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,,MateriĄ Muzeum EtnogrŃcznego w Toruniu" to pierwszy numer no-
wego muzealnego wydawnictwa ciągłego, w którym zarnierzarrtv przedstawiaó
przede wszystkim informacje o bieżących pracach i badaniach prowadzonych
przez pracowników. Formuła ,,Materiałów..." nawięuje do wydawanego
wcześniej ,,Rocznika Muzeum Etnograftcznego w Toruniu", którego ,karaĘ
się niesteĘ tylko trzy tomy (w 1978, 1999 i 2007 r ). W naszym założęniu

,,MateriĄ.,.." będą periodykiem nieregulamlłn, ale za to pojawiającym się
zdecydowanie częściej, dokumentuj ąc),rrn pracę Muzeum zarówno badaw czą,
edukacyjną, jak i popularyzacyjną.

W pierwsąmr numerze pojawiają się - nadrabiającnasze zaległości wydaw-
niczę - referaty zaprezentowane na polsko-białoruskiej sesji naŃowej Marian
Pieciukiewicz. Życie i działalnośc zorganizowartej przez Muzeum Ebrograficz-
ne w Toruniu, Katedrę Stosunków Międąmarodowych UMK i toruński oódział
Polskiego Towarzystwa Ludomawczego w roku 2004. Odbyła się ona zokazji
100-1ecia urodzin bńaczą który od roku 1957 mviązń się na stałe z Toruniem
i naszyn regionem, współtworząc zręby Muzeum Etnograficznęgo w Toruniu
swoimi badaniami oraz osiągnięciami w tworzeniu muzealnych kolekcji.

Refera§ drukujemy w wersji przedstawionej na Konferencji, z zachowa-
niem charakterystyczrych cech stylu autorów (zachowano np. pisownię imion
i nazwisk podawarrych nięraz w brzmieniu białoruskim lub polskim). Niektóre
teksty zostaĘ j edn ak zakfualizowane.

Teksty białoruskie zostały przęthJmtaczonę przęz Mądalenę Ziółkowską
która konsultowała sposoby transkrypcji z dr DoroĘ Michaluk z UMK. Niektó-
re komentarze zostaĘ umieszczone w prąpisach od tłumacza.

W tekstach referatów wygłoszonych po polsku, obszeme cytaty w języku
białoruskim (pisane i cyrylicą i łaciŃą) zostały przezalńarów przetfumaczone
napolski i umieszczonę w nawiasach kwadratowych.

Marian Pieciukiewiczto wńna i wyjątkowa postać, zasłu§ującanaprry/-
pomnienie ze względll na jego dokonania naŃowe, działalność społeczną,



|-

aprzedę wszystkim postawę zyciową. Jak trudne było jego zycie niech świad-
czy tylko jeden,fakt zbiografii -w 1952 r. został skazarty przezrząd sowiecki
na25latpracy w obozie i zesłany do WorkuĘ na Syberii jako ,,element spo-
łecznie niepewny".

Pieciukiewi cz urodzony we wsi Ciecierki na Brasławs zczyźnie j est przy-
kładem czŁowieka Ęjącego na pograniczu kulturow)nn, pomiędzy kulturą bia-
łoruską a polską. Doskonale widać to naprrylkŁńzie jego biografii, która jest
ciągłąre|acją pomiędzy Białorusią i Polską, pomiędzy byciem Białorusinem
i Polakiem, poszŃiwaniem tożsamości narodowej, etnicznej, lokalnej. W ten
sposób zycie jednego człowieka w ciekawy sposób pokazuje skomplikowane
zwiagki pomiędzy błni narodami, at*że pństwem Polskim arodzącąsię za
zycia Pieciukiewicza białoruską świadomością narodową.

Życie Mńana Pieciukiewiczamoże być dla współczesnych pozytyvmyn
przykłńem, zarówno dla Białorusinów, jak i Polaków, pokazującym jak wspól-
ne elemenĘ kultury mogą być czpnikiem integrującym, a nie dzieląqłn.

Przy omawianiu sylwetki Pieciuiewicza nię można pominąć jego badń
efrrograficznych prowadzonych nad kulturą białoruską i kulturą staroob-
rzędowców, zarówno Ęch z czasów przedwojennych (na brasławszc4,źnie
- jego ziemi rodzinnej), jak i tych kon§muowanych po wojnie na Podlasiu.
Do tego dochodzą wńnebńaniakultury ludowej regionów Kujaw i KĄny
zakończone bardzo cenn)rmi publikacjami.

Pierwszy numęr ,,Materiałów,.." wydajemy w roku jubileuszu pięódzie-
sięciolecia istrienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu i mam nadzieję sta-
nowi on zapowiedźwielu nowych waznych ettograficznych i etnologicznych
arĘkułów, referatów i studiów.

Hubert czachowski



Wiedza o kraju, jego historii i dorobku
kulturalnym - podstawą kształtowania
świadomości narodowej mieszkańów Bialorusi

Stanisław Alexandrowicz - Toruń

Rozpoczynając konferencję, ktora pokazaó ma postać Mariana Pieciukie-
wicza, zacząć vrypńa od scharakte ryzowaniaraczej nieznanych szczególnych
warunków czasu i miejsca, w jakich przyszłomużyć i pracować przed rokiem
1939. Ramy chronologiczne jego życia: 24.09.1904 - 13.09.1983 r. zarrtyka-
ją czas formowarria się białoruskiej świadomości narodowej, ale też i ponad
półwiecze bezwzględnego jej zwa|czaniaprzez włńze sowieckie - od roku
1930 ń po rok 1987. Właśnie słuzbie dla swego narodu - przęz działalność
zawodową na polu etnografii Białorusinów, łączoną z pracą społeczną po-
święcił on swoje życie. Ten zaś ręfęrat uprą{omnić powinien historyczne
uwarunkowania społecznej działalności Mariana Pieciukiewicza i jego prac
badawczych sprzed roku 1939.

DramaĘczne komplikacje życia osobistego i rodzinnego wskutek wojny
1939 r. i kolejnych okupacji kĄu to droga przez mękę - sowięckie zesłanie

z rodziną na daleką Syberię, tarn aresźowanie, następnie wydany w Wilnie
wyrok sądowy, kierujący Go do workuckich Łagrów. Wyzwoliła go amnestia
po śmierci Stalina, Szczegółowe informacje o minionych sprawach i ludziach
przposzą publikacje wspomnieniowe o Marianię PieciŃiewiczu oraz stop-
niowo gasnąca pamięć świadków - zarazem ofiar historii.

Wielu słuchaczy dobrze zna i pamięta Jego Osobę. Ja sam zetknąłem się
z nim Ęlko kllkararył. Znałęm go jednak bliżej z opowieści mojej śp. Matki,
Marii z Kukowiczów Alęxandrowiczowej, polonistki, absolwentki wileńskię -

go Uniwersytetu Stefana Batorego i Uniwersltetu Mikołaja Kopemika w To-
runiu, któraw latach 3}.nauczŃa językapolskiego w wileńskim Gimnazjum
Białoruskim. Jego to uczniem był w latach 1923 - I9}fMańanPieciukiewicz.
Z jego zaś ,,malą ojczyzną", powiatem brasławskim wojewódźwa wileńskie-



go, gdzie urodzlŁ się we wsi ciecierki - łącry mnie pośrednio pochodzenie
mego śp. Ojca Bohdana Alexandrowiczal ,

Marian pieciukiewicz wyvodził się ze środowiska dawnej ludności wiej-
skiej, która wltnvałaprz1l języku rodzimym, białoruskim, niezależnie od trwa-
jącej w wiekach xvI-xwII kulturalnej polonizacji ziem wielkiego księstwa
Litewskiego w ramach Rzeczypospolitej obojgaNarodów. wkońcu xlx i na
początku xx w. na Ęm właśnie środowisku oparli się budzicielę białoruskiej
świadomości narodowej. Przywiryanie do własnego języka i zvl,czajów,
amvłaszcza obrzędów religijnych i kościoła, szczególnie wyrńnie występo-
wało u Białorusinów katolików, bardzo licznych na językowym pograniczu
litewsko - białoruskim katolickiej Wlleńszc4lzny.Wyznanie i tradycja języka
polskiego, użyrranego obok łacińskich tekstów liturgicznych w kościele - szĘ
tu zgodnie w parzę z codziennym domowlm posługiwaniem się językiem
białoruskim.

W przeszłości obszar Białorusi zaliczano kolejno do: Rusi, Wielkiego
Księstwa Litewskiego, a po rozbiorach do Rosji. Zmieniająca się prz7mależ-
ność państwowa nie wpĘrruała bezpośrednio na podziĄ stanowe oraz sytu-
ację społeczną. proces stopniowej polonizacji znacznej części ludności miej-
scowej trwal, uz do drugiej połowy wieku dziewiętnastego, kiedy to ludność
białoruska - z powodzeniem, a litewska - bez niego, poddane zostały usilnej
rusyfikacji.

Głównym jej przedmiotem staĘ się masy ludności wiejskiej, Zńorcze
włńzę carskiej Rosji, znosząc w 1839 r, cerkiew unicką (powstałą po syno-
dzie brzeskim w 1596 r. i utrzymującąw liturgii język ruski, prą, uznanil
zwierzchnictwapapieża), jej białoruskich wiemych wcieliĘ do rosyjskiej cer-
kwi prawosławnej. Zapoczątkowało to proces rusyfikacji kolejnych pokoleń,
także przeznowy system szkolnictwa ludowego - szkoĘ parafialne i gminne
z rosyjskim językiem nauczania. Nacisk szczególny kładziono tu naksńaŁ-
towanie wiernopoddńczych postaw wobec Rosji, osoby i rodziny carskiej.
Prawosławna większośó Białorusinów zamieszkiwała środkowe i wschodnie
ziemie etnicznej Białorusi, katolicka zaś mniejszość skupiała się na ę1r.licz-
nym pograniczu białoruskoJitewskim. Granica językowa między bałĘj skimi
Litwinami a słowińskimi Białorusinami od wieku pięfirastego przesuwała się

L Z. Wędrzyhski, Alexandrowicz Maria (1899 - 1987), Toruński Słownik Biograficzny IV, Toruń
2004, ss. 18 19. Przodkowie Ojca od roku 1802 mieszkali w powiecie brasławskim, w majątku Strusto,
nad wielkim jezi orem tejże nazwy.
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ku zachodowi, Był to rezu|tat zywiołowego procesu slawizacji kolejnych po-
koleń Lirwinów 2,

Pośród katolików, mowiących językiem białoruskim, pojawiło się po-
czlcie językowej i narodowej odrębności: od katolików Litwinów z jednej,

a katolików Polaków z drugiej strony, Róznica zaś wyznaniowa pomiędzy
Białorusinami-katolikami a Białorusinami -prawo sławnymi, wobec pr zyw ią-
zaniaĘch pierwszych do kościoła katolickiego, utrudniała identyfikację na-
rodową zmasąprzypisanej do prawosławia (od l839 r.) ludności białoruskiej.
Ta ostatnia przezwłńze carskie traktowana była jako etniczna gałayź narodu
rosyjskiego.

Trudno się dziwió, że właśnie z katolickiego środowiska ludności miej-
scowej wyłonić się miała na przełomie XIX i XX w . niezblĄ |iczna, alę bardzo
crymna, grupa świadomych już Białorusinów, którzy poprzęz wyksźałcenie
dochodzili stopniowo do własnej świadomości narodowej. Głosili oni hasła,
narodowe białoruskie w opozycji do oficjalnej ideologii carskiego zapadno-
rusizmu, ale i do tradycyjnej szlachechej ideologii polskich powstań narodo-

wych i marzęń o wskrzeszeniu dawnej Rzecąpospolitej3.
Silnym bodźcem rozwoju białoruskiej świadomości narodowej stĄ się

zmiarly sytuacji polĘcznej w Rosji po roku 1905. Złąodzenie cenzury,
wprowadzenie swobody wyznaniowej, powstanle zaczątków legalnej biało-
ruskiej prasy i organizasji społecznych, wreszcie rozwój literatury, zwłaszcza
poezji, a nawet twórczości drarnaĘcznej, w ludowym języku białoruskim ot-

worzyŁy szerokie po|e dztałania.
Wśród Ęch,którzy jeszcze przed rokiem 1905 rozpoczęli sfudia na rosyj-

skich uniwersytetach lub w innych szkołach v,,ryższych, nasĘpiło ożyrvienie
różnorodnych poczynan na polu oryginalnej twórczości pisarskiej dla ludu
wiejskiego, stanowiącego przytłaczającą większość odbiorców kultury, na co
dzień posługujących się językiem białoruskim.

Głównym ośrodkięm źycia kulturalnego, twórczości w języku białoruskim
i powstawaniapierwszych społeczrych i kulturalnychorganizacji Białorusinów
stało się Wilno - historycma stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tutaj tEż

skupił się pionierski ruch wydawnicą, rodz6,ej się dopiero literatury pięknej

2 J. Ochmński, Litewska granicą etniczna ną wschodzie od epoki plemiennej do WI wieku, Poznń
1981. Por. A.K, Kraucewicz, Stwarennie Wjalikaha Knjastwa Litouskaha, Minsk 1998, ss.73-74,79-93
i mapa 1, s. 194.

3 Stanowisko takie w latach 1920 - 1939 reprezentowali białoruscy chrześcijńscy demokaci. Do-
kumenĘe to cetma monografia: M. Moroz, ,,Krynica", Ideologia i pr4nvódcy białoruskiego katoliqzmu,
BiĄstok 200l. Autorka wielokrotnie wspomina o działalności Mariana Pieciukiewicza.



i populamonaŃowej, publikowarrej w języku białoruskim. powstał fu pierwszy
białoruski dwuĘgodnik dla szerokiego kręgu czytelników,§asza Niva''.

Tygodnik dla ludu białoruskiego - społeczno - polityczny, naukowo
- oświatowy i literacko - arĘsĘczny, wydawany w Wilnie od 10. (23) 11
1906 r. do 07 (żO)a 08. 1915 r. (potem trwała okupacja niemiecka). Założony
przezhuorców Biełaruskaj SacjalisĘcznajlkarnńy (bracia Jan i Antoni Łu-
ckiewiczow ie, oraz Wacław Iwanowski, Aleksander Ułasau, Alojza Paszkie-
wicz (Ciotka), wreszcie Janka Kupała (prawdziwe nazwisko - Jan Łucewicz),
największy poeta białoruski. Pełnił on od 07, 03 1914 r. funkcję redaktora,
a od 06. 05. I9I4 r. - redaktora - wydawcy pisma.

Z ,J§aszą Niwą"' wspóŁdziŃali prakĘcznie wszyscy twórcy bialoruskie-
go ruchu oświatowo-narodowego. Zarówno Ęgodnik, jak i wydawźme prze-
zeń ksiąki i brasnlry w języku białoruskim, przęznaczone dla najszerszego
kręgu czytelników, szerzyĘ w populamej formie podstawy wiedzy ogólnej
i społecznej w duchu ludowo-demokraĘcm1,.lrn, z naciskiem na ksztahowanie
narodowej świadomości historycznej, publikacje te rozpowszechniane były
w dwóch wersjach druku: cyrylicq dla prawosławnychi łacinkq dla katolików.

większość potencj alnych czytelników nie posiadała bowiem formalnego
wyksźałcenia. w pokoleniu starszym dominowaL analfabeĘzm. Jednak dość
szeroki krąg Białorusinów-katolików, dzięki nauce domowej, umiaŁ czYtać,
z polskich ksiĘeczek do nabozeństwa, teksty modlitw i pieśni kościelnych.

Właśnie dzięki ,§aszej Niwie" i wydawanym ptzęz nią ksipkom upo-
wszechniło się, jeszcze przed rokiem I9I7, poczucie narodowe bialoruskie
(szczególnie wśród katolików) w szerokim pasie pogranicza językowego li-
tewskiej i bialoruskiej ludności wiejskiej. wszystkie te przemiarry zachodzlły
przy nasilonej rusyfikacji ludności miejscowej przez system szkół ludowych
(rosyjskich), obowiązkową służbę wojskową i cerkiew pństwową - prawo-
sławną, używ aj ącą w m o dlitwach i kazaniach v,ryłąc znie j ę zyka ro syj ski e g o.

Charakterystyczne cechy geografii etnicznej interesującego nas obsza-
ru to: 1" wspomniane, dostrzegalne od wieku piętnastego az po dwudziesĘ,
stopniowe przesuwanie się ku zachodowi językowej granicy białoruskołi-
tewskiej; 2' stabilnośc zachodniej granicy obszaru języka białoruskieg o z ję-
zykiem polskim (pomrjając drobne lokalne przesunięcią jak równiez polsko-
-białoruską mozaikę językową etnicznego pogranicza, ksźałtowaną ptzęz
wiekowe procesy osadnicze).

4 Podwójne daĘ wydawania pisma to różnice kalend,arza: julińskiego (pierwsza data) i gregoriń_
skiego (data druga - w nawiasie).
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Trwałości granicy zachodniej przeciwstawić wypada jej cofanie się na

Białorusi Wschodniej w rezultacie postępującej językowej rusyfikacji lud-
ności białoruskiej, Szczególnie wllraźna była ona za życia dwóch ostatlrich

pokoleń przed uzyskaniem niepodległości w roku 1991. Dziś, w niepodległej
Białorusi, funkcjonują oficjalnie dwa języki pństwowe. W życiu miejskim,

urzędowym i poliĘcznym, tak centralnym jak i lokalnym, zdecydowanie do-

minuje rosyjski. Przy biŃoruskim pozostaje wieś i częśó świadomej narodo-

wo inteligencji.
Obawa przed powtórzeniem się sl,tuacji Białorusinów - unitów, w jakiej

,znalęźLi się oni po zniesieniu unii kościelnej w 1839 r., w}.rvoł}rvała w la-

tach 1905 - 1910 charakterystyczne reakcje katolickiej ludności białoruskiej

wobec wprowadzania w ludowych szkołach wiejskich ewidencji językowej

(narodowościowej) na podstawie wypowiedzi dzięci szkolnych, Warto zacy-

towaó fragment tekstu Leona Wasilewskiego (opublikowanego w roku 1917)

rzlcający światło na komplikaĄe, zwiryarte z samookreślenięm narodowlTrr

Białorusinow - katolików po roku 1905:

,,Oto np. o zaprowadzeniu wykładu białoruskiego w szkołach publicznych
nie było pod panowaniem rosyjskim mowy, gdyż Duma Pństwowa uzna-

ła, Zę lęzyk białoruski (wraz z ukraińskim) jest rosyjskim, a więc wszelka
nauka dla Białorusinów musi odbyłvać się w języku urzędowym, Pozosta-

wałoby więc tylko prywatne nauczanie po białorusku, stosowane gdzienie-

gdzie w prakĘce, leczpołączone, jak wiadomo, zbardzo wielu trudnościami.

O wprowadzeniu białoruszczyzny do cerkwi prawosławnejteżnie mogło byc
mowy, Pozo stawała wię c sprawa wprowadzen ia języka białoruskiego do koś-

cioła katolickiego w nabozeństwie dodatkowem. Ale ż$anie to - wysuwane
przeznarodowców białoruskich - napoĘka szkopuł w obawach białoruskich

mas ludowych. Ludność białoruska tak sięprzyzv,ryczńłado języka polskiego

iako kościelnego, żę wszelkie zmiarry pod q,łn względem uwńane sąprzęz
nią wprost za zarnach na katolicyzm, Kiedy w 1897 r. ówczesny sekretarz

starru kardynał Rampolla, z powodu osadzenia wakujących parafii w guber-

ni Mińskiej, w imieniu Leona VIII powiadomił arcybiskupa mohylewskiego
(Kozłowskiego) o tem, ze Stolica apostolska daje mu pra\No w Ęch miejsco-

wościach, gdzie lud używa języka białoruskiego (ubi dialectus alborussica

a populo adhibetur), pozwolió proboszczom na użyrruanie tegoż języka w na-

uczartiu ludu prawd wiary, ani ks, Kozłowski, ani żńęn inny biskup nie sko-

r zy stał z te go wobę c uto ż s ami eni a pr zę z ludno ś ć b i ałoru ską btałorus zczy zny

z językiem rosyj skim, a więc z propagandą prawosławia.

O stosunku ludności do języka białoruskiego świadczą wlmownie nastę-

pujące fakĘ, wyrvołane spisem szkół ludowych w gubemi Wileńskiej, przed-
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sięwzięĘm w r. 1910. Wyjmujemy je z urzędowego doniesienia kuratora
okręgu ministrowi oświaĘ. kurator pisze, ,,nauczyciel womińskiej szkoĘ
ludowej w pow. wileńskim zawińomiŁ dyrektora szkół ludowych, że pod-
czas wspomnianego spisu, ci zlczniow, w których rodzinie mówią po polsku,
podawali w rubryce ,jęrykpolski", ci zaś, w których rodzinie mówią po bia-
łorusku - ,jęryk białoruski". Rodzice, sądząc, ze mówiących po białorusku
będą nawracali na prawosławie, zjawlli się tłumnie, w liczbie 30 osób, do
szkoĘ i zń$ali od nauczyciela, by ten przeroblłnotatki ,,białoruski" na,,pol-
ski". od włościan gminy wornińskiej nńęszŁado dyrektora szkół ludowych
skarga nanauczyciela gerwiackiej szkoĘ ludowej, ze on jakoby uczniów Po-
laków zapisał jako Białorusinów. Dalej, nauczycielkaniestaniskiej szkoĘ lu-
dowej w pow. Święcińskim zawiadomiła dyrektora szkół ludowy ch, że przy
spisie dane o języku uczniów podawała na podstawie słów ich i ich wymowy,
lecz włościanie pod groźbą zńądali zmiany języka białoruskiego na polski
i oświadczyli, żę ich dzięci mówią zĘm polskim językiem, który wtedy się
jedynie poprawi, kiedy w szkołach będą uczyli po polsku,

Takie stanowisko samej ludności białoruskiej względem językabiałoru-
skiego musi oczywiście utrudniń szęrzęnie się świadomości narodowo-bia-
łoruskiej i utrwalenie się ruchu białoruskiego wśród mas wyznania kłolickie-
go, Co się zaś Ęczy Bińorusinów ul,znania prawosławnego, to ulegają oni
bardzo silnemu wp\wowi rosyjskiemu, zacierĄącemu corrż bardziej różnicę
między Białorusinami a Wielkorusinami na wschodnich obszarach terlrtorium
białoruskiego"5,

Wspomniane relacje nauczycieli szkół ludowych Wileńszc4,zny doku-
mentują sŁńy jeszcze, przed rokiem 1914, stopień świadomości narodowej
miej scowych Białorusinów-katolikó w, przywiązarrie do kościoła katolickie-
go dominowało tu nad poczuciem językowej (i etnicznej) odrębności od kato-
lików - polaków. sytuacja zdawaławięc wskazyrvać przyszłądrogę budzenia
wśród tej grupy ludności białoruskiej poczucia narodowego - przęzwprowa-
dzanie do kościołów katolickichptzez księzy pochodzących ze środowiska
białoruskieg o językabiałoruskiego w kazaniach, modlitwach i pieśniach.

Po odzyskarriuprzez Polskę niepodległości i ustaleniu w 1921 r. jej gra-
nicy wschodniej - przed wyksńałconymi, bądź studiującymi (głównie na
usB w wilnie) młodymi Białorusinami wileńszczyzny otwieraly się dwie
odmienne drogi działalności społecznej, kulturalnej, a w konsekwencji i po-
Iity cznej . pierwsza polegała na realizĄi idei ksńałcenia młodego pokolenia,

5 L.Vr'asilewski,KresyWschodnie,LitwaiBiałoruś,PodlasieiChełmszc4zna,GaliciaWschodnia.
Ukraina, Warszawa Kraków 1917, ss. 97-99.
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rozwoju własnej kultury i twórczości w języku białoruskim, wreszcie budze-
niu świadomości narodowej. Cieszyła się ona poparciem sporej części (ale
nie większości) duchowieństwa katolickiego. Drugą prowadziła - dziŃająca
nielegalnie Komunistyc zna P artia Zachodniej Białorusi (j ako element orga-
nizacyjny KomunisĘcznej Partii Polski), czyli agenttlra sowieckiej partii ko-
munis§cznej, skrajnie an§polska, aleiantynacjonalisQczna (czyli właściwie
antybiałoruska). Miało się to w pełni ujawnić po roku l930. Marian Pieciukie-
wicz zdecydowanie wybrał drogę pierwszą,

Przypomnieć ,rypadą że biskupem katolickiej diecezji wileńskiej (po-

wstałej w 1387 r ) był od ż3 pńdziemika 1918 r. ksiądz Ignacy Matulewicz
(Matulonis), Litwin, popieĄący odrodzenie narodowe Białorusi i respektu-
jący aspiracje spoĄ grupy świadomych narodowo księży Białorusinów do
uą,v,,ania w pracy duszpasterskiej kościołą obok liturgicznejłaciny i potocz-
nego języka polskiego, także językabiałoruskiego w modlitwach i pieśniach,
tarn gdzie był on językiem domowym parafian. Nie cieszyło się to poparciem
większości księży Polaków. Konflikt w łonie kapituĘ wileńskiej zaostrzlŁ się
z chwilą podniesienia Wilna do rangi metrop olii. ż7 częrw ca I9ż5 r. nasĘpiła
re4lgnacja biskupa Mafulewicza, przyjęta przez Stolicę Apostolską 3 sierp-
nia tegoż roku. Diecezja wileńska podniesiona została do rangi metropolii,
którą objął ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, pochodzący zMazowsza.
Wypada zaznaczyó, że spoŁeczno-kulturalna działalność grupy księży Bia-
łorusinów na terenie diecezji wileńskiej oceniana była przez społeczeństwo
polskie, włńzę administracyjne, a także wielu księzy Polaków krficznie,
jako anĘpolska,

W tej sltuacji przed wykształconymi i studiującymi młodymi obywate-
lami RP narodowości białoruskiej stawała konieczność wyboru dróg dalszej
działalności społecznej na rzecz własnej wspólnoty narodowej. Ci mocno
związani z kościołem katolickim skupili się na kształceniu własnej młodzie-
ży, głównie wiejskiej. Dziś określa się tę grupę jako białoruskich chrześcijń-
skich demokratów. Inni ulegali wpĘwom bardzo czynnie dziaŁających ąita-
torów KPZB.

