. Świer-
czewski urodził się w 
Polsce, lecz wyjechał 
do Rosji  podczas I 
w o j n y  ś w i a t o w e j . 
Walczył w roku 1920 
w szeregach Armii 
Czerwonej przeciw -
ko naszym wojskom. 
Został  zawodowym 
of icerem.  W roku 
1937 skierowano go 
do walk w Hiszpanii; 
gdzie ZSRR pomagał 
armii  ludowej wal -
czącej z rebeliantami 
generała Francisco 

Franco (1892-1975). Spotkał 
się z Ernestem Hemingwayem 
(1899-1961); jedna z postaci 
sławnej książki „Komu bije 
dzwon” wzorowana była na 
osobie Świerczewskiego. W 
Hiszpanii przyjął pseudonim 
„Generał Walter”. Powrócił 
do ZSRR. Uratował swą głowę 
chociaż wielu innych oficerów 
i dziennikarzy zostało rozstrze-
lanych na rozkaz Stalina jako 
„szpiedzy”. Pod koniec II woj-
ny został mianowany dowódcą 
II Armii Wojska Polskiego.

Śmierć poniósł na prze-
łęczy krętej drodze górskiej 
między Baligrodem a Cisną. 
Dwa samochody (tylko dwa 
były w konwoju!) wpadły tam 
w pułapkę bojowców UPA. 
Jego śmierć wywołała trzęsie-
nie ziemi w szeregach władzy. 
Stało się także doskonałym 
pretekstem do wytrzebienia 
wrogiej nam partyzantki. Wy-
nikiem tego była „Akcja Wisła” 
polegająca na oczyszczeniu 
Bieszczad z wrogiej ludności. 
Już w kwietniu ruszyły wywózki 
pod nadzorem wojsk Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrz -
nego. Większa część została 
wywieziona do ZSRR, a kilka-
dziesiąt tysięcy Bojków i Łem-
ków deportowano na Ziemie 
Zachodnie.

W miejscu śmierci posa-
dowiono wielki pomnik, pod 
którym przez wiele lat odby-
wały się zloty młodzieży, tzw. 
walterowców. Władza ludowa 
rozwijała ten kult. Dziś pomnik 
nie istnieje, zostały tylko ślady 
fundamentów. 

Na zdjęciu: Rabe. Wielki Mistrz Stefan Pastuszewski pije 
haustami cudowną, źródlaną wodę. Oby tylko długo żył, 

pisał i działał! Fot. Henryk Tokarz
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cisna
Dosyć ludna wieś gminna, 

pełna obiektów obsługujących 
turystów. Niedaleko od cen-
trum jest węzeł kolejki biesz-
czadzkiej,  obleganej przez 
rodziny z dziećmi. Niebywała 
to frajda jechać kilkanaście 
kilometrów taką ciuchcią 
wśród lasów, potoków, gór. 
Szkoda, że owe ciuchcie nie 
są parowe jak kiedyś z sapiącą 
lokomotywą, urocze i nostal-
giczne, po prostu z „duszą”. 
Wyparły je lokomotywki spa-
linowe już bez „duszy”. My 
niestety nie mieliśmy czasu 
aby skorzystać z jej uroków.

W Cisnej byliśmy niecałą 
godzinę, pozwoliło nam to 
rozejrzeć się po centrum i 
wejść do sławnej gospody 
„Siekierezady”. Pełno zawsze 
tu gości zwabionych kulto-
wym miejscem. Kucharze 
i kelnerzy uwijają się jak w 
ukropie. Gospoda jest trzy-
kondygnacyjna, drewniana. 
Ściany, stropy obwieszone 
są obrazami, zdjęciami. Jest 
także galeria sławnych gości; 
lubi się nimi chwalić każda 
restauracja, hotel czy go -
spoda; to przyciąga klientów. 
Ważnym miejscem w Cisnej 
jest krzyż z tabliczkami upa-
miętniającymi bieszczadzkich 
zakapiorów. Do tematu tych 
ludzi jeszcze wrócimy.

A skąd wzięła się nazwa 
„Siekierezada”? Wzięła się 
od powieści Edwarda Stachu-
ry (1937-1979) Siekierezada 
albo Zima leśnych ludzi z roku 
1971. Stachura, pisarz, po-
eta, wagabunda pochodził z 
prostej rodziny reemigran -
tów z Francji. Wychował się 
pod Aleksandrowem Kujaw-
skim, uczył się w ogólniaku 
w Ciechocinku. W Warszawie 
rozpoczął karierę literacką. 
Przybył w Bieszczady w latach 
60 – tych, gdzie szukał przygód 
i pracował przy wyrębie lasu. 
Swoje spostrzeżenia przelał na 
papier. Książka zrobiła furorę 
w Polsce; Bieszczady zostały 
rozsławione (Stachura także). 
Pisarz trafił idealnie. W Polsce 
istniało „zapotrzebowanie” 
na dzikie Bieszczady. Teren 
ten był długo zamknięty po 
wojnie, zaczęto go odkrywać 
dla opinii publicznej dopiero 
pod koniec lat 50 – tych.