W środowisku młodej inteligencji wileńskiej sporą sympatią i zasięgiem
oddzia§rvania ciesz7Ąa się nieliczna, |ecz bardzo czynna i ,,głośna" grupa

studentów i absolwentów USB ewoluująca od katolickiego Odrodzenia do
KPZB, określana zczasem jako Grupa Dembińskiego.Po roku 1945 jej dzia-
łaczę wesz|i do grupy rzSzącej u komunistów, zrzęszonych w Polskiej Partii
Robotniczej" po 1948 r. - PZPR.

Duży wpłyrn, na ksźałtowanie białoruskiej świadomości narodowej wy-
wierał tygodnik ,,Krynica" wydawany w Wilnie w latach I9I9 - 1925, następ-
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nie jako ,,Biełaruskaja KĄ.nica" (1925 - 1937), Dokumentuje to wspomnia-
na już monografia MńgorzaĘ Moroz, poświęcona działalności białoruskich
chrześcij ńskich demokratów (katolików)6.

Marian Pieciukiewi cz dziŃał jako członek zarządu masowej organizacji
zrzeszającej zaintęręsowanych rozwojem gospodarcą,m wsi pod nazwą Bia-
łorush Instytut Gospodarki i Kultury. Równolegle mviryanybył z dziŃalnoś-
cią powstałego w roku 1929 Białoruskiego Wydawnictwa Katolickiego, 19
sĘcznia 1930 r, działacze katoliccy: Białorusin - M. Pieciukiewicz i Litwin
K. Staśys nie zostali przyjęci przez arcybiskupa wileńskiego Romua]da Jał-
brzykowskiego, Czwartego maja tegoż roku w Wilnie odbył się Zjazd Ka-
tolików Białorusinów i Litwinow Zachodniej Białorusi i Wschodniej Litw),.
Marian Pieciukiewicz ogłosił relację ze Ąazduw,,Biełaruskaj Krlmicy" nr I'7
z9 maja 1930 r.

Szykarry ze strony polskich władz administracyjnych, początkowo umiar-
kowane, nasiliły się w 1936 r. żż sĘcznia 1937 r. wojewoda wileński Ludwik
Bociński rozwiryaŁ Białoruski Ins§tut Gospodarki i Kultury, działaczem
którego był teZ Marian Pięciukiewi cz, a w kwietniu tegoz roku zakazana zo-
stała publikacj a,,Bięłaruskaj Krlnicy"7.

Czymąrolę odegrałatu dzińalność grupy księzy katolickich - Białorusi-
nów, będących proboszczami niektórych parafii , w szczegolności zaś człon-
ków zgromadzenia Ojców Marianów, prowńzącychprzy klasńorzę w Drui
prywatne gimnazjum zprawari pństwowymi i językiem wykładowym pol-
skim, w któryłn ksztŃclła się młodziez polską białoruska i żydowska. Gim-
nazjumto, noszące imię Stefana Batorego, nie cieszyło się zbytnią Ęczliwoś-
ciąwłńz administracyjnych i po roku 1936 zostało zamknięte zarządzentem
woj ewody Bociańskiego.

Mimo wszystko Lata I92I - 1936 prąmiosły ogromny postęp w upo-
wszechnianiu świadomości narodowej Białorusinów - obyrruateli II RP. Oce-
niając krytycznie polrtykę wŁadz administracyjnych Ęch lat, warto pamiętaó,
że w tym sźrmym czasie na obszarze Białorusi Sowieckiej już od roku 1930
prowadzona była bez|itosna akcja likwidacji białoruskiej inteligencji twór-
czej, jak równiez Białorusinów dziŃaczy paĄjnych wszystkich szczębli
włńz Wszechzwipkowej Komunis§cznej Partli (bolszewików) - Białoru-
sinów. Prąlłaczajry,a ich większość została zamordowana na podstawie o.y-
roków ,,sądów" NKWD.

Por. przypis 3,

M. Moroz,,Krynicą.... ",ss. I74 - I82.
6

7
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Tragiczryn prry,kJńem losów ludzi kultury białoruskiej tego czasu, obyvra-
teli RP, kńrry, zawierzyli sowieckiej włń4,,byĘ losy Franciszka Olechnowicza
i Bronisława Taraszkiewi cza. Obuich dobrze mŃ MńanPieciukiewicz.

Olechnowicz (ur, 9.03.1883 r., zrn.3.03.1944 r.) pochodził ze anbożażej ro-
dziny szlańeckiej o kulturze polskiej i był ósolwentem Warszawskiej SzkoĘ
DranaĘcmej. Ten aktoą reżyser i płodny dramatopisarz w języku białoruskim,
uczesfirik białoruskiego ruchu narodowego dziatrał w latach 1907 - 1 9 1 0 w Wil-
nie, potem przed rosyjskąpolicją schronił się w Galicji (1910 - 1913). W latach
I92I - 1926 zalnieszkal z powrotem w Wilnie, gdzie bezskutecznie usiłował
stworzyć stałyteatrbiałoruski. W roku l926v"ryjechał legalnie do Mińską stoli-
cy Sowieckiej Białorusi, gdzie obiecano mu pracę w tęatrzę. Tam wkrótcę został
aresźowany przezGłav,łnyje Politiczeskoje Uprawlenie, skazany na dziesięć lat
więzienia za rzękomę szpiegostwo, spędził siedem |at w łagrze na Wyspach
Sołowieckich. W dniu 3 września 1934 r. wrócił do Polski dzięki wymianie za
Bronisława Taraszkiewicza, skazanego ptzęz sąd polski na osiem lat więzienia
za an§pństw ow ą dzialalnośó komunistycmą,

Taraszkiewicz, zuykształcenia filolog - jęrykoznawca (w polskim więzie-
niu przetłum asrył nabiałoruski P ana Tadeusza) dziękiwspomnianej wl,rnianie
znaLań się w ZSRĄ zostaŁ zatrudniony w Moskwie w lnst}tucie NaŃow;łn,
gdzie zajmował się w ramach przygotowń ,,rewolucji światowej" badaniami
nad rolnictwem w kĄach Ameryki Południowej. Dwa lata później aresźowany
przez GPU , został 5 Ęcznia 1939 r. skazany na śmierć i rozstrzelarty .

Franciszek OlechnowiczprzeżyŁ go o lat pięć. Swoje obserwacje zBia-
łorusi i Związku Sowieckiego podsumował w ksiązce Siedem latw szponach
GPII publikowanej najpierw na łamach wileńskiego ,,Słowa" pod red. Stani-
sława Mackiewicza, następnie w wydanej własny,rn nakładem ksiązce, z cza-
sem przetłumaczonej na innejęzyki.Przytoczony zniej w Aneksię opis prze-
biegu wlłniany zawiera slmtezę tragicznych doświadczeń i refleksji autora.
Po wybuchu wojny znalazł się pod okupacją sowiecką. Od września 1939 do
czerwca I94I r, ukrywał się na wsi. Podczas okupacji niemieckiej, w latach
I94I - 1944, redagowaŁ gazetę,,Biełarusski Hołas". Został zastrzelony przez
komunistów we własnym mieszkaniu 3 marca 1944 r.8.

8 Alachnowicz FranciszekKarolewicz... 09.03,1883 03.03.1994, [w:!EncykłapedylahistoryiBie-
łarusi,t. l, Mińsk 1993, s. 113: ,,W marcu 1944zastrzelony we własnym mieszkaniu. Czyto przez sowie-
ckich czy polskichparĘzantów" (tfum. St. A.). Sprawę tę wyjaśniaZ. Ponarski, Józef Mackiewicz Fakly
i mity, Archiwlm Emigracji. Studia Szkice - DokumenĘ, r.2002/2008,z. 516,Toruń2003, s. 295: ,,Ślad
nie zagin$i odnalazł się w Moskwie. W raporcie litewskiego Szlaku Partyzanckiego informacj a, żę parly-
zanci zabili w Wilnie redaktora F. Olechnowicza. W przypisku informacja: Niniejsz ą akcję przeprowadzlła
w Wilnie trójka dyrłersyjna kierowana przez J. Simanaviciusa (Petraitisa) (i dalej szczegóĘ doĘczące
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Społeczna i polityczna dzial,alnośó Białorusinów Wileńszczyzny przed
rokiem 1939 rozwijała się w dwóch kierunkach, Jedni, rwiryani z kościo-
łem katolickim, skupiali się na kształceniu młodzieży, działatności kultural-
nej i literackiej, a nawet religijnej i budzeniu białoruskiej świadomości naro-
dowej poprzęz ksźałcenie w gimnazjum białoruskim w Wilnie, a nierzadko
i umożliwianie podjęcia studiów na USB. Łry,zono to z dziŃalnością kultu-
ralną w białoruskich środowiskach miejskich i wiejskich. Drogą tą podĘał
Marian Pieciukiewicz. Niektórzy jego rówieśnicy wybierali działalnośc poli-

Ę czną w nielegalnej KomunisĘc znej P artit Zachodniej Białorusi lub w legal-
nej, przez tę partię stworzonej, organizacji społeczno-poliĘcznej Hramada,

do ktoĘ formalnie należęlt komunistyczni posłowie na sejm RP. Zdobycie
mandatu poselskiego i związanego z nim immunitetu ułatwiało im ,,legalną"
propagandę komunisĘczną w wychodzącej w Polsce białoruskiej prasie i śro-

dowiskach lokalnych.
Wielu młodych przedstawicieli ludności białoruskiej zniechęconych trud-

nościami życiowymi ulegało komunisĘc znej propagandzie, przechodząc nie-
legalnie granicę sowiecką. Poczynając od przełomu lat 193511936 większość
z nich zostńa tam aresźowana, oskarżona o działa|ność szpiegowską na rzecz
Polski irozstrzelana z wyroków GPU i NKWD. Rzecz jasna młodzi Białoru-
sini, których określić by możnajako chrześcijańskich demokratów, nie akcep-

towali systemu sowieckiej Białorusi, wybierając drogę swoistej ,,pracy orga-
nicznej" narzecz środowiska białoruskiego w Polsce, Niezbyt efektowna, ale

skuteczną spoĘkała się z szykanami administraryjno-policyjnyni, które po

doświadczeniach lat 1939 - 1945 możnaocenić jako dość umiarkowane.

W latach I92I - 1939 ich dzińalnośó, konsekwentrie wspieranaprzęz
sporą grupę księzy katolickich - Białorusin ow , szczęgolnie zaś owocnie przez

Ojców Marianów w Drui, prąłriosła rozpowszechnienie białoruskiej świado-
mości narodowej i dążeń do zdobycia wykształcenia - takZę wyższego, wśród
dośó szerokiego kręgu młodzieży, głównie męskiej. Uksztahowali się w Ęm
środowisku młodzibiałoruscy działacze, reprezentujący stanowisko chrześci-
jńsko - demokraĘczne. Należał do nich Marian Pieciukiewicz.

W latach I94I - 1944 (pod okupacją niemiecką) niektórzy z nich roz-
winęli szerszą dziaŁalność na polu oświaĘ - juz białoruskiej. Po roku 1945

konbmuowali ją, w ograniczonym zakresie, w środowiskach emigracyjnych
kąów Europy zachodniej i Ameryki Północnej. Ich głównie zasługąbyŁo

działalności zabójcy na podstawie wydawnictwa: Lietuvos liaudis dzidziajame telynes kara Q'traród Litwy
w wiellciej wojnie narodowej), Wilno 1992, s. 274, Biogram w litewskich sowieckich encyklopediach.

O ksiąźce Siedem ląt w szponach GPU, jej autorze i stanowisku życzliwym dla niego, jakie reprezen-
towali Stanisław i Józef Mackiewiczowie, zob. ibidem, ss.287 295.
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podtrzym},wanie białoruskiej świadomości narodowej na emigracj i, badarria
i popllaryzacja historii kraju i dorobku kultury narodu. DziŃńność nauko-
wa, publicysĘczna, społeczna, a w pewnym stopniu i poliĘczna zapewniała
przetrwanie idęi. Mutatis mutandis zaistniŃa sytuacja podobna jak w polskiej
Wielkiej Emigracji roku 1831, podtrzymującej i rozszerzającej ideę walki
o niepodległość narodową.

Na polu budzenia aspiracj i narodowo-niepodległościowych wśród Biało-
rusinów - tak rozproszonych po świecie, j aki Zyjących w kr{u ojczys§łn pod
sowiecką włńzą, praca ich przyniosła owoce trwałe. Marian Pieciukiewicz
niepodległości swej Ojczyzny nie doczekał. Warto jednak pamiętać, ze do
końca swej aktywności zawodowej wytrwale pracował nad badaniami kultury
ludu białoruskiego, jej dokumentacją i popularyzacją. Jego dorobek zyciowy
ljrzaŁ w pełni światło dzienne po jego śmierci, z chwilą publikacji pisanych

,,do s zufl ady " w sp omni e h, ttkanlj ących trudne dro g i j e g o ży cia na tle biało ru-
skiej społeczności W ileńszczy zny .

Aneks
Ku granicy

Nazajufz w odkrytym aucie w towarzystwie oficera sowieckiego tZolńena jechałem na
dworzec kolejowy. Jechaliśmy ku granicy...

Pilnowano mnie jednak w wagonie tak staranrrie, jakbym jechał nie na wolność, Iecz z po-
wrotem na Sołówki t zachodztła obawa, bym nie spróbował ucieczki. Nawet do usĘu ńe
moglam się udac bez konwoju,,

Pociąg mknie szybko, a mnie zdaje się, że wlecze się żółwim krokiem. Nareszcie - Mińsk.
Wysiadamy. Do odejścia pociągu mamy około dwóch godzin czasu. Wprowadzają mnie do

lokalu kolejowego GPU. Oświadczają mi, że otzymam widzenie z malkąmoją, zarrieszkałą
w Mińsku. Istotlrie za chwilę drzwi się otw,ierają i wchodzi tzęsąca sięzewznluenia starusz-

ka. Udzielono nam Ęlko pół godziny rozmowy. Przy pożegnańl oddaję matce około kilogra-
ma czamego chleba, który mi dano w BuĘrkach na drogę. Ręce matki się trzęsą

- Synu mój! taki hojny dar Myśmy tak dawno nie mieli takiej ilości chleba! Ale może
tobie się przyda?

- Niech mama będzie spokojna... Mnie ten chleb juZ się nie przyda. . .

Jedziemy dalej, Kołosowo - granica!

Wprowadzają mnie do pogranicznego lokalu GPU, Zo]rrierz sowiecki ani na krok mnie nie
odstępuje. Na chwilę zatrzymał się jakiś pociąg osobowy. Wcrąz czekarny.PrzeszĘ jeszcze dlva
pociągi towarowe. Czekamy, UpĘnęło juz z górą dńe godziny. Iużzmieachsięzblża...

Kiedyż do licha!

Oglądam porozwieszane na ścianach ,}onlngt" i portreĘ ,,wodzów". Juz prędko was po-

żegnam- nazawsze|...
Idzie jakiś pociąg...
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- Nie, to wiatrhuczy - powiadapilnujący mńeżołńerz.
Wtem wpada sowiecki oficer, Llóry eksortował mnie z Moshły.
- S obiaj tie s z w iesizczan7| (Chodzc ie z rzeczarnl),
po raz ostatrri juz sĘszę tę komendę, która wcią obijała się o moje uszy podczas przeby-

wania w kazamatach. Chyżo chwytam swoje tobołki i ruszam na peron,
Lecz... w tej chwili odczułem, że nie jestem więźniem, przeciwnie jestem osobą hono-

rowaną. Naczelnik bowiem naszego pochodu, jakiś gepista w długim szynelu, z rombami na
koŁlierzu, co świadczyło o jego wysokim stopniu wojskowym, skomenderował:

- W ziat, wieszczy | (Wziąść rzeczy).
wnet podskoczył ku mnie czerwonoarmiejec, który uprzejmie pochwycił moje toboĘ, i ru-

szYliŚmy. Pochód otwierał gepista z jeneralskimi odznakami jakoczyłemza nim, z boku źoŁrierz
zmoimitzeczatti,zamnąmój konwój, dalej jacyś ludzie... Nie zwracałem na nich uwagi.

Wymiana
Fatalna pogoda. wicher huczy w pobliskim lesie, pędzi chmury, które lecą w pośpiechu,

tłocząc się jedna na drugą, jakby pragnąc przelecieć prędzej ponad sowiecką bramę grańczną,
oddzielającą dwa światy. wpakuje się w ten napis: ,,socjalżm sotriot wsie granicy" (socjalżm
zniesie wszystkie granrce), widziany paezemlie tak dawno, w listopadzie r.l926,gdy jecha-
łem do pństwa Sowietów z wiarą w możność lallturalnej pracy białoruskiej tam, w B. S. S. r.
wtedy też byłajesień, lecz ja jechałem znadziejąwiosny w duszy, Dziś wracam, tułacz,wkń-
tanie więzienrrym, otrzeźwiony Sołówkami, uszczęśliwiony , że za ch-wtlę noga moja przesĘi
granicę państwa budującego się socjalizmu. Dziś jest teź jesień, lecz w duszy mej rozkwita
jakaś nieopisana radośó..,

Wpatruję sięw zblŁający się krr nam pochód...

Mój gepista również jest wpab:zony w zblŁającą się ku nam grupkę, gdyZ od czasu do
czasu reguĘe nasz krok:

- Wohiej ! .,.Pribaw, szagu! (Prędzej ! ).

chodzi snadź o to, aĘ stanąć na umówionym miejscu na granicy o ściśle okeślonej go-
dzinie. Niegrzecznie bowiem byłoby kazać na siebie czekać, a zbytnl, pośpiech naraztłby na
szwank prestż pństwa. Tak rozumiałem owe komendy.

Iuż rozróżńńem |ruarze zblŁających się ku nam ludzi. Na prz,edzie szedł jakiś wysoki
rnęczyzna w cywilnym ubraniu. za nllrt postępował z dwoma policjantami po bokach ten,
kórego rząd polski wymieniał na mnie Bronisław Taraszkiewicz. Wyczrrłem w tej chwili
nic tylko nasz konkast duchowy, Iecz i fayczny. Więzień ,,państwa kapitaliĘcznego" szedł
w Porządnym lrlcowym kapeluszu, w dobrze skrojonym faszczu jesiennym, w nieskazitelrrie
wczyszczolych butach... więzień sowiecki szedł w nędznym, postrzępionym kożuchu przy-
lcrywaj ącym kaftan sołowiecki.

on szedł zńeuryrńnym uśmiechem naBłarzy, jazaś po tylu latach niewidzeńapatrzy-
łem z ciekawością na tego człowieka, IĆ.óry, acz w dobĘ wierze - Ęle złamał żyć bJdzklch,
skierowując wzrok swych rodaków na fata morgany zzakopców granicznych.

Ceremoniał wymiany. Salutowania, uchylaniakapeluszy, uściski dłoni, podpisywanie aktu
wymiany. ongiś przyjaciele, dziś ludzie obcy, których drogi rozchodzą się w tak różne stony,
podaliśmy sobie ręce. Zwylde komplementy więzienrre: ,Pobrze wyglądasz". ,,Ty róvmież".
,,Dziękuj ę, ale wąĘię"...

Potem parę słów goryczy za zhldy ,kJtóre pienchĘ , w końcu - ostatrri chłodny uścisk dłoni.
- Szczęść ci Boże ! . . ,
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Rozeszliśmy się w różne stony.
Tamten z ńęieńa pójdzie tam, gdzie cĄ olbrzymi kraj jest jednym wielkim więzie_

niem, gdzie myśl ludzka jest ściśnięta obcęgami sowieckiego absurdu, gdzie nie tylko działać

i mówić, Iecz nawet myśleć i dyszyc trzeba wedfug jednego dla wszystkich szablonu, on pój-

dzie do kraju białego niewolnictwa, głodu, nędzy, ludożerstwa, ja zaś zdĘam na zachód, do

pństw,,kapitalis§cznych', gdzie będę mógł spać spokojnie,wiedząc,że w nocy goście z GPU

nie zapukają do drzwi mego mieszkania.

Byle się nie śnĘ §lko sny koszmarne! Byle zapomnieć o piatiletkach, udarniczestwie,

sorewnowanii, o ludożerstwie!...

Jestem pijany ze szczęścia. Coś mówię, duzo mówię...Idziemy do świetlicy KoP_u. Coś

opowiadam,,, o, bo istotrrie mozrcbyć pijanym ze szczęścia! Jakież to dziwne uczucie! Pióro

me nie podoła opisać tego stanu.

Mguel Cerwantes da Saavedra, podobno, po powrocie z niewoli u piratów algierskich

rzeŁJ,zenajwiększym szczęściem, jakiego człowiek może dozlać na ziemi, jest radoŚĆ z odzY-

skanei wotności. Tego właśnie szczęściadoznałem dnia 6 września 1933 rok-u. MÓwię o swojej

radości. Dziękuję... Dławię się słowami... Coś mnie ściska za gardło ze wzruszenia...

Kto wie, może warto siedem lat być dręczonym w kazamatach sowieckich, by doznaĆ tej

chwili - tego największego szczęścia.

Ta chwila juz więcej się nie powtórzy. Raz w życiu §lko się ją przeźywa.

Tego wieczoru juz siedziałem w gospodzie w Stołpcach i spożywałem ńeczerzę z mię_

sem, Jadłem prawdziwy wołowy befszĘk! Z cebtllą| Z kartoflami! ZbiaĘm ch\ebem! Nic wiec

dziwnego, źe po §lu latach głodówki przyśnili mi się w nocy - bolszewicy,

A nazajńrz - spotkanie z przyjaciółri na dworcu w Wilnie. ,.

Teraz - do nowego życia, do nowej pracy! Koszmar minął.





Marian Pieciukiewicz - życie i działalność

Hanna Muzalewska-Alexandrowicz, Roman Tubaja
lorun

Marian Pieciukięwicz urodził się ż4 września 1904 r. we wsi Ciecięrki,
pow. brasławski, woj. wileńskie, w katolickiej białoruskiej rodzinie chłop-
skiej; był Ę/nem JózęfaiJózeĘ z domu Dargiel, najstarszym z sześciorga ro-
dzeństwa. Nieduże, kilkńektarowe, zubożałe w ow)łn czasie gospodarstwo,

dawało bardzo skromne utrąłnanie licznej, dziesięcioosobowej rodzinie,
w której żyĘ jeszcze dwie starsze ciocie.

Od najmłodszychlat,jak to byvało w kźdej rodzinie wiejskiej żyjącej
z gospodarstwa,włączony zostal Pieciukiewicz do ciężkiej pracy na roli. Dla
uboższych warstw ludności w Ęch |atach,wiedzai nauka były, jak sam pisze
w swoim pamiętriku - ,,niedostępne z powodu przynalezności klasowych,
trudności ekonomicznych, a dla Białorusinów - również z powodu przeszkód
narodowościowych". Mimo to wśród Białorusinów ,,były jednostki - rodzice
i dzięci - ktore marzyły o oświacie, o nauce.,. I nie Ęlko marzyĘ,Iecz zdoby-
wĄ się na odwagę realizowania swych marzeh. Do takich nielicznych, od-
wżnych chłopów należeli również moi rodzice i ich syn - ja. . ( ) Uwzględ-
niając wszystkie trudności i przeszkody, marzenie o oświacie i nauce było
niczym innym jak fantazją, |ecz fantazja ta zapadła głęboko w sercę mego
ojca i moje i nie porzucałanaszych myśli..."1.

Pienvszymi krokami chłopca stawianymi na tej długiej drodze kięrowała
siostra ojca, która uczyła go czytaó po polsku z ęlęmęntarza i modlitewnika.
W 1914 r., w roku wybuchu I wojny światowej, zacz$ onulczęszczać do pń-
stwowej szkoĘ w Szawlanach, odlegĘch o kilka kilometrów od Ciecierek.

NaŃaw rosyjskiej szkole przęr§{anazostała już wiosną 1915 r. Tocząca
się I wojna światowa, a później wojna polsko-bolszewicka 1920 r. pogłębiĘ
i tak j uz olbrzlrmie trudności w system aĘ cznym zdobywaniu wiedzy. W latach
wojny nie było szkół pństwowych, na wsi istniaĘ jedyrie szkoĘ prywatne,
płatne, organizowanę przęz miejscową, wiejską inteligencję. W roku szkol-
nym 19 I7 l 19 1 8 Marian Pieciukiewi cz Llczęszczał do szkoĘ zorganizowanej

1 M. fleqrortesil, Y nouyxax 3aąapasaHbrx crcap6aj, Brrganeqrna Tanapł,rcrna Eełrpyclcafi
KylrryprI ,,Pyrłr", Wilno 1998.
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w Borodzie niczach przez Białorusina ks. wiktora szutowicza, j ego później -
szego przyjaciela i opiekuna; a w 19l 8 r. - do polskiej szkoĘ w mĄątku Zaj-
nowo. W roku szkolnym I9I91I920 konbmuował naŃę w polskiej szkolę we
wsi Inawa, gdzie byl także po raz piewvszy, jak to wspomina w pamiętniku,
pomocnikiem tamtejszej nauczycielki. przęz krótki czas próbował uczyć się
z konieczności rzęmiosła kowalskiego, a następnie został nauczycielemw za-
łożonej przez mieszkńców wsi szkole w ciecierkach. w przerwach między
okre sami naŃi pracował w gospodarstwie rodziców i czytńzdobyte przypad,-
kowo ksiązki w języku polskim, rosyjskim i białoruskim. W końcu w I92I r.
rodzice zdecydowali się posłać go do gimnazjum polskiego w Dziśnie . Przy-
gotowania do egzaminów odblrłraĘ się pod kierunkiem domorosłeg o na\czy-
ciela w miasteczku Jody, gdzie Marian pieciŃiewicz mięszkaŁ u dziadków,
NiesteĘ egzaniny zdawanę wiosną 1922r. wypadĘ nega§rnlnie, podobnie
jak próba dostania się do Gimnazjum Adama Mickiewicza w wilnie, Jednak
w 1923 r. zŁożył egzalnin do IV klasy GimnĄwrl Białoruskiego w Wilnie,
gdzie ukończył w roku szkoln)łn 1925lż6 siódmą klasę, zaś ostafirią, ósmą
klasę - w Gimnazjum Białoruskim w Radoszkowicach. W okresie odż} sĘcz-
nia 1927 r. do 18 sĘcznia I9ż9 r. odbyrnał ,,przymusową służbę w polskiej
atmi7",jak to określił w swoim pamiętniku. po ukończeniu polskich kursów
maturalnych, jako ekstemista, zdń egzarninmaturalny przed Pństwową Ko-
misją Gimnazjum Białoruskiego w Wilnie. W trakcie kursów dzięki pomocy
przylaciół podjął pracę w redakcji pisma,,Biełaruskaja Krynica" w Wilnie.
I tak, po wielu trudnościach i wyrzeczeniach zręalizował Marian pieciŃie-
wicz o własnych siłach pierws4l etap swego wykształcenia.

W roku akademickim l9ż9ll930 wsĘpił na Uniwers}tet Stefana Batore-
go w Wilnie naWyd,ziałHumanisĘczny, mimo iż część rodziny maruyła, ńy
obrał stan kapłanski. Zanierzał studiowaó historię, ale zaciekawlł go już na
I trymestrze I roku wykład ,,Ludy i kultury" prowadzony przezprof. dr Cęza-
rię Baudouin de courtenay- Ehrenkreutzową i od tej pory przez 4lata sfudiów
( ak wynika z wpisów w indeksie studenckim) uczęszczŃ na wszystkie j ęj wy-
kłady i uczestniczył w prowadzonych przezniąproseminarium i seminarium.
uczęszczal tęż na wykłady wybitnego archeologa prof. włodzimięrzaAnto-
niewicza. W 1935 r. prof. Cęzńa Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa
przeniosła się na katedrę Etnografii uniwersltefu warszawskiego. katedrę
etnologii i etnografii w Wilnie objął prof. Kazimięrz Moszyński. Pod jego
też kierunkiem Marian Pieciukiewicz napisał pracę dyplomową pt. ,,Cechy
prymitywne w kulturze materialnej staroobrzędowców w pow. brasławskim",
pracę, któraprzez wielę lat była jedną z nielicznych poruszających to zagń-
nięnie. Na jej podstawie uzyskał w grudniu 1938 r, stopień magistra filozofii

ż2



w zakresie etnografii z etnologią. W okresie studiów tldzięlał się w Kole Et-
nologów Studentów USB, wygłaszając referaĘ i pełniąc funkcję sekretarza
w zarządzie Koła, a w czasach, gdy prezesem Koła była Maria Znamierow-
ska-Pńfferowa, asystentka prof. Ehrenkreutzowej, był skarbnikiem. Współ-
pracował z ntąteż w pozyskiwaniu obiektów do zbiorów Muzeum Etnogra-
ficznego USB.

W czasie studiów, już od 1930 r., bral, bardzo aktywny udział w etno-
graftcznychbadaniach terenowych. W Ęmże roku, z upowżnienia Studium
Słowińskiego Uniwersltetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadził je na
obszarzę województw nowogrodzkiego i wileńskiego (badał ludową wiedzę
i rwyczaje) oraz na Ęm samym terenie na zlecenie Zakłńu Etnologii Uni-
wersletu Stefana Batorego zalmował się kulturą materialną. W latach 1931

i I93ż delegowany przez ten ZaWad prowńził badania nad kulturą ludową
staroobrzędowców w woj. wileńskim, W I93ż r., z rarnienia Komisji Regio-
nalnego Słownika Geograficznego Pństwa Polskiego, prowadził badania nad
nazwarni geograftcznymi naterenie gminy Jody pow. brasławskiego. W roku
następnlłn (1933) Zakłń Etnologii i InsĘtut Naukowo-Badawc4,Europy
Wschodniej wysłĄ go na badania z zakręsu kultury ludowej staroobrzędow-
ców naterenie Wileńszczyzny iLatgalii (Łotwa), Kontynuował je w Latgalli
również w roku naĘpnlłn. Wspomnieó jeszcze należy o udziale w wyprawie
etnograficznej do wsi Mieszkance w pow. wileńsko-trockim, zorganizowa-
nej przez Zakłń Etnologii Uniwersletu Stefana Batorego, podczas któĘ
zajmowń się badarriami literatury ludowej oraz obrzędów dorocznych i ro-
dzinnych.

Od 1936 r. Marian PieciŃiewicz zbięrał też mateiŃy terenowe do pla-
nowanej szerszej pracy o obrzędowości świętojanskiej na Wlleńszczyźnie,
Nowogródczyźnie i Polesiu. Na okres tenprzypadłajego aktywna działalnośó
w Białoruskim Towarzystwie Naukowym w Wilnie w sekcji efirograficzno-
-archeologicznej. Po uzyskaniu absolutorium na Uniwersytecie został przyję-

Ę do tegoz Towarzystwa jako członek-korespondent i od 1934 r. prowadził
już b ńania te renowe doĘ cząc e r ó żny ch zagadnień kultury ws i b i ało ru skiej,

ZwiryarrybyłteZ z innlłni organizacjarti białoruskiego ruchu narodowe-
go : Białoruskim Związkiem Studentów, Białoruskim Ins§tutem Gospodarki
i Kultury, w latach 1930-31 pełnił funkcję redaktoragazeĘ ,,Sz|ashMalńz1",
tarnteż,jak i w ,,Sialjanskaj Niwie" i ,,Kołossie" publikował Iicznę artykuĘ
i zapiski etnograficzne.

Podczas studiów atrzymywal, się ze swojej pracy zarobkowej. W 1931r.
udało mu się zdobyć dobrą posadę bibliotekarza w lnstytucie Naukowo-
-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie, l<tórą zawdzięczń prof . Cęzaii
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Ehrenkreutzowej, bardzo Ączliwie do niego nastawionej . Jej mę,prof. Ste-
fan Ehrenkreltz, był jednym z głównych organizatorów INBEW. W latach
1932,1933 Marian PięciŃięwi cz ukończył dwulęfiri kurs bibliotekarski przy
uniwersytecie wileńskim; z up§rvem lat stał się specjalistą w Ęm zakresie.
W 1933 r. księgozbiór InsĘtutu zostŃ przekazaly w wieczysĘ depozy,t Bi-
bliotece państwowej im. wróblewskich. Marian pieciukiewicz jako przed-
stawiciel Ins§tutu stał się jej pracownikiem, zostając kierownikiemDziaht
Wydawnictw Radzieckich iDziału Czytelnictwa. Od 1934 r. był sekretarzem
komisji zakupów Biblioteki Ins§tutu. Dla potrzeb tejze komisji opracował
bibliografię wydawnictw w językach białoruskim i ukraińskim powstĄch na
ziemiach należących do polski. pracując w bibliotece udostępniał nielegalnie
zainteręsowanym znajomlłn literafurę sowiecką, która była wówczas dostęp-
na Ęlko dla określonych upowżnionych osób.

W 1936 r, Marian Pięciukiewicz założył własną rodzinę żeniąc się z Pol-
ką, Aldoną z Łabanowskich, absolwentką geografii na USB, wlrvodzącą się
z rodziny szlacheckiej o silnych tradycj ach patriotycznych.

Po wkroczeniu 19 września 1939 r. wojsk sowieckich do Wilna, trak-
towanego w §rm okresie jako stolica Białorusi zachodniej, wobec odejścia
w pńdziemiku 1939 r. na wojnę dotychczasowego szefa Biblioteki stefana
Burchardta, Marian pieciukiewi cz zostŃ na wniosek wspóĘracowników mia-
nowany jej dyrektorem. prowadzlłtężbiŃoruskie pogadanki w radio wileń-
skim. publikowal w prasie.

Gdy stało się jednak jasne (koniecpaździemlka 1939 r,), że Wileńszczy-
mabędzie przyłączona do Litwy, w Wilnie jako stolicy Litwy, nasĘpiĘ duże
zmiany . Biblioteka wróblewskich przemianow ana zostńa na Bibliotekę Aka-
dęmii Nauk Litewskiej SRR. Marian Pieciukiewicz pracował w niej z po-
wrotem jako zrvykĘ bibliotekarz. Po 15 sĘcznia I94I r. został przeniesiony
służbowo przęzpręzęsa Litewskiej Akademii Nauk na stanowisko kierowni-
ka Muzeum Białoruskiego im. Łuckiewicza, które w owym czasię podlega-
ło Akademii, pracował tam do okupacji niemieckiej wilna. w tym krótkim
okresie zajmował się już vrryłącznie gromadzenięm zabytków białoruskiej kul-
tury ludowej .Ięszcze przed wojną gdy Muzeum to podlegało Białoruskiemu
Towarzystwu Naukowemu, Marian Pieciukiewicz pełnlł w nim od 1934 r,
społecznie funkcj ę kierownika Dziah Etnograficzno-Archeologicznego.

W okresie wojny niemiecko-sowieckiej mieszkał w domu rodzinnym
żony w miejscowości Niemenczynek w pow. wileńskim. pracował tatn na
folwarku teścia. Równocześnie pełnił przezpewien czas funkcję powiatowe-
go inspektora oświaĘ w oszmianie, a następnie uczył jęryka białoruskiego
w Ins§tucie Medycznym w Nowej Wilejce.
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Pod koniec wojny w sĘczriu |945 r. został aręsńowany i osadzony na kil-

kamiesięcy w więzieniu naŁukiszkach, Aresźowanie zony Aldony w 1946 r.

(za działa|ność w AK) ostatecznie uniemożliwiło im łryjazd do Polski, w ra-

mach tzw. ,,repatriacji". Z powodu trudności ekonomicznych po zakończonej

okupacji pozostał więc nadal na wsi, Pracował społecznie w organizacjach

istniejących na wsi, w latach Ig48-49 był przewodniczącym Rady Wiejskiej.

ChocińodznaczonynamocyUchwĄPrezydiumRadyNajwyzszej
ZSRR medalem *Zaldział w wielkiej wojnie ojczyźnianej L94I-I945", już

W marcu 1949 r. zostń wraz z nĄbiriższą rodziną, żoną i corkami Mirosławą

i Marią, w trybie administracyjnym przesiedlony z Litewskiej sRR do miej_

scowości użur w krasnojarskim kraju (wschodnia sybeńa), jako ,,element

społecznie niepewny". Pracował tam jako kierownik pasieki w kołchozie im,

żdanowa.
W lipcu 1952 r. zostdaresńowany, przewieziony do Wilna i decyzją Ge_

neralnego prokuratora Litewskiej ssR skazany na}Slatobozu pracy w wor_

kucie. początkowo pracował tam jako pracownik ftzyczny przy budowie

miasta, natomiast od sierpnia 1954r.jako nauczyciel w szkole Średniej dla

Pracujących (więźniow). Dopiero w 1956 r, po powtómyn rozpatrzeniu spra-

wy został zwolniony z obozls;wtedy uchylony tęż zośałwyrok sądowy,

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Sźuki PRL, a przede wszyst-

kim Marii Znamierow skiej -Pruffe rowej, a takżę Kazimięrza Mo szyńskie go,

w 1957 r. Marian Pieciukiewiczprzyjechał do Polski do Torunia. Zacho-

wała się j e go kore sp ondencj a z Maną znamie rowską_pńfferową, do którel

pierws"y list z Workuty napisał 13 maja 1956 r,,by w następnym zżż sierp-

,riu o".rulrr,lć jej radosną wiadomoś ć,. ,,zostałemprzedterminowo zwolniony

(...). Jestem wolnym człowiekiem". Musiało minąć jednak jeszcze przeszło

pół roku, by ten ,,wolny człowiek" mógł wyjechać z miejsca swego uwię_

zięnia.
w trakcie przedłużających się zabiegów zwięanych z powrotem do pol_

ski, w c4łn wydatnie pomagała profesor Pńfferowa, w liście do niej zpń_

dziernika !957 r.,udręczony czekaniem pisał: ,,otóż zgodzę się na byle jakie

waruŃi. Aby Ęlko mieszkaó na południu ObrzydĘ ubostwo i monotonia

przyrody i krajobrazu. hż z zawrotną szybkością >światło dzienne zaczyfia

iopnieć<. prędko nastanie półroczny okres mrozów, nocy polamych. Nastanię

stiaszna tęsknota za słońcem i światłem dziennlłn. Nastanie okres śnieznych

huraganow _ purg,Nastanie okres, kiedy nie będzie się chciało zyć". Nalezy

s6rić,że ten opis przyrody jest wielką przenośnią tego, co go naprawdę bola-

ło, a czegow ocenzurowanej korespondencji nie można było zamieścić.
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Szczęśliwie wróciwszy do Polski 15 kwietnia 1957 r., po wielu latach

przerry, podjął.znow pracę jako etnograĘ muzeolog, bibliotekarz w Dzia,

le Etnografii Muzeum w Toruniu, Po cięzkich przeĘciach, borykając się

z wieloma problemami doĘczącymi nie tylko trudnych warunkow bytowych,

z właściwyn sobie zapałem i pracowitościąwłączył się w nurt życiazawodo,

wego, kon§łruuj ąc swoje zainteresowarria.

Nawiąał ścisłą wspołpracę z Białoruskim Towarzystwem społeczno_

-Kulturalnlłn w BiĄrmstoku, stając się z czasem człoŃiem Zarządu Głów-

nego tegoż Towarzystwa. Brał czryllny ldział w jego pracach, szczegolnie

w pracach Komisji Etlograficznej. Juz w 1957 r,, a i w latach późniejszych,

publikował w wydawnictwach Towarzystwa,przede wszystkim w Ęgodniku

,§iwa", wiele aĘkułów dotyczących kultury ludowej Białorusinów miesz_

kających w Polsce. Nieco później konsultował i organizował wystawy po_

święcone tej temaĘce oraz pomagał w organizacji Muzeum Regionalnego

w Białowieży.
Na przełomie lat 50. i 60. brał aktywny udziŃ. w pracach Społecznego

Komitetu Budowy Muzeum Etnograficznego w Toruniu. W chwili powstania

tego Muzeum stał się jednym z jego pierwszych pracowników. w Muzeum

Ęm pod kierunkiem prof. dr Maii Znartierowskiej-Pńfferowej pracował do

chwili przejścia na emeryturę, to jest do 1970 r.

od samego początku włączył się aktywnie w budowę, a potem w rozbu_

dowę Muzeum, powiększanie jego zbiorow zaby,tkow i księgozbioru. Był jed_

nym Ztych, którzy nadali mu jego obecny ksztahi znaczęnię w Polsce ipoza
jej granicamt.Przęz cŃy czas pełnił funkcję kierownika biblioteki, tworząc

księgozbiór, który do dziś stanowi jej podstawowy zrąb. Jednocześnię prowa-

dził w Muzeum badania nad róznymi zagńnieniami kultury ludowej, m.in.

Kuj aw, Kraj ny, Kaszub, a pr zede wszystkim Biało stocczy my, a także innych

regionów Polski północno-wschodniej, Efekt tych badń to prace naukowe

i populamo_naukowe, publikowane w wydawnictwach Muzeum i innych.

Tr*Ą ślad jego pracy to rowniez ronłój kolekcji muzealnej, pozyskane

obiekty, szczególnie z obszaruPolski północno-wschodniej,

w 1965 r. Minister Kultury i SZfuki PRL za cńoksńah działalności na-

dał Mu stanowisko kustoszamuzealnego.W 1969 r. nawniosekZarząillOd,
dziŃll Toruńskiego Polskie go Towarzystwa Ludoznaw cze go, w ktore go pra-

cach akĘwnie uczestniczył wiele lat, uhonorowany został zŁotą odznaką ,fa
ochronę zabytków". Doceniono w tak niezwykle skromny sposób Jego duĄ
wkład w ochronę zabytków kultury ludowej, któreJ tak wiele pracy i wysiłku

zyciu poświęcił. Takie chwile nie byĘ w Jego Ęciu zjawiskiem częsĘrm,

26



|-

Już po przejściu na emeryturę, w latach 1978-1980, pracował ponow-
nie w bibliotece Muzeum. W latach 70. i 80. - częgo nie mogliśmy wiedzieó
- pisał swoje wspaniałe pamiętniki, które, gdy prą,szĘ lepsze czasy, a nie
zaczęĘ się znów gorsze - LlJrzały światło dzienne, niesteĘ Ęlko w ję"yk,
białoruskim.

Mgr Marian Pieciukiewi cz zmarŁ 13 września 1983 r. w Toruniu, Wkrótce
potem wdowa Aldona Pieciukiewicz przekazała dużą część jego powojennej
spuścizny do Muzeum . Zawięra ona materiały do planowanej, ale nie dokoń-
czonej monografii rodzinnej wsi Ciecierki, orazmateiŃy, będące wynikiem
Jego prac terenowych prowadzonych dla Muzeum Efrtogrńcznego w Toru-
niu, Sprawa jego spuścizny z okresu wileńskiego to - jak by powiedział Czę-
chow - temat na inne opowiadanie, a jego autorką, jak się domyślamy,będzie
pani doktor Helena Głogowska, która opowie n.lm o swoich odkryciach.





Wspomnienie o Marianie Pieciukiewiczu
z Brasławszczyzny

Aleksander Pantielejko - Brasław, BiałoruŚ
Tłumaczenie Magdalena Ziółkowska

w roku ż004 przypztda setna rocznica urodzin białoruskiego etnografa
i działac,za społecznego - Mariana pieciukiewicza. ziemia Brasławska dała
białoruskiemu i polskiemu narodowi wybitnego znawcę życia i obyczajowo-
ści prostego ludu, Potomni powinni korzystać z jego dziedzictwa.

Urodzony w Ciecierkach, w wielodzietrej rodzinie chłopskiej Pieciu-
kiewicz przeszedŁ nieprostą drogę zyciową. Zagłębiając się w jego biografię
zdziwić się można, skąd brał on siĘ pozwalające przeciwstawiać się losowi,
godnie nieść swój krzyż i być Człowiekiem przez wielkie,,Cz".

Mieszkńcy Brasławszczyzny pamiętają swojego rodaka, którego los
rzucił daleko od domu rodzinnego. DoĘchczas jeszcze nie ma ulicy, która
nosiłaby imię Mariarra pieciukiewicza, nie ma jego pomnika czy tablicy pa-
miątkowej, Wierzę jednak, że wszystko jest przed nami,

Pracownicy Braslauskago muziej nago abj adnannia (Brasławskiego Zj ed-
noczenia Muzealnego) przez ponad 15lat, od początku powstania ekspozycji
historycznej , zbierają i udostępniaj ąmateńaly doĘczące pieciŃiewi cza.lKo-
rzystając z jego spuścimy przygotowują publikacje i wystawy. Archiwizują
fotografie etnografa, rzeczy osobiste, listy, kopie i oryginaĘ jego aĄkułów
orazprac, zapisy wspomnień krewnych i znajomych.

Duży wkład w popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie pieciukiewicza
ma wystawa stała w Muzeum Historyczno-KĘoznawczp, w któĘ postać
b ńac za pr ze d stawi ona j e st w ki lku dziŃach temaĘ c znych. W dzialę po świ ę -
conym sĘnnemu białoruskięmu aĘście - Piotrowi Siergijewiczowi, umiesz-
czono portret pieciukiewicza. Muzeum otrzymało go od lgnata Danisewicza
- szwagra Pieciukiewicza,męża jego siostry Janiny. Kiedy pracownicy mu-
zeum zbięrali eksponaĘ, były mieszkaniec wsi Borodzięniczę - uladzimir
Auksźol porńzlł im pojechaó pod wilno do wsi chmyziutki , gdzie mieszka-
li krewni etrografa. pracownicy muzerrm udali się tam, zębrali wiele wspo-
mnień i dokumentów, dostali ponadto pońret pieciŃiewicza naszkicowany
ołówkiem w 1934 r.

29



W dziale temaĘcznym ,,Represje poliĘczne" osobne miejsce zĄmuje
fotografia etrogfafa z Ciecierek i krótka informacja o jego areszcie, zsyłce
i innych tragicznych wydarzeniach. W dziale ,,Sławni rodacy" zarieszczono
grupowe zdj ęcie pracowników wileńskiej redakcj i gazęty,,Bielaruskaj a Kry-
nica", wśród których znajduje się Pieciukiewicz. Zwiedzający mogązobaczyć
też oryginalne numery tego wydawnictwa.

Jedryłn znajprostszych i najbardziej doĘpnych sposobów uzupełniania in-
formacji jest pracaze zbiorami biblioteczrymi, Pracowaliśmy w bibliotekach Bia-
łorusi, Litwy, Rosji i Polski. W białoruskich periodykach okresu międzyrvojenne-
go często naleźć możrateksty PieciŃiewicza, Niemal kzużdy numer czasopisma

,,Szlach MoŁńz1", kńrego redaktorem był etrograf zBrasławszcryzny, zawieta
jego altylruły i wiersze. Pod względem nastroju emocjonalnego i treści jedrry-
z |epsrylchwierszy Pieciukiewic za jeś Pieśnia moładń (Pieśn młodneĄ) .

W muzeum jest kilka ciekawych wspomnień krewnych i zrajomych Pie-
ciukiewicza, m.in, bogate wspomnienia żony jego rodzonego brata - Emiltli
PieciŃiewicz byłego sąsiada - Iwana Auksźola, który spotkał się z Pieciu-
kiewiczem w Workucie; Aleny Krywaszonak i Jana Rydziki Ostatni prze-
kazał do muzeum także kopię podpisarrego przez etnografa podziękowania
Tawarystwa pryj acieliau bielarusawiedy z Wilni (Towarzystw a P rzyjaciół
Białorusoznawców z Wilna) adresowanego do jego ojca - Antona Rydziki.

Dzięki staraniom z|anęgo historyka Jurki Turonka do muzęum trafiła bio-
grafia Pieciukięwicza (ej autor nie jest zrany) i spis 40 prac. Na konferencji na-

Ńowo-krajomawczej Braslaushja czytanni (Brasłcnłshe czytania) w 2000 r.

białoruska uczoną doktor historii sztuki - Olga Łobaczewska wygłosiła ręferat

,, O pracy Mariana Pieciukiewicza >Cechy prymitywne kultury ludowej staroob-

rzędowców w powiecie brasłqwskimrr i udostępniła kopię pracy magisterskiej,

którą Pieciukiewicz obronił w l 93 8 r. Z muzewn współpracuj e te ż uczona zP ol-
ski - Helena Głogowska, Poproszona o pomoc w zbięraniu informacji o naszym

rodaku bardzo nam pomogłą zaco szczetze jej dziękuję.
Dużę znaczenie dla przyszłychbńaczy ma stworzony przezPieciukiewi-

czaplarlmonografii jego rodzinnej wsi - Ciecierek. Podobne zbiory mateńa-

łów regionalnych wydano Ęlko o kilku miejscach Białorusi.
Kiedy byŁa przygotowywana regionalna kronika historyczno-dokumen-

talna Pamięc, dawny przyjaciel muzeum, kĄoznawca z Hermanowicz - Kli-
mieńcij Kożan przekazaŁ do druku krótką autobiografi ę Pieciukiewicza, l<tórą

napisał On na zamówienie pisarki - Zośki Wieras w grudniu 1977 r. i przesłŃ
jąw jednym z listów do niej.

Słowa podziękowania należą się krewnym etnografa: Marianowi, który
obecnie mieszka w Homlu i Uladzimirowi, znanemu poecie. W kilku nume-
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rach wydawnictwa kĘoznawczego ,,powiat" zatlięszczono uzyskane od nich
ciekawe informacje izdjęcia pieciukiewicza. Marian koresponduj ę zmlJzellm,
przesłał nam liczne, niepublikowane doĘchczas fotografie swojego wujka.

zainteresowanie osobą pieciukiewicza spowodowało współpracę nasze-
go muzeum z krajoznawcą, wileńskim Białorusinęm - pawłem sauczanką,
który jest członkiem wydawnictwa Towarzystwa Kultury Białoruskiej ,,Ruń''.
w gazecie pod tym sźrmym §4ułem wraz z kolegami zamieszczaon bogate
informacje o życiu i dorobku twórczyn pieciukiewicza. przyczynili się do
wydania w 1998 r. ksiązki ze wspomnieniami etnografa W poszuhwaniu za-
czarowanych skarbów.

Dzięki współpracy zwyżej wymienionymi osobami i pracom badawczym
mogło powstaó w muzeum niewielkie archiwum, w którym są przechowyrva-
nę odbitki prac etnografa, kopie artykułów o nim, fotografie i wspomnienia.
znalęźć tu można kopie tekstów pieciukievłicza z czasopisma ,,kałośsie'':
Mikoła Nihfaroush - bielaruski etnograf (Kn.ltom 4,1935 r.), Biełaruskaja
meliografija (Kn./tom 2(6), 1936 rok), Paustańnie i znaczennie haradziszc-
zau haradou u pąudzionna-(Jschodniaj Biełarusi (powstanie i maczenie
grodzisk - miast w południowo-wschodniej Białorusi) (Kn/tom 1, 1937 rok)
i inne. Pochodzą onę zę zbiorów Biblioteki Narodowej Białorusi,

zachowało się w muzeum 7 listów, które etnograf na początku lń 70.
(mieszkał wtedy w Toruniu) napisał do Ignata Danisewicza. Są one pełne mi-
łości i szacunku do rodziców. Autor starał się być na bieżąco ztym, co działo
się u jego bliskich, interesował się ich losem" sytuacją materialną. zawszę
przesyłŃ pozdrowienia krewnym, sąsiadom i kolegom.