My pożegnaliśmy się z 
ucywil izowaną już Cisną i 
ruszyliśmy ku dzikim jeszcze 
Bieszczadom w stronę Ustrzyk 
Górnych.

Bacówka PttK Pod Małą 
rawką

Dojechaliśmy do Wyżyny 
Wyżniańskiej. To już niezła 
wysokość – 855 metrów nad po-
ziom morza. Na parkingu opu-
ściliśmy autobus i ruszyliśmy 

w górę ku bacówce. - Wreszcie 
jesteśmy w prawdziwych Bieszcza-
dach - dało się słyszeć w ekipie. 
Wspaniałe krajobrazy w każda 
stronę świata, lasy, połoniny, 
łąki z pasącymi się owcami. Z 
daleka widać najwyższe szczyty 
Bieszczadów, także po stronie 
ukraińskiej. Królestwo niedź-
wiedzi, wilków, rysiów, jeleni. 
To jedyny w Polsce bastion 
dzikości. Sunęliśmy w górę do 
bacówki. Niby niedługa trasa 
ale dała się we znaki wielu 
naszym ludziom. Wreszcie 

cel – bacówka położona na 
wysokości 913 m n.p.m. Co 
niektórzy chcieli wybrać się 
na szczyt Małej lub Wielkiej 
Rawki i pokonać ponad 300 
metrów w górę, ale nie było 
już czasu, a droga była błotni-

sta po niedawnych deszczach. 
W bacówce można wypocząć, 
miła obsługa serwuje wiele 
kulinarnych dobroci. Można 
napić się orzeźwiającego piwa 
i grzanego wina.

Ruszyliśmy w dół, pełni 
wrażeń, do autobusu. Humory 
dopisywały. Po blisko godzin-
nej jeździe dotarliśmy do na-
szej noclegowni. Tam czekał 
nas wspaniały obiad – zupa 
ogórkowa i potężny kotlet 
schabowy z ziemniakami i su-
rówką. A na dodatek kompot. 

Wielu z nas nie mogło prze-
jeść tego wszystkiego. To się 
liczy gościnność! Wieczorem 
wspólna zabawa; integracja 
na całego.

Trasa tego dnia wyniosła 
175 kilometrów.

Szósty dzień – 23 września 
czwartek

Zbliżamy się, niestety, 
ku końcowi naszej wypra-
wy. A jeszcze tyle mamy do 
zobaczenia! Sympatyczny 
przewodnik Andrzej Sta -
chyrak z Ustrzyk Dolnych, 
świetny znawca tych terenów, 
zakochany w nich po uszy 
obiecuje, że da nam jeszcze 
„w kość”. I rzeczywiście, jak 
powiedział tak zrobił. Czwar-
tek zapowiadał się wyjątkowo 
pracowicie. Po pysznym śnia-
daniu ruszyliśmy…

Łodyna
Niewielka wieś a w niej 

urocza świątynia. Typowa 
cerkiew prawosławna. Po 
dojściu w jej pobliże stwier-
dziliśmy, że to świątynia... 
katolicka pw. św. Antoniego. 

Tak to się działo na tych tere-
nach, także na połemkowskich 
w Beskidach. Wiele cerkwi 
unickich popadało w ruinę po 
opuszczeniu tych ziem przez 
Bojków i Łemków. Niektóre z 
nich przejął Kościół rzymsko-
katolicki i tym samym uratował 
je przed zagładą. Dziś świątynia 
jest zadbana, pełna życia.

Dźwiniacz Dolny
Z okien autobusu doj -

rzeliśmy dwa słupy graniczne 
– Polski i ZSRR. Tamtędy prze-
biegała granica obu państw do 
roku 1951. Przedtem zaś, w 
latach 1939 - 1941 była granicą 
między Generalną Gubernią i 
także ZSRR. Tak wtedy podzie-
lono Bieszczady między dwóch 
najeźdźcami…

Serednica
Wzdłuż rzeczki o tej sa-

mej nazwie, tuż przy szosie 
istnieje tzw. cerekwisko. To 
pozostałości po dawnej cerkwi 
i cmentarza. Został tylko zarys 
fundamentów i kilka tablic 
nagrobnych pisanych cyrylicą. 
To wszystko. Jakie to smutne 
w porównaniu z uratowaną 
świątynią w Łodynie!

cdn.
Na zdjęciu: Jabłonki. Miejsce śmierci i dawnego kultu generała Karola Świer-

czewskiego. Widoczne są nowe płyty po wyburzeniu wielkiego pomnika. 
Fot. Henryk Kałużny

Na zdjęciu: Przełęcz Wyżna w drodze na bacówkę. Wspaniały widok na Bieszcza-
dy, ostatnie w Polsce dzikie tereny pełne zwierzyny. W dali majaczą szczyty już po 

stronie ukraińskiej. Fot. Henryk Kałużny