Jak już wspomniano, materiĄ, źródŁa dokumentalne i fotografie wyko-
rzys§rvane są w publikacjach (kronika ,,Pamięć", gazeta,,Powiat", gazeta
,,Brasławska Gwiazda"), Latem 2004 r. w muzeum możnabyło zlłięd,zaćW-
stawę jubileuszową. cztery gablo§ poświęcono pieciŃiewiczowi. pokazano
jego fotografie zróżnych okresów życia, dokumenĘ, ksiąki i wspomnienia,

w przyszłości pracownicy muzeum chcą jeszcze dokładniej zaznajomió
się z życiem i pracą naukowąbńacza.Dużaczęść jego spuścizny znajduje się
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Mamy nńzieję nawspółpracę.

osobne miejsce zajmuje niezręalizowany pĄekt etnografa - wydanie
monografii o historii i dziedzictwie kulturowym jego wsi rodzinnej - ciecie-
rek. wprawdzie minęło już sporo czasu od powstania projektu, niemniej nie
uległ on dezaktualizacji, wspólnymi siłami należy dĘyó do urzeczywistnie-
nia planu pieciukiewi cza. Będzie to dobra pamiątka po brasławskim patriocie
i naŃowcu.
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Kultura tradycyjna wsi Ciecierki

Eleonora Zienkiewlcz - Brasław, BiałoruŚ
Tłumaczenie Magdalena Ziółkowska

Wieś Ciecierki leży 21 kilometrów od Brasławiaw kierunku południowo-
wschodnim. Jest tu centrum rady wiejskiej, w któĘ skład wchodzi 50 oko-
licznych wsi. Na terenię rady wiejskiej znajdfią się kościoĘ (we wsi Ikźń
i Borodzienicze), cerkiew prawosławna (we wsi lkńh) i starowierski dom
modlitwy (we wsi Bujewszczyzna).

24września1904 r. w Ciecierkach, w rodzinie chłopa Jazepa Pieciukiewi-
cząurodzlŁ się sp Marian, Dzieciństwo i młodośc spędził wśród miejscowej
ludności. Jej poglądy, sposób życia, zajęciai nłyczaje wpłynęŁy na światopo-
gląd, świadomość narodową i los przyszŁego etrografa. MateriĄ do swoich
pierwszych prac zbierał wśród mieszkńców rodzinnej wsi. Byli oni różnych
narodowości, ale według słów Mariana PieciŃiewicza,językbiałoruski i bia-
łoruska kultura narodowa łącryŁa ich w jedną niepodzielnąrodzinę".

Przygotowując swoje wystąpienie zaznajomiŁarl się ze współczesnymi
socjalnymi i ekonomicznymi waruŃarni Ęciaw Ciecierkach , zroblłart prze-
gląd obecnego stanu tradycyjnej kultury wsi, postanowiłam odszukać jej daw-
nych mieszkńców i zapisaó wspomnienia o Marianie Pieciukiewiczu.

W Ciecierkach jest 58 domów, w których mieszka 235 osób, wśród nich
58 dzieci, 135 pracujących dorosłychi 42 emerytów. We wsi mieszkają kato-
licy (150 osób), prawosławni (50 osób) i starowierzy (35 osób). Jęsttu szkoła
podstawowa, biblioteką sklep, kasa oszczędnościowa i pocńa. Klub wiejski
i szkoła średnia znajdują się w sąsiedniej wsi - Milki.

W ostatrim dziesięcioleciu kołchoz podupadł, wielu ludzi wyemigrowało
w zanożniejsze Ąony - Postawski i Głębocki. W Ciecierkach są rodziny,
lłórc ptzybyły tu zLitwy i Łotwy na skutek zmian poliĘczrych, jakie w la-
tach 90. zaszły w republikach nadbałtyckich. Część znich chce zostać w Cie-
cierkach na stałe, inne plarrują przeprowadzić się do miejsc, gdzie są lepsze
warunki ekonomicznę. Latem przyjeżdża tu wielu ludzi z Ukrainy do prac
sezonowych. Niektórzy z nich po ślubiaj ą miej scowych i zo staj ą w kołchozie.
Kołchoz pobudował we wsi kilka domów wielorodzinnych, nie są one jednak
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w całości zarnieszkane, poniewż nie ma mLodzieży chętnej do życia i pracy
na wsi. Młodzi po ukończeniu szkół zostająw miastach.

Mieszkńcy wsi Ciecierki pracują w gospodarstwie kolekĘwnym, które
obecnie nazywa się SWKl ,,Ciecierki" (wcześniej kołchoz imienia Kirowa).
Jest tu ferma, na któĘ hoduje się krowy i cielęta. Są też konie, które zaprzęga
się w furmanki, by na przykłń odebraó mleko od mieszkńców. Na polach
kołchozu uprawia się zlto, pszenicę, ję czmień, owies, trawy na siano, buraki,
ziemniaki.

Kńdarodzinama swoje prywatne gospodarstwo o powierzchni nie prze-
kraczającej hekiara, na którlłn uprawia ziemniaki, buraki, marchew, cebulę,
czosnek, groch, fasolę, bób. Rodzinasńzityle, by starczyło najej roczne po-
trzeby. Ziemniakami i burakami karmizyvięrzęta, anadwyzki odwozi narynek
do Brasławia lub wymienia z sąsiadami na inne towary. Zę zbóż mieszkńcy
Ciecierek sieją żyto, pszenicę i jęczmień, Ziamarni karmią zwierzęta go§po-
darskie, słomę przeznaczają na podściółkę dla nich. Również prywatne zasie-
wy kosi i młóci kombajn kołchozowy, ale w miejscach trudno dostępnych, do
których kombajn nie dojeżdżatrawy kosi się za pomocą sierpa, a młóci cepem
lub obija pałką. W gospodarstwach prywatrych nie uprawia się lnu. Rodziny
hodują kury, kaczki, gęsi, krowy, świnie, rzadko owce i indyki. Kto nie ma
warunków, by trzymŃ krowy, hoduje kozy. Mleko i mięso rodziny oddają do
kołchozu, w zamian otrzymująpieniądze i karmę dlazwierząt.

Mieszkńcy Ciecierek powszechnie zĄmują się zbieractwem. Latem
w okoliczrych lasach zbierają czamęjagody i maliny, jesienią żurawinę, bo-
rówki, grzyby i orzechy. Wiosną spuszczają sok zbrzozy i nastawiają kwas
na lato. Na przełomie czerwca i lipca zr:ywają brzozowe galryki z liśómi,
zktórych robią,,wieniki"2 do łźni. Jesieniąi zimąz witek brzozowryńwiązą
miotĘ do zamiatania obejścia,

Łowiectwo nie jest ogólnodoĘpne. Aby móc polowac trzęba wykupić
licencję, wsĘpić do związku myśliwskiego i wykonyrvać wiele obowipków.
Miejscowi myśliwi (Mikałaj AndĘeu, Iwan Fiadotau, Janak Puzyreuski) polu-
jąna dzlki, łosie, wilki, |isy, zajry,e, bobry, kuny, wydry, norki, piżrnoszczury,
dzikie kac,zki,gęsi, słonki, głuszce, cietrzewie, kuropatv,,y. Mięso wykorzystują
do prą,rządzańa trńycyjnych potraw, kiełbas, konserw, mięsa peklowanego,
Dawniej myśliwi sami obrabiali skóry, terazoddająje do skupu.

1 CBK - Ce,:ncraracuagapvr,t BurnopwI Kaaneparu} - rolnicza spółdzielnia produkcyjna
- (przyp. tfum.).

2 Miotełki sfużące do masżu podczas kąpieli parowychw łńni - @nyp tfum.).
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W poblizu Ciecierek jest kilka jezior: I_Ikla, Inowskie, Padhajce. W latach
90. w kołchoziebyŁa spółdzielnia rybacka licząca kilka brygad/kogo (przewod-
niczący Babrouski). Złowione ryby przekazywano do kołchozu, Obecnie kilka
osób (Juryj Sielkou, Aliaksandr Siamionau, Iwan Fiadotau) łowi ryby §lko na
potrzeby własne. Do połowu wykorzystują sieci, więcierze, wędki. Pleceniem
siatek i więcierzy zajmuje się Mikałaj Dziewiatka i Wasil Dziewiatka,

Do niedawna w kołchozie była pasieka. Kilka razy w lecie ule wlrł,ożono
na pola, na których rosĘ miododajne rośliny. Najbardziej znanp pszczela-
rzem był Branisłau PieciŃiewic z. Dog|ądał on pszczoł razem z rynem. Obec-
nie w SWK nie ma pasieki, a we wsi pszczelarstwem zajmuje się kilka rodzin.

Jęszcze w latach 70. w Ciecierkach tkactwo było dość powszechne, Teraz
tka Ęlko Emilij a Ulad zimirauna Pie ciukiewi cz (lr . w 1 90 7 r. ), która akmalnie
mieszkau dzieci w Brasławiu.

Nieliczne rodziny hodują owce. Dojrzałe kobiety: Starrisława Pieciukie-
wicz (r, ur. 1928 ), MaryjaApanczonak (ur. w 1926r.), TeresaPuzyreuska-
ja (ur, w 1957 r,), Antanina KarsiŃiewicz (rocznik 1951) obrabiają wełnę
i przędą na kołowrotku. ZweŁny robią na drutach skarpetki, rękawiczki, czap-
ki, swetry. Lieakńzlja Blin (r. ur.I944) i Natallia Fiadotawa (ur. w 1976 r.)
szryjąi wyszyrn ają; Stanisława Pieciukiewicz (ur.w 1928 r.) i Teresa Chamio-
nak (ur, w 1942 r.) wyrabiają filc i walonki.

Branisłau Pieciukiewicz obrabiał drewno, wyrabiał listwy, uprzęże koń-
skie i duhy. Rozpowszechnione w latach 30. kowalstwo jest obecnie zapo-
mniane. Po przybyciu Sowietów w 1939 r. narzędzia z prywafrtych kuźni
przejęĘ kołchozy, a tam kowalstwo się nie rozwijało.

Wśród mieszkńców Ciecierek nie ma gamcarzy. Glinaw okolicy nie na-
daje się do wyrobu naczyń, ale jest dobra do murowania i §mkowarria pieców.
Miej scowy zdun - Juryj Sieńkou (ur. w 1962 r .\ nauczył się stawiania pieców
od swego ojca.

Niegdyś prawie kńdy gospodarz plótł koszyki z witek. Obecnie nie ma
zapotrzebowania na kosze, ich miejsce ząęły metalowe i plastikowe wiadra.
Czasęm gospodarze używają do kopania i mycia ziemniaków koszyków ple-
cionych z drufu duminiowego.

Z dawnych świąt i obrzędów dorocznych mieszkńcy Ciecierek obcho-
dzą do dziś następujące Kaliady (Boze Narodzenie), Wialih dzien §Vielka-
noc), Radaunica (modlitwy za zmarĘch odmawiane po Wielkanocy), Troica
(Zielone Świątki, Zęsłanię Ducha Świętego), Kupalle §oc Świętojńska),
ZaĄnki (uroczyste rozpoczęcie zniw), DaĄnki (dożynki), Dziady (modlitrły
zazmarĘch). po zakończeniu wspólnej pracy, w której uczestniczyli krewni
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i sąsiedzi ze wsi, vz$zane są Dakoph, Talaka, Ralok. Azobrzędów rodzin-
nych kulĘwuj ą,mvyczaje związane znarodzinarrti, ślubem i śmiercią,

Obecnie (200a r.) rdzenni mieszkańcy Ciecierek (według informacji zrńy
wiejskiej) stanowią 15% - 20% ludności, Do rodzin, które mieszkają we wsi
od 1 0 0 lat na7e żą: Laurynowiczowie, Pie ciukiewi czow ie, Karsiukiewiczowie,
Dziewiatkowie, AndĘewowie, Haszczankowie, Danusiewiczowie, Krywa-
szonkowie. We wsi są mieszkańcy,którzy pamiętają Mariana Pieciukiewicza
i jego rodzinę,to:AlenaKrywaszonak (ur, w 1920 r.), AnfisaHaszczallka(ur.
w 1927 r.), AntaninaHaszczanka (ur. w 1930 r.), Hanna Pieciukięwicz (ur.
w 1910 r.), Emilija Pieciukiewicz (ur. w 1907 r.).

Najstarszą osobą, która pamięta Mariana Pieciukiewicza jeś katoliczka
urodzonaw 1907 r. - Emilia Uladzimirauna Pieciukiewicz. W 1930 r, v,ryszła
ona za mĘ za Kanstansa PieciŃiewicza (ur. w 1904 r.), stryjecznego brata
Mariana, Ojciec Mariana miałna imię Jazep, Kanstans był synem JusĘna.
Emilia i Kanstans mieszkali w odległości jednej chaĘ od rodziców Mariana,
często się z nimi spoĘkali i dobrze się znali. Emilia ma kilka fotografii z|at
20. i 30, z Mariarrem Pieciukiewiczem, zachowŃatakżęjego list z Polski. Jej
zdaniem list jest napisany po białorusku ,,...tak pięknie, że słowa i zdania,
jak pieśń przechodzą jedno w drugie". W liście Marian z wielkim smutkiem
i żalempisze, że nię może wróció do Ojczyzny,bardzo się cieszy, że Kanstans
i Emilia pozostali w rodzinnej wsi, że nie musieli wyjeżdżać.

Emilia opowiada, żę ntę rozmawiali z Marianem o tym, gdzie ijak się
uczył, poniewż byli pros§,łni chłopami. Niemniej dobrzę pamięta jego re-
lacje z rcdziną i róźne sceny z życia. ,§iech ktoś zachoruje, on wiedział co
dać. Doktorem nie był, Ale naz}rpali go <Profeson>. Poszłam do pracy rwać
len. Mój najstarszy syn był maĘ. Zroblłam dla niego budkę z lnu, posłałam
tarrl odzież, połoĘŁam go. Nagle zacz$kr4lczeć i podskakiwac - o) tak do
góry. I tak cĄ czaskrzyczy i podskakuje. Przyniosłam go do domu, wezwali
Mariana. Powiedział <Stawiajcie szybko bańki) i przyniósł jakieś lekarstwo,
dał wypić, I wielu innltn, nie Ęlko mojemu chłopcu pomógł. Po prostu on był
Profesor! I po doktorsku umiał, Był dobry. Dobr5zm człowiekiem był".

Marian batdzo kochał rodziców. Z jego inicja§wy i pod jego kierunkiem
odbudowano po pożarze im dom. Pożar wybuchł w połowie sierpnia 1933 r.
w jednej z chat na skraju wsi. Wiał silny wiatr, który przenosił palącą się
słomę z jednego budymku na drugi. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.
Gasili go mieszkańcy kilku wsi: Borodzienicze, Rudawa, Szawlany, Dzilrrli-
cze i innych. Na furmankach przyrruozili wielkie drewniane beczki z wodą,
ale to nie pomagało. W końcu z kościoła w Borodzieniczach przyrnieziono
księdza, Zorganizowano procesję. KobieĘ obnosiĘ wokół pożaruobraz Mat-
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ki Boskiej i modliĘ się. Po jakimś czasie wiatr ucichł, dyn i popioł uniósl się
w niebo i ludzie odetchnęli zulgą. Ogień zaczął gasnąć. W wpiku pożaru
spłonęło 12 chń, wśród nich dom, w którym mieszkała rodzina Pieciukiewi-
czow.

Stara chata stała bokiem do drogi i była dwurodzinna. W jednej części
mieszkał stryj Mariana - Haspar (rodzony brat Jazepa), a w drugiej Jazep Pie-
ciukiewicz zrodziną. Naprzeciw chaĘ był wykopany staw, w którym Pieciu-
kiewiczowie hodowali karasie. Po drugiej stronie drogi stała kuźnia. Rodzice
Mariana chcieli, aby syn nauczył się kowalstwa, poniewź jego rodzony dzia-
dek - Marcin (ojciec Józefy - matki Mariana) był kowalem. Jednak rzemiosło
to nie odzyło w rodzinie Pieciukiewiczów,kuźnia stała pusta.

Popożarze Pieciukiewiczowie zbudowali nowy dom. Ztej okazji śpiewa-
no tak głośno, ze śpiewy było sĘchać aż w kościele w Borodzieniczach.

Norrry dom do dziś stoi we wsi Ciecierki. Po wojnie mieściła się w nim
radawsi. W 1954 r. zamięszkali w nim starowierzy - Paramon (ur. w 1915 r.)
i Maryja (ur, w 1920 r,) AndĘewowie. Obecnie mieszka tam ich syn - Mi-
kaŁaj ze swoją todziną.

Wiele v,rydarzeń w życiu Mariarra było mviryartych z kościołem w Boro-
dzięniczach i księdzem Szutowiczem, który pracował tam w latach 20. XX w.
Według słów Emilii Pieciukiewicz: ,,...ol:ti chcieli <<zrobić Białoruś>". Dzięki
staraniom Szutowicza w kościele odprawiarro mszę w jęrryku białoruskim.
Niemniej zamożniejsi i tak modlili się po polsku. W kościele nie było zgo-
dy Kiedy przysłano nowego księdza Polaka o nazwisku Mńejka,w kościele
doszło do kłótni. Niezadowoleni Białorusini rzucili się na nowego księdza
i porwali mu sutannę.

28 grudnia ż004 r. Emilia Pieciukiewicz skończy 97 lat. Obecnie miesz-
ka u swoich dziecl w Brasławiu. Pomimo dojrzałego wieku nadal ma jasny
umysł, sprawne ręce i dobrą pamięć, dzięki czemu może konĘnuować tkackie
ttńycje,jakie były rozpowszechnione w latach 30. w Ciecierkach. Tkać na-
uczyła się w wieku l2lrt od swojej mamy - Krystyny Pietkun. Nie porzuciła
tego zajęciapodczas wojny ani pierestrojki. Jeszcze w ubiegĄłn roku Emilia
utkała kilka kap dla swojej ukochanej wnuczki Hanny,

Emilia Uladzimirauna wŁńa trńy cyjną dla Brasław szczyzny technolo-
gią wielonicielnicowego tkactwa. Jęszcze terazw jej chacie można zobaczyć
serweĘ, ręczniki, kapy i chodniki utkane w ten sposób. Opanowałapopulamą
w latach 30. technikę tkania kap w pasy. Jej ,,palasawiki" (pasiaki) zdumie-
wają jakością harmonijnie dobranymi kolorami i wielką ilością wariantów.
Wyroby Emilii Pieciukiewicz znajdĄą się w różnych kĘach: Białorusi, Li-
twie, Łotwie, Estonii, Polsce. Sama tkaczka mówi, że ,,...jeśli by je położyć
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jeden koło drugiego, można by po nich i do Moskwy dojść". Jej tkaniny są
w zbiorach Braslauskago muziejnago abjadnannia. odwiedziłam Emilię pie-
ciukięwicz w pńdziemiku 2004 r., krosna były schowane na strychu . Tkacz-
ka obiecała, że w przyszłym roku przekńeje do muzeum.

We wsi Borodzienicze mięszka Jan Rydzika - bvłv nauczyciel i wybit-
ny malarz, zbięracz wspomnień o Marianie Pieciukiewiczu. Z Marianem
znŃ się i przyjńniłjego ojciec - Anton Rydzika (ur. w 1899 r.), najlepszy
w okolicy muratz i zdun. Pracował w firmie ,,Łanże i kampanija". W latach
30. XX w. pod wpĘwem wędrownego artysĘ zacz$. malować. W Muzeum
Brasławskim są zgromńzone jego obrazy, atakże malowane dyrnany, które
byĘ nieodłącznym elementem wystĄu kńdej chaĘ w latach trzydziesĘch.
Anton Rydzika znŃ Jazepa Drazdowicza, Piotra Siergij ewicza Arcimowicza,
przyjńnił się z Marianem Pieciukiewiczem, kiedy ten pracował w Wilnie.
Zachę c ony pr ze z Mańarla, w zi$. udziaŁ w konkursi e etno graficznym, zbięr ał
materiĄ o zwyczajach weselnych.

W okresie międzyrvojenn}m w Borodzieniczach miejscowi księża prowa-
dzl|i działalność oświatową. Przy kościele był dom parafialny, na jego scenie
dawano konceĄ, wystawiano białoruskie spektakle. Najbardziej znany był
spektakl Paulinka. Anton Rydzika był charakteryzatoręm i reżyserem przed-
stawień, w których brŃ równięż ldział Marian Pie ciukiewicz.

Anton Rydzika pragnął odrodzenia jęryka białoruskiego i niezawisłości
Białorusi, Swoje poglądy i wiedzę przekazał synowi - Janowi, który urodził
się w 1937 r. we wsi Borodzienicze,po ojcu odziedziczył pasjętwórczą. Całe
życie pracował jako nauczyciel biologii w szkole w miejscowości Milki.
Opracował i wykonał oryginalny !\ystroJ gabinetu biologii, stworzył w szkole
galeńę portretów ,,Sławni ludzie Białorusi", dziesięć lat pracował nad eks-
pozycją w jedynym na Brasławszczyźnte szkolnym muzeum przyrody, pro-
wńził zajęcia z plasĘki. Już w dzieciństwie pod wpĄrvem ojca zacz$. ma-
lowaó. Kńdą wolną chwilę poświęcał malarstwu. Chciał zdawać do szkoły
plastycznej w Mińsku, jednak skromny budzet wiejskiej rodziny nie pozwolił
mu, zręa|izować tego planu. Jan Rydzika jest bardzo płodnym tworcą, w jego
niewielkiej pracowni obrazy i stosy szkiców zajmlją całą wolną przestrzeh.
AĘsta maluje farbami olejnymi. Próbuje różnych gatunków, ale przewńają
pejzńe.

Jan Rydzika jest ciekawym rozmówcą, czyta wiele literatury o sztuce,
historii, filozofii. W wieku dojrzńym samodzielnie nauczył się gry na forte-
pianie oraz języka litewskiego, Jest przyjacielem Braslauskago muziejnago
abj adnannia (Brasławskiego Zj edno częnia Muzealnego) od momentu j ego

38



powstania. Uczestniczył w licznych wystawach. W ciągu ośmiu lat (1997 -
ż004) miŃ trzy wystawy autorskie :,,Talent szczodragaserca" (Talent szczod-
rego serca), ,,Kwiętki Jana Rydziki" (Kwiatki Jana Rydziki), ,,Hrymotraja
slawa dziadu" (Głośna sława przodków),

Do dziś w Ciecierkach mieszka Alena Iosifauna Krywaszonak (ur.

w I 9 20 r. ), kato li czk a, zbięr ac zka dzie dzictw a muryI c znego . Skończył a c ńery
klasy szkoły polskiej. Chciała kontynuowaó naukę, ale rodziców nie było na
to staó. W międzyrvojniu chodzlłana zarobek do panów (rwaó len, żąć żrtd,
po wojnie pracowała w kołchozie, Jej dzieci chodziły do szkoły z Jaugenem
i Henadzim - dzięćmi Henryka Pieciukiewicza (rodzonego brata Mariana),
który zginą\ na wojnie. Z dzięcihstwa palnięta, jak wraz z siostrą chodziły
na tńce do Pieciukiewiczów. Rodzina PieciŃiewiczów byŁa dość zamoima,
mińa działkę (kilka dziesięcin zieml) oraz krowy i konie. Pieciukiewiczo-
wie byli Białorusinami, chcieli niezależnej Białorusi. Alena Krywaszonak
wspominała, żekiedy Marian przyjeżdżał do domu, zawszę prrywozlłlekar-
stwa krewnym i sąsiadom. ,,Byłbardzo troskliwy i uprzejmy dla wszystkich.
Wszystko jedno, czym do nas do wsi pr4,jechał,zawszę lekarstwaprzywiózł.
Sam z siębie. Taki kulfuralny całe życie, kulturalny i delikatny,..".

Alena Iosifauna zna wiele białoruskich pieśni, bajek, potrafi piec zytni
chleb i przyrząd,zaó potrawy obrzędowe. Pamięta 25 wńariów tańców, które
się tańczyło w latach 30. XX w. Wśród nich lcrakawiak, aberak, szęść rodza-
jów polek - drobnaja, trasucha, sierbijanka, krutucha, wiengierka. Potrafi
tańczy ó naĘpuj ące tńce : p ady s p an, p alane z, ka dryl, li aw oni cha, mi a c i e li c a,

kryZaczok, hapak, mazurek, umie prowadzić korowody, pamiętatańcę: ruska-
ja, barynia, jablyczak, karobaczka. Białorusini, Polacy i Rosjanie żyliw pr4l-
jńni, dlatego jedni od drugich nauczyli się pieśni i tańców. Muzykanci w Ęch
czasach grali na harmonii, cymbałach, skrzypcach, bębnie i bajanie. Niewiel-
ka grupa muzykantów, która grałanaweselach czy prywatkach nazlrvała się
kapelą. Znan7,rni muzykarrtami byli : Myślik, Kawalionak, Krywas zonak.

Alena Krywaszonak w młodości tkała kapy, ręczniki i chodniki. Wtedy
zajmowały się tym wszystkie kobieĘ w Ciecierkach. W dojtzŃym wieku
wiele szydełkowałą używając lnianych i bawełnianych nici. Szydełko znićmi
zawszę nosiła ze sobą do pracy. Robiła obrusy, kapki na poduszki, ażurowe
wstawki do poszewek, koronki do ręczników i kapy. Licmę z jej wyrobów
znajdują się u krewnych i znajomych w Polsce i na Białorusi. Muzeum Etno-
graficznemu w Toruniu postanowiła ofiarowaó ręcznlk,który utkała z lnianych
nici własnej przędzy w 193 8 r. Jest to ręcznik świątecnry, wykonany techniką
tradycyjnego ośmionicielnicowego tkactwa. Wiesza się go na ścianę podczas
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świąt Bozego Narodzenią Wielkanocy, Zielonych Świątek, dzińów;ma on
koronki robione szydełkiem i monogramy zliteralni H.k,, które oznaczĄą
Helena krywaszonak. Ręcznik ten jest osobliwym połączeniem przeszłego ze
współczesnl,rrr. Marny nńzieję, że będzie przypominał o Ciecierkach - ro-
dzinnej wsi Mariana Pieciukiewiczai czasach. w których on ąłł i pracował.



Znaczenie prac Mariana Pieciukiewicza
dla badań nad kulturą staroobrzędowców
Brasławszczyzny

Olga Łobaczewska - Mińsk, BiałoruŚ
Tłumaczenie Magdalena Ziółkowska

Z pracą dyplomową Mariana Pieciukiewicza ,,Cechy prymiĘwne w kul-
turze matęńalnej staroobrzędowców w powiecie brasławskim" miałarn możli-
wość zaznajomió się dzięki uprzejmości pracowników Muzeum Etnograficz-
nego im. MailZnartierowskiej-Pńfferowej w Toruniu. Zrobili oni kserokopię
maszynopisu i wręczyli mi go mówiąc: ,,Pan Mariarr byłby szczęśliwy, że ktoś
zainteresował się jego pracą".

{.**

Dysertację ,,Cechy prymiĘwne w kulturze materialnej staroobrzędow-
ców" Marian Pieciukiewicz obronił w 1 93 8 r. naW y dziale HumanisĘ cznym
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, otrrymując §rtuł magistra filozofii
w zakresie etrografii z etnologią.

Zbieraniem informacj i na temat kultury staroobrzędowców Pieciukiewicz
zajął się nieprzypadkowo. Znajdująca się na Brasławs zc4lźnie wieś Ciecierki,
w któĘ się urodził i mieszkał do osiemnastego roku Ęcia,byŁawsiąmiesza-
ną wyznaniowo, etnicznie i narodowościowo. Obok Białorusinów mieszkali
tam rosyjscy staroobrzędowcy, przez okolicznych mieszkańców naz}rnani

,,rnoskalami". Na 82 rodziny chłopskie było 68 rodzin katolickich, 8 prawo-
sławnych, 6 starowięrskichl.

O wczesnym zaintęresow aniu przy szłego etrografa kulturą starowierską
świadczy jego notatka z I9ż5 r. (PieciŃiewicz był wtedy uczniem Gimna-
zjum Białoruskiego w Wilnie), znajdującasię w archiwum Muzeum Etnogra-
ficznego w Toruniu2. Podczas wakacji w rodzinnej wsi PięciŃiewicz usĘszał

1 M. Pieciukiewicz pochodzł zbiałoruskiej rodziny chłopskiej wlznarria katolickiego - (przlp. tfum.).
2 Archiwum Muzeum Etnograftcznego im. Marii Znamierowskiej-Priifferowej w Toruniu, dalej ar,

chiwum MET.
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i zapisal rozmowę swojego ojcaJazepa ze starowierką Marią Medźwiedziew
(Maryją Mińźwiedziew). Tekst zatlĄńowaŁ Tabak biasouskaja ziele (Ta-
bąka - diabelshe ziele). Oto jego zapis w oryginale:

,,Bocznxą nor y aamaż JIrpbIrIłu HaIIvIQatla, nro ra6ax era 6xcolcrae
3eJIb.rI. A xax ysnsłm? A 6rrlo rax. Y6zlrra 6ęca u noxopoHIlJII{ sso. MHoro
ner lPafinrro, a Ha MarIIJIbI HrI BbIpocJIo HI4KaK€UI TpaBI{HKa, Hu rlacęflIlacs,
HI{KaKoe A3epaBa, rrzlcaxoż IdB.rIToK HlI Bblpoc. A ror, KaK BeIIrp sarrÓc sćp-
rrunxa ra6arz, ro ćn TaK pa3poc.fl Ha MarI4JIbI y oalrmofi KycT IĄ saqnćn. Bot,
caM TbI Boczuxa cKa)KII, TbI qźUIaBeK yurrrrfi, pa3bl eTa He 6xcolcxae se.lrre?
Era rax HaIIvIcaHay HarrrlIx KHI.Irax3".

fwosipka, w naszej religii napisane, że tabakato diabelskie ziele. A skąd
wiesz? Było tak, Zablli dińŁa i pogrzebali go. Wiele lat minęło, a na mogile
nie wyrosła żadna trawka, żadnę drzęwo, żaden kwiat. A jak wiatr przywiaŁ
nasioŃo tńaki, to ono rozrosło się na mogile w duży krzak i zakwitło. wo-
sipka, sam powiedz, jesteś mądrym człowiekiem, czy to nie diabelskie ziele?
Tak jest napisane w naszych księgach.]

podczas studiów pieciukiewicz uczestticzył w seminariach etnologicz-
nych Muzeum Etrograficznego prowadzonych przez ptof. Cezańę Ehren-
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kreutzową - znanęgo etnologa, kierownika katedry etnografii i etnologii Uni-
wersytetu im. Stefańa Batoregoa, Właśnię wtedy zaczął zbięraó informacje
o kulturze staroobrzędowców w powiecie brasławskim i zdecydował o tema-

Ęce swojej pracy magisterskiej, którą pisał pod kierunkiem prof. Kazimięrza
Moszyńskiego. Korzystaj ąc z jego fundamentalnego dzieła Kultura ludowa
Słowian, Pieciukiewicz skonstruował kwestionariusz do badania kultury ma-
terialnej starowierów.

Kiedy Pieciukiewicz przystępował do bńń, poza kilkoma krótkimi
aĄkułami, nie było literafury naukowej poświęconej staroobrzędowcom
mieszkającym w Polsce. A są oni bardzo ciekawym obięktem bńawczym
dla naukowców róznych dysclplin: dla filologów, gdyżjęzyk starowierów
naprzestrzeni dwóch stuleci był izolowany od rosyjskiego języka literackie-
go i znajdował się pod wpłyvrem języka białoruskiego oraz litewskiego; dla
historyków, bo rosyjscy historycy zwykle tendencyjnie przedstawiali dzieje
staroobrzędowców, patrzyli na nie z punktu widzenia Cerkwi prawosławnej;
dla antropologów, ponieważ naprzestrzeni dwóch sfuleci starowierzy zacho-
wali swój Ęp ftzyczny, nie mieszali się z innlłni narodowościami. Staroob-
rzędowcy są jednak najbardziej interesujący dla etnografow. ,,Dla etnografa
ta grupa ętniczna jest szczególnie zajmująca: bY Staroobrzędowców na ob-
cym terenie, ich kultura, ich współzycie z autochtonami, wpływy wzajemne
kulturalne, wszystko to po prostu prosi etrografrw o opracowanie (...). Mnie
do napisania pracy dyplomowej o Staroobrzędowcach popchnął właśnie ten
kontrast, jaki zauwłżyłem pomiędzy Białorusinami a Staroobrzędowcami, ta
róznica kulturalna, mvłaszczaw kulturze duchowej i społecznej, i do pewnego
stopnia ich typ ftzyczny, który tak się rzuca kżdemu w oczy"s.

Materiały do pracy dlplomowej Pieciukięwicz zbierał na terenie Bra-
sŁawszczyzny6 gęsto zaludnionej przez staroobrzędowcow. Autor podkre-
ślał: ,,Szybkie zebranie §ch materjałów ułatwiło mnię znacznie to, że od lat
dziecinnych mieszkałem wśród Staroobrzędowców więc dosyć dobrze byłem
obeznany z ich życiem codziennym, zajęciem gospodarczym itd."7. W ciągu
jednego lata Pieciukiewicz przeprowadzlNbadania w kilku wsiach starowier-
skich oraz mieszanych, starowiersko-białoruskich. Rozmówcami ebrografa

4 Więcej informacji o Muzeum Etnograficznym uniwersfetu wileńskiego w publikacjach autorki:
Eenapycran smnoepaQiłual KąIeKlłbl,, s Biltt ui/ Cnaóąarua, 1996, nr 1, ss. 151-161, idem, 36epaealovtl
caua6umuacqu: 3 zicmopai uapoóuaza uacmaumaa i npo^tblcnai Benaryci, MińsĘ 1998, ss. 3 13-322.

5 M. Pieciukiewicz, Cechy prymiłrłne w kulturze materialnej staroobrzędowców w powiecie bra-
sławskim, s. I, MET XIII/I6.

6 W skład powiatu brasławskiego wchodził ówczesnie teren okręgu brasławskiego, szarkawszczyń,
skiego, miorskiego.

7 M, Pieciukiewicz, Cechy..., s. II, MET XIIVI6,
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byli zwykle ludzie starsi, urodzeni w połowie xlx w. Ich pamięć zashowała
nie §lko to, co sami zobaczyli, sięgała ona początków pierwszej połowy XIX,
a nawet XVIII stulecia, zawięrŃa opowieści o historii, zwl,czalach, Ęciuna
ziemiach białoruskich ich ojców i dziadków.

Informatorami Pieciukiewicza by|i: we wsi starowierskiej WoroŃa (Ęon
szarkawszcrylnski) 7Ołetri Bartłomiej Maksimow (Warfalamiej Maksimau), we
wsi Ostanówka (Ąon szarkawszczyński) 80-1etnia, powszechnie szanowarra Ka-
tarryna Andrejewa (Kaciarlma AndĄewa), która gdy nie mała odpowiedzi napy-
tanie mówiłarozrrówcy: ,,Japanok, ńamajuiwrac ni mąu, ni mąu zgiachom
idti natoj świet, a mai dni użo paszcrytarly1"', uą panie, nie wiem i kłamać nie
mogę, nie mogę z grzechem iść na tamten świat, a dni moje są już policzone.]

We wsi Niwniki (rejor miorski) etnograf nie miał indywidualnych infor-
matorów, przyjeżdżał w dni świąteczne i prowadził zbiorowe rozmory zę
starszymi starowierami. W Cięcierkach (rodzinnej wsi autorĄ dobrym in-
formatorem był 85 Jetni Ksienofont Miedźwiediew9 (Ksienafont Miadźwie-
dziew); zaś w starowiersko-żydowskiej wsi Dzieduszki 87łetni, poważany
starowier Sawielij Puszkariew (Puszkarou). Jędnak nie zawsze badacz spo-

Ękał się ze zrozamięniem, nierzadko wzbudzal podejrzenia i musiał przeko-
n}rvaó rozmówców, że nie ma zĘch intencji. Oprócz wyżej wymienionych

8

9

Pisownia za: M. Pieciukiewicz, Cechy
Pisownia za: M. Pieciukiewic z, Cechy

., s. II, METXIII/16 (przyp. tfum.)

., s. II, METXIII/I6 (przyp. tfum.)
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miejscowości Pieciukiewicz odwiedził wsie: Białoboki, Macierze, Ikaźń,
Kuźmowszc zy zna, Zaczerewje (Ę on brasławski) i inne.

Pięciukiewicz spostrzegł, że we wsiach mieszanych staroobrzędowcy nie
aslłnilowali się z brasławskimi i dziśnieńskimi Białorusinami. Mimo stałe-
go i bliskiego kontaktu z nimi starowierzy nie przejmowali ani ich religii,
ani mowy. Rzadko możnabyło spotkaó staroobrzędowca, który znŃby język
miejscowy. Ludność lokalna, chcąc mieć kontakt ze starowierami, musiała
nalczyć się ich języka. Przejście staroobrzędowców na katolicyzm czy pra-
wosławie zdarzńo się sporadycznie. W małżęhsfuach mieszanych rodzina
prawie zawszę byŁa wyznartia starowierskiego. Swoich sąsiadów: Białorusi-
nów, Litwinów, Polaków, staroobrzędowcy naz:yvali ogólnie ,,polaki", nie
zwńając na ich narodowośc orazwllznalie.

Na podstawie zebranych materiałów młody efirograf za cęI swojej pracy
wybrał zbńanię najbardziej pryłniĘwnych cech w kulturze materialnej sta-
roobrzędowców i wykazanie różnic między kulturą materialną starowierów
a Białorusinów. Objętość pracy magisterskiej Pieciukiewicza wynosi 68 stron.
Składa się ona ze: WĘpu (ss, I-IV), Historyczrego oglądu problemu (ss. 1-

10) i nasĘpuj ryychrozdziałów: Zbięractvło (ss, 11-15), Łowiectwo (ss. 16-19),
Rybołówstwo (ss. 20-23), Przygotowanie pokarmów (ss. 24-28), Uprawa ro-
ślin (ss. ż9-35), Obróbka drewna i kory (ss. 36-37), Obróbka wici i włókna
(ss. 38-40), Farbiarstwo (ss, 41), Obróbka kamienia i gliny (ss. 42), Obróbka
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kości, rogu i skór (ss. 43-44), Przygotowanie smarów i klejów (s. a5)" Broń (s.

46),Przechowlrnanie zyrnmości i surowców (ss. 47-48), Zńiegi o czystość (ss.

49-52), Odzież (ss. 53-54), SprzęĘ (ss, 55-57), Transport i komunikacja (ss.

58-59), W zakończęniu pracy zarnieszczone sąwnioski ogólne (ss. 60-63) i spis

wykorzystanej literafury (s. 6a). W zŃąsznkach są mapy przedstawiające roz-

mieszczenie staroobrzędowców na terenach Polski oraz strukturę wyznaniową
zbadanychwsi Brasławszczyzny. Do pracy zŃączone sątakże tablice zrycina-
mi przedstawiającyni obieĘ kultury materialnej. Część rysunków wykonał
altor, część skopiował z prac Moszyńskie go i Zia|ieninalo .

W wynlku przeprowńzonych badń Pieciukiewicz doszędł do zaskakujących

wniosków: tradyryljna kultura materialna staroobrzędowców prawie nie rózri się od

kultury materialnej ludności miejscowej, a różńce,jakie moma zalwuĘć ńe są

istrctre z et.togtafrczrlego punktu wi dzęńa. Nawet nazwy przedmioów używanych
przsz ś:r;oobrzędowców zwykle są białoruskie lub ogólnosłowińskie. PieciŃie-
wicz tłumaczy to tlrn, że starowierzy,Iłórz1, przybyli nańemię białoruskie byli
zrnuszeni zrnienic formę swojej tradycy.lnej kul@ materialnej, poniewż kiedy
porzucali swoje osady w Rosji, nie byli w śańe zńrń ze sobą ńezbędnego inwen-

tarza. Osiedliwszy się obok Białorusinów, przejęli od nich gospodarcze narzędzia

pracy i miejscowe sposoby upra$y roślin. Ęlko kultura duchowa staroobrzędow-
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cow maczr.ię róźń się od kultury Białorusinów:językiem, obrzędami rodzinnyni,
literatuĘ ludową sztuką orgańzacją Ęcia rodzinnego i społecmego,

zdaniem etnografa staroobrzędowcy w ciągu stuleci z Ępowych rolników
przekwalifikowali się w rybaków, zbieracry,, rzemieślników, handlarzy. Wy-
kazywali szczegolne zamiłowanie do łowiectwa i rybołówstwa, Nieprzypad-
kowo na Białorusi osiedlali się przewżnie w poblizu lasów i jezior. Rybackie
nawyki starowierzy przynieśli z północnej Rosji i przekazyvvali je z pokolenia
napokolenię. Znacznię mniej lubili pracę na roli i w miarę mozliwości unikali
tego zajęcia. Białorusini byli o wiele lepszyni rolnikami, od nich starowierzy
przejęli narzędziapracy i sposoby uprawy roślin.

staroobrzędowcy częściej niż Białorusini zajmowali się obróbką drewna,
bednarstwem, kołodziej stwęm. przed pierwszą wojną światową starowierzy
zBrasławszazyzny masowo jeźdzl|i na robo§ leśne w okolice Rygi, po woj-
nie wyjeżdżali do puszczy Białowieskiej i lasów augustowskich na wyrąb
drzęw i obróbkę drewna. spławiali też drewno Niemnem, dlatego okolicz-
ni mieszkńcy nazywali ich ,,burłakami". staroobrzędowcy, w odróznieniu
od Bialorusinów, lubili handlować. Handlowali świniami, drobiem, końmi,
zbożem. zajmowali się tez wyrobem żaren, kowalstwęm, szewstwem, zimą
chodzili po wsiach i robili wojłokil1.

1 1 Wojłok - filc niższego gatunku, w@axzany z wełny odpadowej i sierści - (przyp. tfum.).
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Wśród staroobrzędowców
z Brasławszczyzny nie było zawo-
dowych gamcaruy, wyroby gam-
carskie nabywali u Białorusinów.
Niemniej pod koniec XVIII - na
początku XIX w. kńdy starowier
potrafił ręcznie wylepić gliniane
naszynie na własne potrzeby. Sta-
roobrzędowcy nie uzywali koła
gamcarskiego. Wyroby gliniane
wypalali w piecach chlebowych.

Niegdyś starowierzy stemplo-
wali tkaniny. Specjalistów, którzy
się §łn zajmowali, nazlłvano ,,si-
nielniki"12, poniewż wzory, jakie
robili byĘ koloru ciemnoniebie-
skiego. Rzęmiosło to było u staro-
wierów dobrze rozwinięte, ale pod
koniec XIX - na początku XX w.
zaprzestano stemplowania tkarrin,

poniewż mieszkńcy wsi zaopatrywali się w tkaniny fabryczne.
W latach 30. XX w,, kiedy Pieciukiewicz prowńził badania, starowier-

ki tkały przewńnie tkaniny zlnu, a wełnę wykorzysĘwały do wyrobu suk-
na. UżywaĘ prosĘch krosien, które niczym nie różnlĘ się od białoruskich.
Bardziej udoskonalone krosna, jakie były w Ęm czasię populame na Wileń-
szczyźnie, nie dotarĘ j eszczę wtedy do starowierskich wsi.

Pieciukiewi cz zębrń sprzęcznę informacje na temat pasów, jakie wyrabia-
li staroobrzędowcy. Częśó rozmówców twierdzlŁa, że ich przodkowie potrafili
robió pasy na deseczkach tkackich, inni mówili, że naaczyli się tego dopiero
nazięmlachbiałoruskich. Jedna ze starowięręk powiedziała: ,,Maskali dauniej
nie umieli diełać pajasou, a katoryi maskoŃi diełali, to nawuczylisia od Pala-
kou"13, [>Moskale< dawniej nie potrafili robić pasów, a ci >moskale<, którzy
je robili, nauczyli się tego od Polaków].

W latach 30. XX w. wileńscy etnografowie zachwycali się ornamenĘką
starowierskich ręcmików tkanych zapomocątechniki zwanej ,,zabira|naja"la.

12 Od rosyjskiego ,,cunuiI", białoruskiego ,,cirłi" ciemnoniebieski (przyp. tfum.).

13 Pisownia za: M. Pieciukiewicz, Cechy...
14 Przy pomocy wąskich deseczek kolorowe nici są regulowane tĄ by powstĄ odpowiednie wzory

- (przyp. tfum.), por. M. Pieciukiewicz, Cechy..., s. 40, MET XIIVI6,
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pieciŃiewicz nię zdołał zę-
brać dokładnych informacji
na jej temat . ,Zeby dokładnie
opisać sposób wykonyrva-
nia Ęch szlaków, należńoby
przygl$aó się w trakcie tka-
nia. Ja jednak tej okazji nie
miałem. Ale na podstawie
moich rozrnów ze starowier-
kami doszedłem do wniosku,
że w tej technice nic nie ma
pry,łnityrvnego"15.

W ubiorze staroobrzę-
dowców pieciukiewicz rów-
nięż ntę znalaż cech archa-
icznych. Odzięż młodzieży
starowierskiej nie odbiegała
od odzieĘ mieszkających
obok przedstawicieli innych
lu;lrzllrń. Również ubiór star-

szych staroobrzędowców był nowoczesny lub ewentualnie o kĄu §powym
dla końca XIX - początku XX w. Do I wojny światowej staroobrzędowcy
ubierali się w szerokie sarafany z sarnodziŃowej tkaniny stemplowanej - ,,si-
niaka", po wojnie zaczęli je szyó ztkaniny fabrycznej. KobieĘ dawniej nosiĘ
długie, płócienne koszule - ,,stanuchy", w czasie badń Pieciukiewicza nosiły
je jtlż Ęlko przedstawicielki najstarszego pokolenia. Na koszulę starowier-
ki zaklńŃy ,,apleczje" . rodzaj bluzki rozciętej z przodu, Męzczyźni nosili
,,rubachy" - koszule płócienne, tkane ręcznie, szerokie, długie do kolan. Koł-
nierz takiej koszuli (nazywanej także ,,kasawarotka") zapinany był z boku na
I-ż guzlki. Koszulę przepas},\^/ano sznurkiem, a dawniej Ękiem, Wierzchnią
siermięgęI 6 przewiązywano szerokim, czerwonym pasem zwan}m,,kuszak".
Dzięci do ósmego roku życia ubierano w koszule - chłopców w ,,rubacĘ",
dziewczynki w ,,rubachy" lub ,,stanuchy" z farbowanego w warunkach do-
mowych płótna.,,Rubachę" zaw sze przepas}M/ano sznurkiem. Chłopcu, który
nie był przewiązany w pasie, dorośli robili uwagi Ępu,. ,,SzrożĘ chodzisz ni
padpajachannyj jak palak". [Co chodzisznie przepasanyjak Polak?"].

15 M. Pieciukiewicz, Cechy, , ., s. 40, - (plzyp. M.Z),
16 Siermięga - wierzchnie ubranie (rodzaj płaszcza) z grubego samodziału @rzyp. M.Z,).
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Do pracy staroobrzędowcy ubierali się schludniej niz Białorusini. W dni świą-
tęcznę szczęgolnie ładnie ubierĄ się młode kobie§, i dziewczęta. Bardzo lubiĘ
kolor czerwony, miĄ specjalny stroj odświętrry na porę zimową i letrrią.

W wyniku analizy porównawczej Pieciukiewicz doszędł do wnioskl, że
w innych sferach kultury materialnej nie ma rożnicy między brasławskimi
i dziśnieńskimi Białorusinami a wielkoruskimi staroobrzędowcami. Autor
sformułował dwie hipotezy mające wyjaśnic tęn fakt: albo staroobrzędowcy
w-ciągu dwóch sfuleci w wyniku bliskiego kontaktu gospodarczego zBiaŁo-
rusinami przejęli osobliwości miejscowej kultury materialnej, zasymilowali
się; albo w związku z tym, że pochodzą z tery.tonum wielkoruskiego, które
sąsiaduje z północną Białorusią, ich kultura jużprzedprzesiedleniem się była
spokrewniona z białoruską.

Praca magisterska Pieciukiewicza ,,Cechy prymitywne w kulturze mate-
rialnej staroobrzędowców w powiecie brasławskim" bez wątpienia zasługuje
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na uwagę Ze Względu na tematykę oraz matęiaŁ empiryczny zębrany przez
bńacza. W jej publikacjiprzeszkodził wybuch drugiej wojny światowej. Po
wojnie w Polsce nię zńntęresowano się omawianyn tekstem, poniewż te-
ren byłego powiatu brasławskie go znalazł się w granicach ZSSR. Środowisko
naukowe zapomniaŁo o pionierskiej pracy Pieciukiewicza,lężŃa ona w ar-
chiwum autora. Prawdopodobnie z tego powodu nie była ona wykorzystana
przezEugeniusza Iwńca w ksipce Z dziejów staroobrzędow ców na Ziemiach
Polshch WII-XX w .11 .

Na Białorusi wiedziano, że Pieciukiewicz poświęcił swoją pracę dyplo-
mową staroobrzędowcom powiatu brasławskiego Jej §łuł zamieszczony jest
w arlykule biograftcznym o etnografie w encyklopedii Etnagrafija Bielaru-
sl18. Białoruscy badacze kultury starowierskiej nie mieli jednak dostępu do
pracy Pieciukiewicza,gdyż jej maszynopis znajdował się w Polsce .Do źródła
tego nie odwołali się autorzy ksiązki Staroobriądniczestwo w Bielarusi (Sta-
rowierstwo na Białorusl), która została napisana na podstawie badń socjo-
logicznych prowadzonych w latach 1984-198719. A. A. Garbacki poświęcił
osobny rozdziaŁ kulturze materialnej staroobrzędowców w monografii Stara-
abradnicwa na Bielarusi u kancy XVIil - paczatku XX st. st. (Starowierstwo
na Białorusi od konca XVIII do poczqtku XX wieku)żo, ale on równiez nie
powołał się na pracę Pieciukiewicza.

Możnauznać, żę właśnie od pracy ,,Cechy prymitywne w kulturze mate-
rialnej staroobrzędowców w powiecie brasławskim" zaczęła się historiografi a
naukowego badania kultury staroobrzędowców na Białorusi. PieciŃiewicz
pierwszy po przedrewolucyjnych rosyjskich historykach zĄątr się Ę,łn tema-
tem. Sposób ujęcia problemu, matęńał zebrany podczas badń terenowych
przez młodego etrografa, jego ciekawe spostrzezenia doĘczące różnych
aspektów kultury staroobrzędowców Brasłavłszczyzny nie straciĘ swojej na-
ukowej aktualności, mimo że w pracy są pewne niedociągnięcia, brakuje jej
szerokich naukowych generalizacji, a pewne wnioski autora nię są wystarcza-
jąco uzasńnione.

Osobliwości kultury białoruskich staroobrzędowców (szczególnie bezpo-
powców fi e dosiej ewskiego i pomorskiego odłamu2l na Witeb szc 4l żnie), któ -

17 E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na Ziemiach Polslłich XVII-XX w,,Warsza,wa, 197'J.

18 3muoapaQis Benapyci, 3uąamnoneótll. MińsĘ 1989, s. 397.
19 T.II Koporrcar.., E.C llporouurra., A.A, 9ygrrurora, Cmapoo6pnDqecmło s Benapycu, Hayxa

ulexgnxa, \992.
20 A.A. fap6aql<i, Cmapaa6paóuiqmaa ua Benapyci ! xauqtl WIII nauamrcy XX cm. cm., Brześć,

1999.
21 Do schizmy w Cerkwi prawosławnej doszło w drugiej połowie XVII wieku. W wyniku reform

przeprowadzonych przez patriarchę Nikona od prawosławia odłączy|i się staroobrzędowcy. Z czasem
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rą w 1930 r. zaczął eksplorować pieciukiewi cz, są do tej pory niedostatecznie
zbńanę. we wsiach, w których pracował etnograf nadal mieszkają wnuki
i prawnuki staroobrzędowców, z którlłni rozmawial. Mieliśmy mozliwośc
spo&ać się z nimi podczas ekspedycji naukowych w 1981, 1991 i 1998 r,
ostatnią w}pra\^/ę zorganizowano i przeprowadzono dzięki pomocy Braslau-
skaga Muziejnaga Abjadnannia,brała w niej udzial,jego pracownica - Ele-
onora zienkiewicz oraz badacz historii starowierstwa na Białorusi - A. A.
Garbacki. Trasa ekspedycji zostaławznaczona na podstawie informacji za-
czerpniętych z pracy pieciŃiewi 

c za. w ykor zystaliśmy j ą również do okre śle -
nia cech Ępowych dla tkanych i wyszywanych ręczników z witebszczyzny,
które w literaturzę funkcjonowĄ pod nazwami ,,starawierskija wybamyja
ruczniki " i,,starawi e rskij a wy s zyrv anj a ruc zniki" 22 

.

W 2000 r. w Brasławiu na Braslauskich czytanniach (Brasławshch czy-
taniach) wygłosiłam referat Ab pracy Mariana pieciuhewicza ,,Archaiczrlyja
(prymityunyla) rysy u narodnaj kultury staraabradnikau Braslauskaga pawieta
(o pracy Mąriana pieciuhewicza ,,cechy prymiĘnune w kulturze mąteńalnej
staroobrzędowców w powiecie brasławshm"lzz. Kserokopię prapy,I<tórąotrzy-
małam z Muzeum Etrograficznego w Toruniu, przekazałam Brasławskiemu
Muzeum Historyczno-kraj oznawczęmu, Jestem przekonaną że przyda się mło-
dl,T n naŃowcom i pracownikom muzealnwprą/ badaniu historii oraz kultury
staroobrzędowców na Białorusi i zarnspiruje ich do tworzenia kolekcji staro-
więrskich przedmiotów uĄtku codziennego, kulfu religijnego i sztuki.

również wŚród staroobrzędowców doszło do podziafu na popowców i bezpopowców. Popowcy pozyskali
duchownYch z Cerkwi prawosławnej i utworzyli hierarchię duchowną. Bezpopowcy vznali, iż duchowni
są im zbędni i sam Chrystus będzie im przewodniczył. Nie posiadając hierarchii duchownej konsolidującej
gruPę, bezPoPowcY dzielili się na liczne odłamy, jednymi z najwżniejszych byli pomorcy (nazwawzięła
się stąd, źe po ucieczce z Rosji osiedlili się nad Morzem BiaĘm) i fiedosiejewcy (nazwa od twórcy wspól-
notY - Fieodosija) - por, E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców ną Ziemiach PolskichXVII _XX w.,
Warszawą |977, ss. 36-4I; I. Grek-Pabisową Staroobrzędowcy, Warszawa, 7999, s. 37; Z. Jaroszewicz-
Pieresławcew, Starowiercyw Polsce i ichksięgi, Olsztyn, 1995, ss. 7-10 (przyp. tfum.).

22 Publikacje autorkj: Pyuuiri cmapaa1paóqai s Bitle1wwłual //A.[acmatlm6a,7995,nt 1 l, ss, 62-65,
idem, nr 72, ss, 40-44, idem, Pyuuix y uam3purnbHań i caKpanbHai l<ynbmypd cmapasepa! Bpacnalawat
// Epacla}cxix *rrauui: MaraplIxrru IV-fi HaByKoBa,Kpar3ua}vaź rianiPepenrpri, ss. 24-25. Bpacmjlcxae
nły:efiuae a6'nqrrarrHe, Epacłascxae xpaxrrra}vae raBapblcTBa, 1997, ss. 154-I59; IIoarcu uaco!-6enapycri
pyvllix: Asl1,6olł. Mu. : Eełapycr, 2002,

23B. Ila6a,łslcras, A6 npa4tl Map'aua }levlorceeiaa ,,Apxailutla (npwuimuluau) parcat
!uaPoónail xynumyptl cmapaa1paÓuixa! Epacnalcrcazanaaema l/Bpac:lalcrig ultarrrri-2O00: Marsprrn-rrI
V-fi rłarYrora-rpa:r:Ha}łaź rau$epeuqui, lpsIcreuarraż 935 ro44:ro nepuafi sra4ld Bpac:rara
} nicsuorrrx rpr,ruiqax. Epacrra}, 2001, ss. 56_59.
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wkład Mariana pieciukiewicza
w kształtowanie świadomości narodowej
Białorusinów

Helena Głogowska - Białystok

Marian PieciŃiewicz, podsumowując swoje zycie w autobiografii napisał:

,,vLaJIax };xuqrqi craiu 6avu} coHIIa, 3aToe mMaT 6nlo rra uaiu urnxxy
BocTpblx qeprrsY i ru.rs6errx. 3a npal{y Ha Kapblcbt{b poAHara 6elapycxara
HapoAy MHoIa x a,ĄnaxyTaBa} i lrapa,rlrra i łlisrlurra. Y vaóft aca1icraźl
aIł3HIIrI npaĄa v'ar. p.r'fl Pa4silłu 6una r<apncrrar"l .

[Mało w swoim życiuwidziaŁem słońca, natomiast wiele na mojej drodze
było ostrych cierni i kamieni. Zapracę narzęcz ojczystego narodu białoru-
skiego wiele wycierpiałem, zarowno moralnie, jak i fizycznie. Uwazam jed-
nak, że moj a praca dla O j c zy zny była p o żyte c zna] .

We wstępie Cnoea npa Ąaqurcy (Słowo o ojcu) do wspomnieńY noruyrcax
3allapasaHbm crcapóa! (W poszuhwaniu zaczarowanych skarbów) córka Ma-
ryla Pieciukiewicz przedstawiła go jako człowieka oddanego bezgtanicznie
Ojczyźnie - Bialorusi:

,,,fuoHae sanłi.lranarrrrre Eelapycrcro 6u.rro TaTaUIbHae, axBĄ)Hae,
6esyuo}Hae. V roxrraż xni.rri ćH ratorn 6u} aaaaur cnać xnqrqć sa xaxarryro
ilr Pa4silły. ( ) IIepał cbMeplłrc ćH yxo HlI MoI Hi npa ruro irrmae Ka3aĄb,

.flx ronrxi upa Eenapycb, IIpa eżnrrx rrłyłsHlrri. Lllro4sćHrra ua,ri}cx sa xe
g ua-rrerrlxaż rłrix<a.rrci Aa rra6a:rerrcTBą BblAaAgerraż y 6elapycraż uone

} Purrłe npas TaKora caMafa rapaqara narpuĆra. rcrHasa IIflTpaTarapuHoni.ra,
a4gara! cnae rrażnenmur 4ylłxi ż ua"urrrerrrrłi, a nepa4yciu cnoż TaJIeIIT

rranyro}qa-srrrorpa$a ź nydliqncra }nro6ćrraż Kpairłe. Bnisril{ i Hanar
ctaporrrrriu JIIoA3IM iIrłxrry}cx nepaAallb cBalo [altrźury, 3aKaxanacbllb
i pasylłerrrrre Eenapyci, nacexql y c3pl{ax [epaKaHanbHe, mTo Aźqlrna
anpoasiqua- ruro glqniuqa Ha Mane cbBery. ,K He3aJrexHar rpaiHa- IIITo

1 M. fleqrorenil, Y noayrcax saqapasaHblx cKap6a!,Wilno 1998, ss. 174-175
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HaA IIfl pnJIiBbIM, npalłźlBiuru, cnpansAninrrn,{ i ruvnpa-sarrarnu Hapo4au
an Kyęqqa Bor i mro ćrr rre 4asnorriql srHimv3Hblul ż qarrr<anirara srrri.rrrara
.rrroAadoźcrra ż xynrrypHara BbIpaA)I€Hbnn 6e:rapyca}. Eaqrxa ryarIryY
.rlmlte [pbl )Kblqlqi }6aunqbyqeJlflcbHerrHe cnaixiA3a,TaY, xal{e}, ra6 axnxpu
rucrva! ilpane4rrux, 3aKaTaBaHux ,reHirrclca-cTaliHcKaro cblcT3Maro, 4a"ri
KaHKp3THbI nnćrr, xa6 rra rpuri narpućra} y3pacJla ca-nłaicrrax, cyB3p9HHaJł,
MapźilIbHa aApopł€HfuI Eelapycr. ( ) E" 6u} ynaca6JleHbHeM rrafi6orrrrrr
TbInoBbIx puca} cnafiro HapoAy: 4a6puHi_ tllJurKeTHacbui. ra"repaHrrraclqi_
Jlaro.qbl ż n_flnil€e neprr. Yna4Hatlacbcę 6n} Gecxa:rłupauicrrrr ż Hs3noNaHrr

} 6apaqr6e 3a He3uLTexHacrqr i caMacTofiHacrqr Aźvurrbl, Aap3IIITbI
aAAaHbI i4sa,ranł, xrir crani} rla-Han\ycinł, Iurrrylcx pamlaqr a4 sa6uqlqx
HaIIbIrHźLTbHaź crnx4ouaclqi craro csN.{'rc ż cs6po}. 3a}cóagnaZl Caranira
nuxx4xa} Aa cnażro npuxqeru-6eJlapyca 4a rre4a,rćrara MecTa, ra6 pasałr
a,{3Haqblqb nxrrixyro ra4arirrlx" 2

[Jego umiłowanie Białorusi było totalne, ofiarne, berwzględne. W kazdej
chwili był gotów oddaó życte za ukochaną Ojczyznę. (. .) Przed śmiercią on
już o niczym ionym nie mógł mówić, jak tylko o Białorusi, o jej męczeństwie.
Codziennię modlił się zanią z maleńkiej książeczki do nabożeństwą wyda-
nej w języku białoruskim w Rzymie przeztakiego samego gorącego patriotę,
ks, Piotra Tatarynowicza; oddawŃ swe najlepsze myśli i dą;żenia, a przede
wszystkim talent uczonego-etnografa i publicysĘ ukochanemu Krajowi. Bli-
skim, a nawet i obcyn ludziom starał się przekazać swój szacunek, miłość
i zrozumienie Białorusi, zasiać w sercach przekonanie, żę BiŃoruś odrodzi
się, że pojawi się na mapie świata jako niepodległe pństwo, że cierpliwym,
pracowitl.m, sprawiedli!\ym i szczerozłotlrmtNarodem opiekuje się Bóg i ze
on nie pozwoli na zniszczęnie i całkowite efiriczne ludobójstwo i kulturalny
upadek Białorusinów. Ojciec pragnął jesz;zę za życia doczekać urzeczywist-
nienia swych ideałów, chciał, zeby Ęsiące oftar zakatowanych przez leninow-
sko-sta]inowski system przyniosĘ konkretny plon, żeby na krwi patriotów
powstała samodzielna, suwerenna, moralnie odrodzona Białoruś. (...) On był
uo sobieniem nĄbar dziej typowych cech swego narodu : dobroci, szlachetno ści,
tolerancji, łagodności i wielkiej wiary. Jednocześnie był bezkompromisowy
i niezłomny w walce o niezalężność i samodzielnośó Ojczyzny,bezwzględ-
nie oddany ideałom, które stawiał przed sobą, DążyŁ, aby rodzina i znajomi
nie zapomnieli o świadomości narodowej. Zawsze naż5 marcawyjeżdżń do
przyjaciela Białorusina do niedalekiego miasta, aby razem świętować wńną
rocznicę.]
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Taka charakterystyka Mariana Pieciukiewi cza, niezłomnego Białorusina
zmusza do zastanowienia się nad jego rolą w ruchu białoruskim w tym prze-
dzial'ę czasowym XX w., kiedy przypadło mu żyć, czyliw latach 1904 - 1983.

Urodził się 24 września 1904 r. w chłopskiej rodzinie katolickiej we wsi Cie-
cierki w powiecie brasłarvskim (obecnie Republika Białoruś). Wówczas nale-
żała ona do Siewierna-Zapadnago Kraj a imperium rosyj skiego. Brasławszczy -
zna jednocześnie uważanabyła przez polskich dziŃaczy odrodzeniowych za
polskie Kresy Północno-Wschodnie, którym przypisyrn ano mityczną rolę

w odrodzeniu pństwowości polskiej, Na tym terenie miało miejsce ścięranie
się wp\rvów narodowych polskich i rosyjskich, wykorzystujących głównie
wyznanie nieświadomego odrębności narodowej ludu dla określenia przyna-
leżności narodowej.

Czynnik religijny stał się głównym wyznacznikiem przynależności naro-
dowej na początku XX w, na zróżnicowanych wyznaniowo ziemiach białoru-
skich. Marian Pieciukiewicz, charaktęryzńąc społeczność Ciecierek i okolic,
wskazlrvał na wyznanie jako główny wyróżnik narodowościowy:

,,fla cnażlry BepaBbI3HaHbHIo xblxapn Ęqepax, xr< i xrrxaprr cyce4Hix
nćcax, 4sx.lrirricx la ,;lalll<a!", ,,pycKix" i ,,uacr<a-rrć!". Ea ,,TIaJIaKa!"
sa,liqa,Ticx 6e.rrapycsI-raro;riri, 4a ,,pycrix"' - npaBacnailrur 6enapycu,
a Aa ,v'acra,rć}" - HailFIaAKi crapaa6pa4qa}. HxrleA3fibl Ha TaKyIo

,,HaqblllHźulbrryro uasaircy" xrrxapo! Ęqepax, ycix ix a6'l5aolsalla Y ałrry
HeEaA3eJIbI{yro c.flM'to 6e.llapyclcax uoną 6elapycKźu{ HapoAHfuI KyJIbTypa,

HopaBbI i no6lrr"3.

fWedług wyznania mieszkńcy Ciecierek, podobnie jak i mieszkańcy są-

siednich wsi, dzielili się na,,Polaków", ,,Ruskich" i ,,Moskali". Do Polaków
zaliczali się Białorusini-katolicy, do ,,Ruskich" - prawosławni Białorusini,
a do ,,Moskali" - potomkowie starowierów, Nie bacząc nataką,,narodowoś-
ciową mozaikę" mieszkńców Ciecierek, wszystkich ich jednał w jedną ro-
dzinę język białoruski, białoruska kultura ludowa, obyczaje i zwyczaje.l

Polskość w Ciecierkach i okolicy szerzyła się głównie poprzęz kościoł
katolicki, szczególnie zaś przez modlitwy w języku polskim. Białoruskość
dopiero się rodziła itrafiŃa do ludu katolickiego poprzęz nieliczne wydaw-
nictwa w języku białoruskim oraz nięlicznych księzy,którąl dojrzeli do bia-
łoruskiego samookreślenia narodowego i nieśmiało wprowad zali język bia-

3 Ibidem. s. 167
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łoruski do życia kościelnego. ogólnie, jak pisał we wspomnieniach Marian
PieciŃiewicz: '

,,Xnnyvrt } rar<iu :axanycrqi, ,K Ha'oa Epacna}m.rblHa, IłrIxcKa 6ulo }
TbL IaAbI AaBeAaIłqa, IuTo A3eęqqa Ha cbBeIIe. Eerrapycr, 6elapycxi HapoA,
6elapycxae nbITaHbHe Ar's Hac, IuIcbBeAaMhIx HąrIbIfHaJTslla cxllua!,
naA3eJIeHbIx npaxnxrafi ricropsrxź Ha,,pycKix" (nparacna}rrrrx) i ,,narrxxa}''
(xaronira}), 6rrlo rreżxiv a6crpaxquźHblM IIhITaHruelł. A.lre 4se-Hi4se rra
6enapycxaż3rMeJIbqbInacbJlJłp3BaJlroqnx! 1905 i 1917 r.r. na.ra"ri rrpapacTallb
:epnxrri HaIIbIrHaJIbHań clrx4olłacrqi. V ]ts,lamail naxoliqsI sacxna} r3TbL
seprrxrri (...) xc. Birrap Lllyroriu, cJIoB.lM )IcbIBbIM i 4pyxanarrblM IIpbI

Aa[aMo3e rassrri ,,Kprrniqa" ź posrrlx 6pauypar i s6oprrivra} 6elapycraź
uacraqxaź rrirapaq,prr"a,

[Zyjąc na takiej prowincji, jak naszaBrasławszcąlzna, trudno było wów-
czas dowiedzieó się, co dzieje się na świecie. Białoruś, naród białoruski, kwe-
stia białoruska dla nas, nieświadomych narodowo chłopów, podzielonychprzez
przeklęĘhistorię na,,Ruskich" (prawosławnycĘ i,,Polaków" (katolików), były
dla nas jakimiś abstrakcyjnlłni problemami. Ale po rewolucjach 1905 i I9I7 r.
gdzieniegdzię na ziemiach białoruskich zaczęĘ przebljń się ziareŃa świado-
mości narodowej. w naszej okolicy zasiewałte ziaręŃa ( ) ks wiktor szu-
towicz, używając słowa żyvrego i drukowanęgo zapomocą gazetki,,k4mica"
i różnychbroszurek i zbiorków białoruskiej literatury pięknej ]

początki edŃacji Mariana pieciukiewi cza przypadające naokres przed
I wojną światową byĘ dosyć §powe dla tamtego czasu - nauka modlitw
z ksiĘeczki do nabożeństwa w niezrozumiŃym jęa,ku polskim oraz edu-
kacja w rosyjskiej szkole. wpływ na wybór białoruskiej narodowości przez
Mariana PieciukiewiczamiŃ ksiądz Wiktor Szutowicz, od początku I9I7 r.
proboszczparafiiw Borodzieniczach, do której należaĘ ciecierki, Na przeło-
mie lat 1917-1918 zaŁożył on na plebanii prywatną polsko-białoruską szkolę,
gdzie sam wykładał religię w języku białoruskim, a jego siostra weronika
- jęrrykbiałoruski orazinneprzedmioĘ takżęw Ęm języku,

I(s. wiktor szutowicz byłtarn do I9ż7 r. i wielę zrobił dla ukształtowania
białoruskiej świadomości narodowej paraftan.

,,Biełaruskij akazańni, biełaruskija śkoĘ, biełaruskaja pieśnia - voś u nie-
kalkich słavach toje, ćamu i Baradzienićach, apraća biezpasrednych rożnych
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pastyrskich abaviazkai,ks. V. Ś, najbolś addavaisia i paśviaćaisia. Śled jńo
pracy astańsia tam i'sińońnia. Pomniać jaho tam i iściź uspaminajuó jak
svajho darńoha i sapraridy viemaha pastyra".

[Kazanta białoruskie, szkoĘ białoruskie, pieśń białoruska - oto w kilku
słowach to, crsmt w Borodzieniczach, oprocz obowipków duszpasterskich,
ks. W. Sz. najwięcej się oddawał i poświęcał.]

- pisał o nim ksiądz Adam Stankiewiczs.
Ksiądz Wiktor Szutowicz pochodził ze wsi Szutowicze koło Oszmiany.

Po przyjeździe do Borodzienicz zaczfl. zparafianuni rozmawiać po białoru-
sku, Po latach wspominał:

,,U Barńzienićach ja tńy załńyi biełaruski pry,tułak dla dziaciej
paciarpieriśym ad vajny i biełaruskuju śkołu. Pacierai i katechizmafi ja vućyri
dziaciej pabiełarusku. Pośtaj z Pietrńradu nadsyłalisia mnie kaścielnyja pie-
sienniki i relihijnaja litaratura, (...\ Zadzięsiać hadoń majej duśpasĘrskaj pra-
cy ó Baradzienićach biełaruskaja mova pryviłasia tam zusim dobra. ( ) Ja
chutka paznai,śto znaóabiełarusai l,ućyó pabiełarusku viećnych praidai ab
Bohu, Kali ja vystuplu da narodu u kaściele i stanu jńo pabiełarusku l.ućyć,
tńy jabaću, śto mianie saprańdy ludzi słuchajuó i razumiejuć. Niachaj sabie
jak chto choća havora i dumaje, ale ja da śmierci nie zrakusia taho prakanń-
nia, śto relihii biełarusai treba ł.ućyć pa biełarusku!"6.

[W BorodzięniczachzałoĄem białoruski przltlilek dla dzieci poszkodo-
wanych przez wojnę oraz szkołę białoruską. Pacierzy i katechizmu uczyłem
dzieci po białoruskl. Przęz pocńĘ otrąmr}rniałem z Petersburga śpiewniki
kościelne i literaturę religijną. ( .) Po dziesięciu latach mojej pracy w Boro-
dzieniczachjęzyk białoruski przyswoił się tam całkiem dobrze. (...) Szybko
zrozvrliŃęm, co to zna§zy nauczac Białorusinów po białorusku odwiecznych
prawd o Bogu. Kiedy wysĘpię przed ludem w kościele l, zacznę go nauczać
po białorusku, wtedy widzę, że mnie naprawdę ludzie słuchają i rozumieją.
Niech sobie, co kto chce mówi i myśli, ale do śmierci nie zrzelłtę się przeko-
nanią że rellgii Białorusinów trzębanauczń po białorusku!]

W 1920 r. niejaki Nadwaziorski, korespondent białoruskiej gazety ,,Kry-
nica" z Borodzienic z, pisŃ o wpĄrvie ks. Wiktora Szutowicza na świadomośc
białoruską w parafii:

5 Ks, Ad. St., Ks. -r. Hermanovió i ks. V, Sutović (z nahody 2|-cihodżdxia ich śviatarstva), ,,Chryści-
janskaja Dumka", nr 17, z dn. 10.06. 1938 r., s. 3.

6 Ks.V.Ś.,ZS-tylońhodkimajhośviatarsta,,,ChryścijanskajaDumka",nr17,zdn.10.06.1938r.,
ss, 4-5; nr 18, z dn. 20.06.1938 r,, s. 2,
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,,IJsio, jak usio, ale toje u nas dobra, śto tut ludziblizu isie świedamyja
Biełarusy. Jany irżo dobra wiedajuć ab Biełarusi i żńĄuć mieć swaje śkoły,
(.,.) Cełaja pawaha i nas - heta biełaruskaje kazńnie, jakoje śto niadzieli
haworyć da nas naś probaść Ks. W. Śutowić. Zaheta jamu wialikaja padzia-
ka. Cikawaść tolki nas biareć, ćamu heta susiednija ksiandzy, jak ks. Śyko
u Pahości i ks. Mackiewić u lkźni, nićoha ń Biełarusi nia dumajuć? Ćamu,
choćby dadatkowych, nie haworaó da swaich parachwijanai biełaruskich
kazuiniai. ( ,.) Niedanna tut u nas rabili pierapis, Biełarusarj pytalisia, chto
kudy choća należyć; wymieniali tolki Polść, Rasieju i Litwu, a pra Biełaruś
mańćall"1.

fWszystko, jak wszystko, ale to i dobrze, że tutaj ludzie prawie wszyscy
to świadomi Białorusini. Już dobrze są poinformowani o Białorusi i pragną
mieć własne szkoły. ( .) CĄ szacunek u nas - to kazarrie białoruskie, które
kńdej niedzieli wygłasza nam Ks. W, Szutowi cz. Zato jemu wielkię dzięki.
Interesuje nas Ęlko, dlaczego to sąsiedni księża,jak: I(s, szylko w pohoście
i ks. Mackiewicz w Ikaźni, nic o Białorusi nie myślą? Dlaczego, chociazby
dodatkowych białoruskichkazń nie głoszą do wiemych. (...) Niedawno tu
przeprowadzano spis ludności. pytano Białorusinów, kto gdzie chce należec,
wymieniano tylko Polskę, Rosję i Litwę, a Białoruś przemllczano.]

Ten sam korespondent w I92I r. młracał. jużwówczas uwagę na ponad-
czasowe zasłlgi ks. Wiktora Szutowicza dla narodu białoruskiego:

,,Byli fut niemcy, palaki, niekulki razoi balśawiki, a ciapier uzrofi palaki,
anaś probaść zaisody astawańsia znanli.( ) Śto daĘćyćpracy ks. Śutowića,
dyk jon uwieś ćas śćyra wiadzie biełaruskuju pracu. Pastajanna haworyć bieła-
ruskija kazaini, zalrJńaje biełaruskija śkoĘ, hurtuje biełaruskujumołńź. Ta-
kaja praca naśńo probaśća duża karysnaja dla Biełaruskńo narodu i jana nie
ńrani§rvaicca tolki adnej naśaj parachwijaj, a raschodzicca śyroka pa isim
naś1,,rn pawiecie. Takuju pracu acanió, jak trebą nnoźatolki historyja"8,

[Byli tu Niemcy, Polacy, kilka razy bolszewicy, a tęraz znów Polacy,
anasz proboszcz zawsze pozostawał znarni. ( .) Co się tyczy pracy ks. Szu-
towicza, to przez cńy czas prowadzi on szczerzę pracę białoruską. Ciągle
głosi kazania białoruskię, zakłada szkoĘ białoruskie, skupia młodzteż bia-
łoruską. Taka praca naszego proboszczajest bardzo pożyteczna dla narodu

Nadwaziorski, Baradzienićy,,,Kr}łrica", t 2, z dn. 14.07.1920 r,, ss. 2-3
Nadwaziorski, B aradzienićy,,,Krynica", nr I, z dn. I.0I.192I r., s. 4.

7
8
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białoruskiego i nie ogranicza się Ęlko do jednej parafli, arozptzestrzenia się
po cĄm naszp powiecie. Taką pracę, jaknależy, oceni Ęlko histońa.]

Marian Pieciukiewicz białoruską świadomość narodową zalv dzięczał ks.
Wiktorowi Szutowiczowi, podobnie jak wybór dalszej drogi zyciowej po nie-
zdanym egzaminie do polskiego gimnazjum w Dziśnie. Ksiądz rozpowszech-
niałwśródwiemych informacje o gimnazjum białoruskim, otwaĄm w 1919 r.

w Wilnie. Wilno było dosyć odległe od Ciecierek,DzisnabyłabliZej. Niezda-
nie egzaminu do gimnazjum polskiego, a jednocześnie chęó nauki zadecydo-
waly, że zanamową księdza Wiktora Szutowicza wsĘpił w 1923 r. do klasy
czwartej gimnĄum białoruskiego w Wilnie, które skupiało wtedy większość
ówczesnej inteligencji białoruskiej, pracującej tam jako kadrapedagogtcznag.
Gimnazjum miało wówczas status szkoĘ prywatnej. Praca wychowawcza
nauczycieli nastawiona była ta ksztahowanie białoruskiej świadomości na-
rodowej wśród uczniów. Językiem wykładowlm był język białoruski. Tam
Marian Pieciukiewicz zetknął się z literatem Maksimem Hareckim, który
pierwszy,,3allepymbl}y uaro AyI[y (M. Pieciukiewicza-prry]p. H.G.), y uać
c3pl{a icxpy no6oni 4a po4naż MoBbI, 4a laaruań HaI{bIrH€uIbHaż xynlrypu,
4a Eerrapyci"lo (,,zasiń w mojej duszy, w moim sercu iskrę miłości do języka
ojczystego, do naszej kultury ludowej, do Białorusi"). Wspominając latanauki
w gimnazjum białoruskim w Wilnie w latach 1922-1926 ze szczego|ną esty-
mą pisał takze o innych nauczycielach: geografii - Hienadzim Bahdanowiczu,
religii - ks. Adamie Stankiewiczu, językaniemieckiego - Natalii Bencleben:

,'[IHn }cro AyI[y ż copl{a, ysecr cnofi nsAarariqHu ż nrxana}łu
TajTeHT nacluqini 6enapycraż uorra4si, ,e BblxaBaHrrrro } A}xy 3.qapoBara
EaTpbIflTbI3My. flJil]rir lara"ri nepy ń qpbIItrtI3IIBaJIi rrłana4unł AyIuaM nro6o}
i nasary Aa cnafiro napo4y"11.

[Oni całe dusze i serca, cały talent pedagogiczny i rvychowawczy poświę-
cili młodziezy białoruskiej, jej wychowaniu w duchu zdrowego patriotyzmu.
Dawali wiarę i zaszczepiali młodym duszom miłość i szacunek do własnego
narodu,]

9 Liefuvos Centrinis Valsybes Archyvas (dalej: LCVA), F. 175, Ap. 5IVCą B. 1341,1. 40,Życiorys
M. Pieciukiewiczaz 18.091929 r.

l0 M. fleqłoresil, Y nowyrcax..., s. 53.
11 lbidem, s. 53.
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W roku szkolnym 19ż611927 uczył się Pieciukiewiczw gimnazjum bia-
łoruskim w Radoszkowiczachl2. Gimnazja białoruskie w II Rzeczypospoli-
tej byĘ nie Ęlko ins§łucjami oświatowymi, alę takżę odgrywĄ ważną
rolę w zakresie odrodzenia białoruskiego i budzenia świadomości narodowej
wśród uczniów. Wodzięż gtmnazjalnawyjeżd,żĄąc na prowincję, do domu,
zajmowała się kolportazem prasy i wydawnictw białoruskich. Marian pieciu-
kiewicz, będąc uczniem gimnazjum białoruskiego, akłwnie działał na rzęcz
uświadomienia białoruskiego w rodzinnych Ciecierkach i okolicy. We wspo-
mnieniach pisał:

,,(,..\ g 4anoni IIIbIpaKa pa3fapĘ,Y, flK y Hac r<a3aai, 6elapycxyro pa6ory !
crailł nscKoBbIM ac,,{poAsrgsi. Max rćcxa Ęqepxi ź cyce4rux, uapaxrirrrlrrax
nćcra Bapałserriqrr cra"rics II3HTpaM 6enapycraż xynlryprrarź i nalirrr.łHaż
4seżrraclqi, Mox(Ha cKinallb, Ha q3JIbI Bpacnalclci naBeT. Ą;rx raro, xa6 narrra
4seźaaclqr MeJIa ,,Jlerźullnn" xapaxtap, xa6 ;renlu 6uno 6aparriqqa nepał
nonrcxilłi a4rrłinicrpaqrrźrrrrvri ź nadqgżcxinłi }.lra4aui, uu apraHisanaIi
} Ęqepxax fypror Eenapycxara Irrcrnryry facna4apri ż Kyllrypn,
Aa -rIKoIa HaJIe)ICaJTa MoJIaA3b, i rypror uaprufirru IIaA HźBBźlIo Eenapycri
C.fl"-IrHcxi Caros. (,..) Mona4:l i craprfiruae naxa]eHbrre, qxis Ha,rexnd 4a
r3T6Ix ryprlco}, xaqx źrranarrrxa-rri ! csŃń pa1oqe 6esyurrHHbl nepaltrKoAbl
il ruazar ilepacbJleA, ycó x pa6ina nxlirylo KyJIbT}pHyIo, ycbBeAaMJIflJIbHyIo,

HaIIbIrHaJIbIIyn pa6ory. flansrpalacx 6elapycxae ApyKaBaJ{ae cJIoBa,
de.rrapycxax napo4Hax fi łrarIbIrHaJIbHauI rrecbHrl, Ipźulicx rra cqsrrax 6enapycxix
rr'ecbl, A3KJIaMaBaJIicx rnopu 6elapycrix nicruerrrrritca}, 4euałrcrpaBalacg,
6enapycrae HapoAHae aA3eHbHe. Burri canłaryxHa, 3 rpaua4srix cKJIaAaK,
apraHisasarrlr y Tpox cyce4Hix nćcxax. Ęuepr<ax. Eapa4:eHivax"
Illa}nxrrax, 6elapycxix 6i6nisrgri. Haż6onlm 6araras. xrrira-:6opau 6urra
6i6nirrera } lłaćż po4rrafi nćcqrr, rxoż 6rrno ITpbIcBoeHa źlłr claiHara
curra 6errapycrala HapoAy - Oparrqiuxa Cr<apułru. Hea4napa3oBa r3Tbl.fl

6i6uisrexi 6uli xarrpa,rxBaHbl,I arerrralri 6scnexi Epacla}crara cTapocTBa.
(,. .) Tpe6a cKa3aIIb ruqblpyrc [pa!Ay, IuTo B;IJIac, tlhlcTa.r lenapycras,palora,
narps6nax rollri HaIuźrMy 6enapycranry HapoAy. V rrar.rnnł acxpo4:lgsi rre

6nlo rri s4pa4nira}, ni psHerara}, 3acrafics 4o6pm cbJuIAbI Har[ae npaqhl:
HaqbI-f,HEuIbHa,rI cbBfAoMacrqr i 6errapycri uatpuxtn3lł"l3.

[(...) dośó szeroko rozwinąłem, jak r., nas mówiono, pracę białoruską
w środowisku wiejskim Moja wieś ciecierki i sąsiednia, paraftalna wieś

12LCVA, F. 175, Ap. SIVCa, B. 134I,1.40,Życiorys.
13 Ibidem, ss. 70-7l.
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Borodzienicze, stńy się centrum białoruskiej działalności kulturalnej i poli-
Ę cznej, mozna powi e dzie ć, na cały powiat brasławski, Aby nasza działalno ść
miała charakter ,,legalny", żeby lepiej bronić się przed polskimi władzani ń-
ministracyjnymi i policyjnymi, zorganizowaliśmy w ciecierkach koło Biało-
ruskiego Instytufu Gospodarki i kultury, do którego nńężałamłodzież,ikoło
paĄjne pod nazwą Białoruski Zwiryek Włościński. (...) Młodzięż i starszę
pokolenie, chociń spo§kali się w pracy z ciągłymi przeszkodami i nawet
prze śladowaniami, robili mimo wszystko wielką kulturalną, uświadamiaj ącą
pracę narodową, Rozpowszechniano białoruskie słowo drŃowane, białoru-
skie pieśni ludowe i narodowe, grano na scenie przedstawienia białoruskie,
recytowano utwory białoruskich pisarzy, demonstrowano białoruski stroj lu-
dowy. ze składek w trzech wsiach ciecierki, Borodzienicze i szawlarty zor-
ganizowano społecznie białoruskie biblioteki. Najbardziej bogata pod wzglę-
dem księgozbioru była biblioteka w mojej rodzinnej wsi, któĘ nadano imię
słynnego syna narodu białoruskiego Franciszka skoryny. Niejednokrotnie
biblioteki te byĘ kontrolowane przez agentów bezpieczeństwa ze starostwa
brasławskiego ( ) Trzeba powiedzieć szczęrąprawdę, że prowadzono czysĄ
białoruską pracę, potrzebnąĘlko naszemu białoruskiemu ludowi. w naszym
środowisku nie było ani zdrajców, ani renegatów. pozostĄ dobre ślady po
naszej pracy: świadomość narodowa i patrioĘzm białoruski.]

o zaarlgńowaniu gimnazjalisĘ Mariana pieciukiewicza w ruch biało-
ruski na Brasławszcą,źnie świadczą korespondencje zarnięszczone w prasie
białoruskiej. w jednej znichkorespondent pisze o nauce białoruskiego tańca
ludowego Lawonicha:

,,Woś Kaladami byu pryjechauśy na świata naśńa susieda syn, Marjan
pieciukiewić z wilni na wakacyju, jaki wućycca i biełaruskaj himnazii. Jon
u swajej wioscy paznajomiisia z wućycielkami, jaklja jak-raz u hety ćas ła-
dzllitak zwanuju ,,Choinku". (. ) Woś jary i pytajucca ri naśaha biełaruska-
ha wućnia, jakła najnawiejśyja ciapier polskija nacyjanalnyj atancy, dyk jon
ikńa im, śto najnawiejśy polski taniec, heta jość ,,Lawonicha". Dyk jany
paprasili jaho, kab jon nawućyri śkolnikau skakaó na scenię hetu ,,Lawoni-
chu". Jon z wialikim zdawalnieńniem ńńziisia i naićyri dziaciej skakać
,,Lawonichu". (...) Woś pryjśon dzień tńo pradstaileńnia, my isie, mużĄmy
i kabieĘ, sabralisia i pajśli pabaćyć, śto za,,Lawonicha". Pryjśli i śkołu, aż
tut patniusieńkaja chata muźĄm i kabiet, i isie hutaraó ab ,,Lawonisie". Kali
konćyłasia pradstaileńnie, wućycieki n toj ćas wyśli ń druhi pakoj, a naś
małńy biełarus, MaĘan, wyjśań na scenu ikńa: ,Pawaźalyla susiedzi! Cia-
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pier budzie naś nacyjanalny biełaruski taniec ,,Lawonicha", jaki buduó skakaó

naśyja dzietki-śkolniki". My ńsie paraziańlati raĘ i sfuchajem. Zaraz-źa, jak

reznuli muzykanĘ, i naś Biełarus paćań kamandawać dziaćmI"|a.

§a Boze Narodzenie na ferie przyjechŃ z wilna syn naszych sąsiadów,

Wóry uczy się w gimnazjum białoruskim. We wsi poznał nauczycielki, któ-

re akurat w §m czasie organizowały w szkole tzw. ,,choinkę". (...) Oto one

i ząytaly naszego białoruskieg o lcznia,jakie są najnowsze obecnię polskie

tańce narodowe, a on im mówi, że najnowszy polski taniec narodowy to ,,La-

wonicha". one poprosiły go, aby nalczył uczniów tańczyć na Scenie w rytm
tej ,,Lawonichy", on z wielką ochotą zgodzlŁ się i nauczył dztecitńc4,ć ,,La_

wonichę", (...) Oto nńszędł dzień tego przedstawienia, i my wszyscy, męż-

czyŹni i kobie§, zebraliŚmy się i poszliŚmy zobaczyĆ, co to za,,Lawonicha".

Gdy skończyło się przedstawienie, nauczycielki wyszĘ do drugiego pokoju,

anaszmłody Białorusin, Marian, wyszedł na scenę i mówi: ,,Szanowni sąsie_

dzl|. Terazbędzie nasz narodowy taniec białoruski ,,Lawonicha", który zatń-
aząnaszę dzięci-:ulcznio-wie". Wszyscy otworzyliśmy usta i słuchamy. Nagle

jakzagra\imuzykanci, i nasz Białorusin zaczS. dyrygować dzieómi.]

14 sierpnia 19ż6 r. z inicja§wy ks. Wiktora Szutowicza i Mariana Pieciu-

kiewicza zŃożono w Cięcierkach koło Białoruskiego Insłtufu Gospodarki

i Kultury. Nalezało do niego około 30 osób. WĘmczasowymzarz$zieKoła
znńęźlisię: Dzianis Miadźwiedziau - przewo dniczący,Elżbieta Pieciukiewicz

- skarbnik, Anton Pieciukiewi cz - sękretarz, Henryk Pieciukiewicz i Stanisław

Karsiukiewicz. Koło przygotowało białoruskie prze dstaw ienia Mi ki t au łap a c

(ł,apec Mikty), Źbiantezany Sauka (Zmieszany Sauka), Pan Ministar (Pan

Minister), Surdut i siarmiaha (Surdut i siermięga), Hurtok (Kółką, Sud (Sqd),

Aposzniaje spatkannie (ostatnie spotkanie), które pokaz}Ąryano w domu para-

fialnym w Borodzieniczachls. ByĘ to sztrrki znanych białoruskich dramatur-

gów Leopolda Rodzięw icza, F ranctszka Olechn owicza, Władysława Hałub-

ka, Spektakle-wieczomice urządzano też w Ciecierkach.Uczęstniczył w nich

takze Marian PięciŃiewicz, gdy przyjeżdżał do rodzinnej wsi:

,,Ka"ri npuexaY Ha Ka,1flAl6rq ClnsrKi HaIII cyceA M. Ileqroreni,ł, ro n,łrr

srsrprrynic_r Aa ,I,o s rrpocr§aź, r<a6 nałłor rrarra,4siql BeqapbIIry-cn3KTaKJIb. . .

Ełr_xa axBoTHa IIaMoI HaM, HaBaT cźlM npblH.,ł! yce afias.flgKi Ha cl6e !

14 Januk WiasioĘ, ,Lawonicha" u potskaj śkole, ,,Kr]vr1ict,,nr 7, z dn. 15.02.L925 r., s. 4.

75 Ęsumpanauu Ypaó Iucmu.mymy, Belapycxi Iucrrrryr lacnagapxi i Kyrrrrypsl fw:\ Benapyerci

Inłocmpae allul Kaneuóap, Wilno 1928, s. 66.
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nacTayJleHbrri ne.raprrrru. Hanyłu! Hamy MoJIaA3b IIrrIIIb rrexarrxi neceHb,
A3KJI.,IMarFIr} i r.a, Beuapuna ag1rlnacl, rra Honu foa Y nćc. Bapa4serriqax
y rrlixinł napaxnix.lrlrrBM AoMe. flacra}neHa 6urra ralłe4u.f, ,,IIan Mirricrap"
óp. Anxxnoni.ła. Yce apTbIcTbI-aMaTapbI nęnrnłi 4o6pa srynxli cnae po;ri,
ale sycilł IIa MacTaqKy nrrnaHa-ui cnae poni M. lleqloxeriu - Minicrpa,
A.rrlx<6era lleqroreriuaHKa - Mapry i flnina fleqrolceni.raHKa - nno6y
flacrJlfl qsqepcKi xop nparlr{} rrena"rrxi 6e,uapycrix neceHb. (.,.) llacux
6uni npaasrjlrlMaBaIlbl BepIubI: Kyna"rlr, Korraca, JIe}.Iura i Mapniua"16.

[Kiedy przyjechaŁ na bożonarodzeniowe święta nasz sąsiad M. Pieciukie-
wicz, to zwróciliśmy się do niego z prośbą, żeby pomógł nam zorganizować
wieczomicę-spektakl. . . On chętnie nam pomógł, nawet wziął na siebie wszyst-
kie obowipki zwlązane z organizacją wieczomicy. Nauczył nasząmłodzież
śpiewać kilku piosenek, recytacji itd. Wieczomica odbyła się na Nowy Rok
we wsi Borodzienicze w dużym domu parafialnyn Przedstawiono komedię
,,Pan Minister" Fr. Olechnowicza. Wszyscy aĄści bardzo dobrze odegrali
swoje role, a w ogóle aĘsĘcznie swe role odegrali: M, Pieciukiewicz - Mi-
nistra, Elżbięta Pieciukiewicz - MaĘ i Janinia Pięciukiewiczallka - Luby.
Potem chór ciecierski zaśpiewał kilka pieśni białoruskich. (,..) Potem recyto-
wano wiersze: KupĄ, Kołasa, LeuczŃa, Marwicza.]

Marwicz - to pseudonim literacki Mariana Pieciukiewi cząktórympodpi-
slrvał wiersze (najczęściej patriotyczne) oraz korespondencje na łamach pra-
sy białoruskiej w okresie międzyrvojennym.

O jego zasługach dla uświadomienia narodu białoruskiego pisano w licz-
nych korespondencjach z Ciecierek. W czasie wojny polsko-bolszewickiej
współorgarrizował szkołę białoruską w Ciecierkach, w ktoĘ dzięki wsta-
wiennictwu Ks. Wiktora Szutowicza był specjalistą od białorusoznawstwa:

,,IlpaqaimnaAo6pa i nJIaAbI Aana4o6pux. 3a aaĘ, sirrry 4seqi Hanyurt.lricx

}xo niuno-ca6e 4o6pa qbITaIIb i uicaqr; Hażrrenru A3eIIfM rraił:rulru poAHafl
uona. fgrax mqacr.lrina i }aa.rrra npażuo} roA IuKoJIbHrl" (I9ż0ll92I -
przyp. H.G.)"".

fPracanaszaszładobrzę i owoce dała dobre. W ciągu zimy dzieci nauczy-
ły się co nteco czl,tać i pisac; najlepiej dzieciom szedł język ojczysĘ. Tak
szczęśliwie i z powodzeniem minął rok szkolny.]

16 Ilpucyrvu, Monaóst npaqye,,,Cx,tqlrcra, Hist',tv 7, z dn.22.0I.1927 r., s. 4.
17 I]ćrtca fla}:riua, Caać óapacrcsil aó xas€uuaaa,,,Cłr_arrcr<ax Hir a", nr 12, z dn. ILO4,1926 r., s, 4

o organizacji szkoły białoruskiej w Ciecierkach M. Pieciukiewicz wspominałw Y nowyrcax..., ss. 31-35.
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W jednej z korespondencji, poświęconej Marianowi Pieciukiewiczowi
pisano:

.,Hana nćcxa sycilł acsneAanłi,racfl 3a anoulHir ra4u i na.Iala axruiHa
[paqanaIlb rra6errapycriu rpyrrqe, aca6liBanpaqye MoJIaAsr y ra,rirre pogrraż
KyJIbTypbI. V Hac ćcrql sa"roxcarru fypror Eerrapycrara C,f,IrHcxara Carosy

} xxilł npal{yrcIlb cTap3ńllblfl nxcxo}qn. 9uraroql ra33Tbl, AbIcKyTyIoI]b
Ha T3MrI naIiTbIqHbIr. flary.lrr rre 6rt;ro r3Tara fypuca AIIK yce My)KtIbIHbI

ca6pa}nucl gze ! aA}ry xaTy ItsIHN{i siN{onHN.Ii neuapaui irpani } lcapru.
I apyri flpror ćcrql - Eenapycrara Irrcrrrryry facna4apri i Kynrrypn.
Ąa rerara fyprra HaJIerKbIIIb 6aań ycfl, laalna MoJIaA3b. Mola4sr TaKcaMa

nepacTaJla MapHaBaIIb rłac Ha rrenarps6rru'x poqbl, aJIe 3aHrIJIac.rI tIbITa.HbHeM

rrłix<ar< i rassr, (. ) 3a nrrripanałrrHe Harrrae nło.1raAsi Ha 4o6prr ulrx rpe6a
rerrrnłi 4srxaBallb HamaMy cyce4y M, lleqroxenivy, xxi ne.lrrnłi uruaT [paIIaBaY
i npaqye HaA TrIM, xa6 rrana Mo[aA3b npa6y4x<a-nacr, acbBeAaMlIr,nacfl,

i uparlana,ra 4serrx po4rraż xy.lrlryprr"18.

[Nasza wieś całkowicie uświadomiła się w ciągu ostatrich lati zaczęłaak-

Ęwnie pracowaó na białoruskim gruncie, zvłłaszczarŃodzież pracuje w dzie-
dznię ojczystej kultury. Jest u nas zalożonę Koło Białoruskiego Zwiryku Włoś-
ciańskiego, w któr5,łn pracują starsi włościanie. Czltają gmęty, dyskufują na
temaĘ polityczre. Dopóki nie było koła wszyscy mężc4,źń zebrawszy się

w jednlłn domu cĄłni zimowlmi wieczorami grali w karĘ. I jest drugie koło

- Białoruskiego lns§,tutu Gospodarki i Kultury, Do tego kołanaleĘ bodaj cała
naszamłodzięż.Młodziężróv,ł;riężprześŃatració czas na niepotrzebne rzeczy,
azajęła się czytaniem ksipek i gazet. ( ) Zanaprowadzenie naszej młodzieĘ
na dobrą dro gę trzeba dziękowac naszemu sąsiadowi M. PieciŃiewiczowi, któ-

ry bardzo duzo pracował i pracuje nad q.,m, ńy nasza rŃodzięż przebudziła się,

uświadamiała się i pracowała dla dobra kultury ojczysĘ]

W sierpniu I9ż7 r., po ukończeniu gimnazjum, Marian Pieciukiewicz zo-
stał zmobilizowany do odbycia słuZby wojskowejl9. W czasie pob}.tu w woj-
sku takze utrzl,rnywał kontakt zprasąbiałoruską, pisał korespondencje, wzy_
wał młodzie ż do pracy na niwie białoruskiej :

,,(...) xxpas i rpe6a TyIo TJleloqyro icxpavry y3bA3bMyxHyql, ra6 i ra"nł

nrr6yxrr5zrra Toe Haltrae, nsnixae 6enapycxae Haqbl.f,HźtlTbHa-aApąx3HcKae

18 Cyce1 Haw cbłemał,,,Cx;rrrłcrax Hira", nr l0, z dn. |9.0L.I927 r., s. 4
l9 LCVA. F. l75. Ap, 5IVCa. B. I34I. l, 40. Zyciorys...
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fIoJIbIN4f,. AoarssaK pacnaJleBaHbHrl r3Tara nsIixara IIoJIbIMJI, xr<oe axauino-6
yce npźU{BbI HaIIIara ,xbIIIbIIq, KJIaAy Ha Halrryrc MoJIaA3b, 6o gna cinrHas i
3Morma rsry pa6ory BbIKaHaI{b. (...) Haua MoJIa4sb nanirrrra BeAaĄb, mro toż
Ham x$IIIbIłćsrr ilulf,x nenrui qxprricrn i xaNł,flIricrH! (..,) Ąur rre gna;raźua
Ha nepalllKo4rr i crnłeną .xx a4rirr rcryninł apallb cralo denapycKylo rriny, xa6
HaBeT uu caui 4avaxa,ricx nna4o} cnae nparlu"2o.

[( ) akurat i trzęba Ę tlącą się iskiereczkę rozpalić, aby i tam wybuchł
ten nasz wielki białoruski płomień narodowo-wyzwoleńczy. Obowiązek roz-
pd,aniatego wielkiego płomienią który objąłby wszystkie ptzejav,ry naszego
życia,I<ł,ńę nanasząmłodzięż, bo ona jest silna i będzie w stanie wykonać tę
pracę. (...) Nasza młodzież powinna więdzięć, że tanasza zyciowa droga bar-
dzo ciemista i kamienista! (...) Ale nie zwńĄmy naprzeszkody i śmiało, jak
jeden mąZ przystąpmy orać swoją białoruską niwę, żebyśmy sami doczekali
owoców swojej pracy.]

Można domniemywać, żębiałoruska szkoła w pobliskichSzaulanach, za-
łożona w 19ż6 r ., powstała tak że dzięki zaangńowaniu Mariana Pieciukiewi-
cza.W roku szkolnym 1927lI928 w cńęręch oddziŃachuczyło się tam 100
uczniów2l.

W sĘczniu I9ż9 r., po odbyciu sfużby wojskowej, zaczS.pracować w re-
dakcj i,,Białoruskiej Krynicy". Odpowiadał za redakcję koresponden cji przy -

chodzącej od czltelników. Jej bogactwo w gazecie świadczy o docenianiu
przez redakcję korespondentów i odpowiedzialnego redaktora. Dla cą,.telni-
ków było to świadectwo budzącej się świadomości narodowej wśród ludu
białoruskiego. Jednocześnie Marian Pieciukiewicz wraz z grupą młodych
pracowników białoruskiej drŃami im. Franciszka Skorymy zaczS. wydawać
pismo dlamłodzieży ,,SzIańMołńzL" (,,Szlak lvftodzieży"). Był jego pierw-
szym redaktorem. Pismo miało na celu wychowlrvanie młodzieży w duchu
narodowej i społecznej świadomości w oparciu o demokraĘczno-chrześcijń-
ską platformę, w duchu ideologii niepodległościowej:

,,3a usry } cnaeż npaqu Pe4arqnżHa.fl I€.lreri-fl }slla snłaraIlbHe
3a He3a,Te)KHacrqr Belapyci i :a nalTellltraHbHe HapoAHae 4oni mnrxarrł
6y4xerrrrrx nłona4si Aa HapoAHaę cbBeAaMacbqi, naurupaHbHrl acbBeTbl
i rymrypu rra nćcqlr, ysra4oParrrrre uola4si } ca:rłacrożrra-rresa,rexrriqxiu

A}xy i AaBaHbHrI Y ,epy MarqblMacblł,fl! Nq Irłona4:i 4o6pae poAHae

20 M. fleqrclceril, ,Ęa Eelapyclłae Monaósi, ,,Cx,r.rrłcrax Hisa", nr 70, z dn. 28.09.1927 r., s. 4,

żl lllainnucrcal. Benapycxal axona, |w,.l Eenapycxi Inlocmpaaautl Ranelóap, Wilno 1928, s. 68
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niraparypn, pa3pblBaK i qir<ana_xapblcHblx BecTaK 3 ]KbIIlbIl, cycbBeTy,

a Tarcł€ i s 6enapycKara aApaAx3HcKaIa pyxy. 3a naAcTaBy }sxni uu
HapoAIIyrc i4sonćriro, aniparovucx rra xpu clqixrrcraź 3TbIqbI"22,

|za ce|pracy kolegium Redakcyjne przyj ęło walkę o nięzalężność Biało-

rusi i o polepszenie doli ludu poprzezbldzeniemłodzieĘ w duchu samodziel-

ności narodowej i dawania młodzieĘ w miarę możliwości dobĄ literatury

ojczystej, rozrywek i ciekawych, korzystnych informacji z Ęcia na świecie,

a takżę z białoruskiego ruchu odrodzeniowego. Za podstawę przyjęliśmy

ide ologię narodową, opartą na etyce chrze ścij ńskiej, ]

W redakcji ,,Szlachu Moładzi" pozaMńanem Pieciukiewiczem praco_

wali takze: lzabęla Tumasz - sprzedawczyni z księgami białoruskiej, dru_

karzę,. Janka Bńdanowicz, Alfons Szutowicz, Jazep Najdziuk oraz Włady-

sław Tarasewicz _ pracownik administracji ,,Białoruskiej Krynicy". Mąriarr

Pieciukiewi cz był redaktorem nacze\nym pisma do lata I93ż r.; od numeru

siódme go redaktorem naczelnym był J azep Naj dziuk, a Marian Pieciukiewicz

pozostawał nadal w składzie kolegium redakcyjnegoz3. Pismo ukazyrvało się

do 1939 r, W pierwszym okresie wychodzenia pisma Marian Pieciukiewicz

zarięszczałw nim wiele aĄkułów o charakterze ideowlT rr,krajoznawczym,

historycznym i efirograficznlT n. Publikował takżę, pod pseudonimem "Mar-
wicz",,swoje wiersze o tematyce patriotycznej, jak na przytJad wiersz pieś_

nia Moładzi (Pieśn młodzieĄ) :

Ycrarafiqe cx6prr, sa pa6ory xanażqecr

Ąasoni } 6rs4seńrracrqi runeqr!

3a npa}ły, 3a Itrqacblle, aABDKHa sN{arafiqecr

IIpał crpaxalł ru rps6a ApbDł€IIb.

Mu 4o}ra 6rry4sini } Ąeupn, HflBeAbI,

He grraroqrr iNfi cnażro.
Mu nera} rłs N,Ieni Ha HaItrbIfl 6egrr,

flpacini paTyIIKy qlrżrocr.

Ęnep yxo 3HaeM, IIITo MbI Berrapycn,

IIIto urr rnlramlinrórłHbl HapoA,

IIIto g 4airrlx nrro} urr qrpneń [pblMycbl,

.flx 6uqqau MbI BbIKJuITbI poA.

_,"-_zn",ło-Óoi,pa4at,,ILlnaxyMonaÓsi''(16.II.1929-]6.II.1g34),,,IIIl-n<MolaA:1,',1934,nrŻ,s

4; M. Ileqloreri\ Y nouyrcax..-., s. I02.

23 ,,IIIlrx Mola4zl", 1932, nr 7, ss, 7-8 (stopka redakcyjna),
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L[Iro xnłapu npaHixrre }pas,
A s Hamae npaIIbI fi xprrnarara rrory
Hapo4:iqqa rnqacblle AJL Hac.

Ąur 4pyxH a HaIepaA, a4naxHaż crynorc,
llaż4senł ca6e In.racllłe KaBaqb.

3 Ha4sexź y c9pIIbI i s nepaż )KbIBoIo

flaqrrću urr cnoż rpaż 6y4araqr.
A mnrx łra:rł npa!łsinrr llarorrs IIaK€DKa,

.lL<ilvr uu nanirrrrrr icrqi,
Xoqr nopar a(BeIIHbI, Mo' mJr,rx HaM 3źUIq)Ka,

flparnxo4sI urt vrycilł npańcrqi.
Mrr xni.ralł Cnaslna! Aa 3roAbl cynonrrraż,
Ka6 6paqrcax ui.lracrqr 6sula,
Ka6 npa}aa Xprrcrona uix nrogsracrqi nolrrraź,
-flx IrłaxasrI qbBeT pacrqrirra.,.2a

Wstawajcie przyjaciele, zapracę się bierzcie
Dość w beznńziejności mdleć!
Za praw dę, za szczęście, odwżnie walczcie
przed strachem nie trzebadrżeć
Dług o błądzlliśmy w ci emnio ś ciach, niewi e dzy,
Nie znając imienia swojego.
Nie mięliśmy lekarstw nanaszę biedy,
Prosiliśmy o ratunek kogokolwiek.
Teraz już wiemy, żeśmy Białorusini,
Że śmy wielomilionowy naród,
Żę od dawnych wieków znosiliśmy gnębienie,
Tak jak wyklęĘ ród.
Wierązmy w siłę orlego wzlotu,
Który przenlknie przez chmury wraz,
Aznaszej pracy i krwawego potu
Narodzi się szczęście dla nas.

Więc zgodnie naprzód, odwżnym krokiem,
Pójdziemy sobie szczęście kuć.
Z nńzieją w sercu i zwiarą żywą
Zacniemy swój kĄ budować.
A szlak nam prawdziwy Pogoń wskże.

24Mapńl, IlecaulMonaósi,,,flI.rrxx Mołag:i",1929, nr 4, ss. 11-12.
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Którym powinniśmy iść,
Choć wróg rrasz odwieczny,może szlak się nam ułoży,
Przeszkody musimy ominąć.
Wołamy Słowiarr do zgody wspólnej,
By miłość braterska była,
By prawda Chrystusa wśród ludzkości wolnej,
Jak kwiat maku zakwitła,.,

Wiersz ten śpiewano na melodię hymnu bialoruskiego Ad wieku my spali
(Odwieku spaliśmy).

Na łamach,,Szlachu Mołńz1" Marian Pieciukiewicz propagował aklywność
naniwiebiałoruskiej,zachęcĄąsdoniejrŃodzięż,nvłaszczadziewczęta:

,,Be4aenł Tar-x(a ao6pa, mTo s-nalaix( 1sxjuar Mo)łcHa sHażorqi,
ultlblpblx npaIIaYHiII rra po4rraż rrine i rapaqblx narprrórax. 3 .łacau-xca

rarir clrx4onłu.a 4sx}.ratn, 4o6pux narpuónci, nufr.4yur 3aMyx, cTanyqlła
uarra.ui ceu'.a}, AbIK.f,Hbl irłco 6yayql BeAaIIb, ,K BblxoyBaqr, y xlcinł.4yxy
raAaBaIIb ITpbIItrJIae IIaKaJIeHbHe. Ix 4seqi rrx 6y.qyql Ka3aIIb, IIITo ,,MbI na"Laxi

a6o pycxix", A nau-xa i rpe6a,ra6 n< Hańxyr.rsfi yspacno HoBae naKalTeHbHe,

Bepbl ,,HrI rrorrcr<aż i ru pycraż", aJIe canpa}Abl xprrclqixrrcraż i } ayxy
HaI{hIflHaJIbHbIM, He3allex<rriqxinł, 6elapycrilł. Ąsenx r3Tara lrycitrł lru
naBoIi ilpbIByIaIIb HaIIIbIx 4sx}var Aa npaIIbI rpanła4sraż. Ilpaqu ix lryciql
pacnaqaqqa aA HacTynHara: Hrule)Kanblar, Aa KyJIbrypHbIx apraHisaqrrx},
cynpaĄoYHiIITBa Y na4xcarrrrri npałcra}nensrrx}, rarrqepra}, 4erlrruaqru}
i xop. (...) A6arxsxałr xrronqa} ćcrqr: yIIflIBaIIbHe Y npaqy rpaMaA3Kylo
HaIubIx 6e.llapycrix 4sx}uarar, .firix TaKcaMa mMaT ITpbIqbIIuqIła Aa
BbI3BELTeHbH'I Harrrae EaqrraYmqlrrrlr Berrapyci"2s.

fWiemy także dobrze, że wśród dziewczątmożnaznalęźó szczęre pracow-
nice na ojczystej niwie i gorące patriotki. Z czasęmtakie świadome dziewczę-
ta, dobre patriotki, uyjdą zamĘ, staną się matkami rodzin,więc one juz będą
wiedzieć, jak wychoqrnać, w jakim duchu wychować pr4lszłe pokolenie.
Ich dzieci nie będą mówić, że ,jesteśmy Polakami albo Ruskimi". A nam
itrzeba, żeby jak najszybciej wyrosło nowe pokolenie, ,,nie polskiej i nie ru-
skiej" wiary, ale prawdziwie chrześcrjńskiej i w duchu narodowyn, niepod-
le gĄłn, biało ru skim. D l ate g o musimy p owo li pr z5ntc zy ć nasze dziew częta do
pracy społecznej.Pracaich musi zacząó się następująco: od prąmależności do
organizacji kulfuralnych, współpracy pr4l organtzacjiprzedstawień, koncer-
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tów, recytacji i chóru. (,, ) Obowiązkiem chłopców jest: wciąganie do pracy
społecznej białoruskich dziewczynek, które takżęw wielkim stopniu przyczy-
niają się do wyzwolenianaszej Ojczyzny Białorusi,]

ZutracaŁ się do młodzieży białoruskiej, żeby organizowała się wokół
,,Szlachu Mołńzl", udowadniając, że Ęlko orgalizacjajest w stanie pokonaó
wszelkie przeszkody w walce o prawa narodowe i socjalne:

,.HapoA HaIn ,sulq3 rre :apraHisaBaHbl i 4renr f3Tafa qepniql aABeqHyIo
HrIBoJIIo i 6e4sI. Irrrurrs HapoAbI AaYHo spasyueni, mro apralri:aqbl - r3Ta
cina Ayxoral i t|isrrvrrax. gux apraHisaralicg i 4sxryrouu rcTalfy cra,ricq
sorrlrrrrnłi moAgrnłi i racua4apaui csańro Kpalo. &lr qi Hę napa i nau
6enapycxań łrola4si rlf,ronlxi AyMaqb a6 apranisaqrri, a,re i apraHisaraqqa }
csae apraHisaqni? (...) Ąanoni Hanł 6a43flIlqanapoxHblxtIy)IGIxaprarrisaqrnx
i rpaqiqr MaJIaAbIfl cillr rra cBalo HeKapbIcbIIb i ruro4y! Copalrrra carrpa}4n
6uno-6 nanł, 6errapycxafi lłona4si HaUIexbIIłb Aa po)IGbIx Bapo)Kblx HaM

,,kółek", sKi-fl nolrrcrfuł 3HA3r{hL Ha qalTe s cnaiNai rcxrr4salłi paccsBae Ha
HaIIIbIx 6enapycxix 3eMJutx, ItrTo IIJIcyIłb ri6enr HaIIIsIM MaJIaAbIM AymaM
6enapycnilr. Ąsenx r3Tara saIcIiI@eN{ HaIIIy MoJIaA3b y cBae 6enapycxa-
HaIIbIrHaJIbHru apraHisaqrri, xrix lsra4yłoqr :nac Ha 4o6pnx rpaMaA3rH
caaęir Baqrra}m.rrrrru-Eelapyci i rra 4o6pux rrroAseż aryJIaM. (.,.) fnxHlua
qrnep Ha Hamae x<uqrqć. Konrxi Halr po6xqr cinrrrężnrrx rpn}4a}
i łrecnpanx4ninacrqi! Hac roxHlr 3KIIJIeaTye, anrynirae,6o s lraMi lre iluuqqa.
Mu }crqxx cToIHeM i xpu}4yeu, aHamarla roJlacy rrixro rrx crry.xae, 6o
MbI HlI TpbIMaeMc.,ł cynoJlbHacbqi, ulr ruI MaeM aprarrisarpri, Ąsena r3Tara
Ha laac rJDIA3rIIb, ,K Ha mo4sefi qćnłrrlrx, He4apasrnirblx, HrI nrrpa6nnHux
rpaMa43Ka, rr.r apraHisararrIx. (...) flpa}4a, uxżcqonrrx }na4u, xrc na"niqrrr,
rlłirra i irrm. lepanKaAxźlrcIlb padiqr i ryro 6enapycKylo pa6ory, Ha,Kyło
MbI MaeM IIpaBą aJIe 3 I3TbIMi nepamrco4aui urr narirrHrr }noprrcra slłaralłqa
i nurpurarra qpaIIaBaIIb rra po4Haż :aiBę"26.

§aród nasz 1eszcze nie jest zorganizowany i dlatego znosimy odwiecz-
ną niewolę i cierpienia. lnne narody dawno zrozumiĄ, że organizacja * to
siła duchowaiftzyczna, więc organizowały się i dzięki temu stały się ludźmi
wolnymi i gospodarzami swego kraju. Więc czy nie czas i narn, mŁodzieży
białoruskiej nie Ęlko myśleć o organizacji, ale i organizować się w swoje
organizaĄe? Dość już plątać się po różnych obcych organizacjach i tracić
młode siły na własną niekorzyść i szkodę ! WsĘd doprawdy byłoby nam, mło-

26 M. flxĘoresfu, Apaauisyńuocą!, ,,I]fllgxMonałsi", 1930, tv 2 (I2), s, I-2
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dzieĘ białoruskiej , należeć do różnych wrogich nam ,,kółek", które polska
endecj a rozsięwa razem ze swoimi księzmi na nasry, ch białoruskich ziemiach,
które niosą zgtlbę naszym młod),m białoruskim duszom. Dlatego wą,.\Namy

białoruską młodzięż do własnych białoruskich organizacji narodowych, które
wychowają nas na dobrych obywateli Ojczyzny-Białorusi, i na dobrych ludzi
w ogóle.,.(,.,) Spójrzmy tsraznanasze życie.Ile krzyrvd i niesprawiedliwo-
ści czynią nam silniejsll Kńdy nas eksploatuje, wykorzystuj e,bo z nami się
nie |iczą. Ciągle stękamy i obrużany się, a naszego głosu nikt nie słucha, bo
nie trzymamy się wspólnoĘ, nie mamy organizacji. Dlatego pńrzą na nas
jak na ludzi ciemnych, niedorozwinięĘch, niewyrobionych społecznie, nie
zorgantzowanych. (...) Prawda, miejscowe wŁńze,jak: policja, gmina i inne,

przeszkńzają robic i tę białoruską pracę, do któĄ mźrmy prawo, ds i ztymi
przeszkodami powinniśmy uporcz},\l/ie walczyó i wytrwale pracować na oj-
czystej niwie.]

Przy ,,Szlachu Moładzi" fakĘcmie grupowała się młodziez białoruska.
Dlatego tez szybko dojrzaŁa idea powstania Towarzystwa Młodzieży Biało-
ruskiej,,Przyszłośc" (Tavarystv Biełaruskaj Mołńzi,,Buduczynia"). Opraco-
wano statut. Orgarizacjanię została zaĘ estrowan a, chociń starania czyniono
wielokrotnie. Nie zaĘ estrowano też organizacji młodziężowej o charakterze

sportowyn,,Haj sak" (,,Biegacz"\ .,Szlach Moładzi" wielokrotnie konfi sko-

wano, a redaktora naczelnego i wydawcę pociągano do odpowiedzialności są-

dowej2?. Sprawa kończyłasię zazwl,czaj uniewinnieniem albo karą pienięzną,

ale trzebabyło wpajmowaó adwokatai chodzić na przesłuchania do sądu".
W Wilnie naprzełomięlat20. i 30. XX w. istniaĘ liczne ins§tucje i or-

ganizacje białoruskie o charakterze społeczn1,.rn. W niektórych był zaangńo-
wany tez Marian Pieciukiewicz. Śpiewał w chórze białoruskim przy kościele
Św. Mikołają który prowadził Albin Stepowicz, występował w teatrze przy
Białoruskim Ins§,tucie Gospodarki i Kultury. DziałŃ w Białoruskiej Chrześ-
cijanskiej Demokracji i Białoruskim Związkl Akademickim (od rozpoczę-
cia studiów na Uniwersytecie Stefana Batorego w I9ż9 r ) Podjl też pra-

cę w bibliotece Ins§tutu NaŃowo-Bńawczego Europy Wschodniej, który
został powołany do życiaw 1930 r. w Wilnie. Studia, praca zawodowa oraz

społeczna wypełniĄ czas Mariarrowi Pieciukiewiczowi. Wspominał: ,; lłe}

ż7 Cyóoeae cuneósmaa ! cnpae e rcanQicrcamul ,,IIInaxy Monaósl ", ,,IIIrrxx Mo:raggi", 1930, nr 1(1 1),

s. 13; Cyóal, ,,IIL:r.rx MoIaA:i", 1930, nr 2 (I2), s. 14 ,,IIIrrqx Mo.naAgi', 1930, nr 4, s. 15; nr 6( 16), s. 16;

Caneósmaa ! cnpaee rauQicxamtt ,,lllnaxy Monaósi" nr 4(14), ,,IIIllsx MorraA:i", 1930, nr 7(17), s. 15;

,,IIIff:c Mo.:raAsi", 1930, nr 10(20), s. 151' nr 12, s. 23.

28 M. fleqloreniu,Y nouyxax..., s. I04.
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na ropJla rpaMaA3Kaź trpaqu } 6enapycrix He3iulexHiqIcix apraHi3aqrrxx"29

[miałem po dziurki w nosie pracy społecznej w białoruskich organizacjach
niepodleglościowych] .

Z powodu pracy w Ins§rtucie musiał zrzec się stanowiska redaktora na-
czelnego ,,Szlachu MoŁńzl" . Nadal pozostawał jednak w składzie jego kole-
gium redakcyjnego. Od 1935 r.byłteZw kolegium redakcyjnlłn pisma kultu-
ralnego ,,Kałośsie" (,,Kłosy"). Publikował na jego łamacharfykuĘ doĘczące
historii Białorusi, kĄoznawstwa, etlrografii, dzięki którym czytelnicy mogli
zdobyć i poszerzyć wiedzę o Białorusi i Białorusin ach oraz zastanowić się nad
własną świadomo ścią narodową:,,S ińniaśnij a hi staryćn y ja dńzienyja, na ja-
kich my apiĄemsia wraznanamkńuć, śto Biełarusy byli i BrasłaiśĄmie
użo pad kaniec XI stńodźdźia"3o fObecne dane historyczne, na których
opieramy się, wyrźnie mówią, że Białorusini byli na Brasławszczyźnie jlż
pod koniec XI wieku]. ,,Bocb, lłu Benapyclr i uaxo4sirrł a4 cna}łrara nJIeMrI

- Kpuriua}" [Tak więc my, Białorusini, pochodzimy ze sławnego plemienia

- Krywiczów] -pisałw jednymzaĘkułów o najdawniejszej historii Białoru-
si3l. W publikacjach o charaldęrze etnograficznym do rangi wysokiej kultury
podniósł bialoruskie obrzędy, pieśni ludowe, podkreślając przy tym ich staro-
dawne pochodzenie32.

Od 1929 r. Mariarr PieciŃiewiczbył członkiem Zarządu KołaWileńskie-
go Białoruskiego Ins§tufu Gospodarki i Kultury. Siódmego kwietnia I9ż9 r.
wybrano go na przewodniczącego koła33. W 1930 r. znalazł się w zarządzie
BIGiK34. W 1932 r. wybrano go na sekretarza zarządu3s. W 1933 r. pozosta-
wał nadal czloŃięm zarzSa36. W 1934 r. wybrano go na sekretarza sekcji et-
nografii i archeologii BIGiK3?. W 1935 r. zna|azł sięw Zarządzie Centraln)łn
BIGiK38. W 1936 r. organizacjabyłazawieszona, a na podstawie zarządzenia

29 Ibidem, s. l07.
30 Jakub Brasłaiski, Uzdoiź - popierak Biełarusi. KrajaznańĘa zaciemh. Minułaje Brasłańśćyny,

,,Ślach Moładzf', 1933,nr 5(52), s. 4.

31 M. flxqrortentv, Rpalxy s tlau,ta?i zicmopbtl, ,,III:r-rx MoIaI:i", 1930, nr 3(13), s. 6.

32Podaję niel(óre: M. flxqrorceriv,,46 uapoóllail msopąaculi,,,Vlqx Molaagi", 1930, rrr 12, ss. 10-
11; M. P,, Kalady naBiełarusi, ,,IJJslsx Mo:raA:i" 1934,nr 1, s. 3_5; Auarrac flarocri,)I{ui!*an aźpaóat
i 3sblqai Benapycaj,,,III:r-Ex MoIaAsl', 1935, nr 8-9, ss. 11-13; M. flxqroresiq, Mixona HirciQapĘcrci

- 1enapycxi smuozpaQ,,,Ka:rocrce", 1935, nr 4, ss.2I7 225; M. Ilaqrorcelil,Benapycrcan usnćepaQia,
,,Ka,tocr,ce", 1936, nr 2, ss. 123-126; nr 3, ss. l80-185.

33 HarirrsI. @zynuuu cxoó Bineucxaaa ąlpmxa BIT|R,,,Cxrrxrłcxa"g Hin t', nr 4, z dn. 5.05. 1929 r., s. 3.
34,,IIIlxx Monag:i", 1930, rr 4, s. 15.

35 ,,IIIlrx Morragzl", !932, nr 3, s. 16-17.
36,,IIIrrxx Mola4zi",7933, nr 3, s. 17.

37 Aryltuuu zaóaetl cxoó Paóu Benapycrcaea lfiK,,§iełaluskaja Krynicd',nr 14,z dn 25.03.1934r., s. 4.

38 
'. 

H,, Aeynaual eaóąaul cxoó Paóu EIfiK i 1elapycxaa KyJlbmypHąl npąLla Ha ećcqat,, ,,IIIstlx
Mo:ragsi", 1935, nr 5., s. 5.
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woj ewody wileńskiego z żż sĘ cznia 1937 r. rozwtązanćg . Przez pewien czas
działał te ż w Zar ządzie T ow ar zystwa Przyj aciół B iełarusoznaw stwa (Tavary-
stva Pryjacielau Biełarusaviedy) przy Uniwerslecie Stefana Batorego (m. in.
w I93ż r, był członkiem zarz$u)ao orazw Białoruskim Towarzystwie Nauko-
!\ym - w 1939 r. był w zarząd,zieal.WygłaszaŁpubliczne referaĘ o swoich ba-
daniach etnograficzny ch oraz o historii i kulturze Białorusi. 2 1 lutego 1932 r.
przedstawił referat ,,Biełarusika u Vilenskich biblijatekach" (,,Białoruthenika
w bibliotekach wileńskich"lłz. 

'n 
lutego 1933 r. w Towarzystwie Przyjaciół

Białorusoznawstwa odbył się jego wykład ,,Sźo zroblena i sźo tręba zrńió
u halinie dośledau nad biełaruskaj etnńrĄaj" (,,Co zrobiono i cotrzębazro-
bić w dziedzinte bńń nad etnografią białoruską")o'. 'W listopadzie 1933 r.

wygłaszał referaĘ doĘczące kultu zmarĘch wśród Białorusinów - 11 i 19
listopada,,Pacharonny abrad u Sławian" (,,Obrzęd pogrzebu u Słowian")aa, 25
listopada -III część,,Pacharonny abrad i paminannie pamiorszych" (,,Obrzęd
pogrzebu i kult zmarłych";łs. 18 lutego 1934 r. przedstawił referat: ,,Biełaru-
skajaetnńrafijau BSSRza 15 hadou" (,,Etnografiabiałoruskaw BSRRw cią-
gu 15 lat")a6. 18listopada1934 r, w Towarzystwie Przyjaciół Białorusoznaw-
stwa wygłosił wykład ,,Marksysckija metady u etnńraficznych dośledach
u SSSR' (,,Metody marksistowskie w badaniach etnograficznychw ZSRR"),
a7 grudnia1934 r. wystąpił w BiałoruskimZwiązkuAkademickim (Biełaru-
skim Studenckim Sajuzie) na wieczorze poświęconyn pamięci poeĘ Adama
Hurynowicz aa1 . 30 listopada 193 5 r. przeczytaŁ refe rat na akademii poświęco-
nej 25. rocznicy śmierci białoruskiego etnografa Mikoły Nikiforowskiegoa9.7
lutego 1936 r. wystąpił z referatem nawieczorze białoruskich skautówa9.

WaruŃi działalnościMariana Pieciukiewicza w II Rzeczypospolitej na ni-
wie białoruskiej byĘ dosyć złożone,nłłaszczapo podjęciu pracy zawodowej
w Insłtucie Naukowo-Bńawczym Europy Wschodniejso. Jak wspominał,
szerzęnię białoruskiej świadomości narodowej nie było mile widzianę przęz

39 Raźńazańnie Biełąruskaha InĘtutu Haspadarki i Kultury i Tavarystva Biełaruskaje SkoĘ, ,,IJJlxx
Mo:raAgi", 1937, nr l, s. 26.

40 ,,IIIlrx Mola4si", 1932, rt Iż, s, 14-15;,,Biełaruskaja Krynica'', nr 7, z dn. 12.02.1933 r., s. 4.
4I Xpouirca,,,Ka,rocrce", 1939, z. I,s, 62,
42 Dziejnaśc T-va Pryjacielań Biełarusaviedy, ,,Biełaruskaja Krynicł' nr 7, z dn. 12.02.1933 t., s. 4.
43 ,,IILt{x Mo:raAsi", 1933, rrr 2, s. 1l.
44 ,,IIIll:lx Mo:ra4ri", 7933,rlr 12, s. 15.

45 ,,III:rxx Mo:raA:i", 1933,nr 13, s 14.

46 ,,IIIlrsx MoIaAs1", 1934, rlr 2, s. 12,
47 ,,I]fllsx Mo:ra-qsi", 1935, rrr 1.

48 Xpouirtą ,,Ka.rrocrce", 1935, z. 4, s.234.
49 ,,III.1rxx Molał:i", 1836, nr 2.

50 M. Ileqloresil,Ynowyrcax.,,, ss. 109-110.
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włńze polskie. Dlatego w 1933 r. jego nazwisko znikło ze stopki redakryjnej

,,Szlachu Mołńz1"51,. Przestał również być człoŃi em zarządu Towarzystwa
P r zy j aciół B iałoruso znaw stwas2.

Pozome szanse na działalność białoruską pojawiły się po 17 września
1939 r. Marian PieciŃiewicz został dyrektorem Biblioteki im. Wróblew-
skich, wykładaŁ język białoruski w 2. gimnaĄum białoruskim w Wilnie przy
ul. Dominikńskiej, był redaktorem audycji w języku białoruskim w radio
wileńSkim, Cryltał tarrl poza serwisami informacyjnymi także audycje o bia_
łoruskiej etrografii.

17 listopada 1939 r. w Wilnie ukazaŁa się wznowiona,,Krymica", pod re-

dakcją Adolfa Klimowicza. Na jej łarlach pisali Białorusini, którzy pozostali
w Wilnie. Tam tęż Marian Pieciukiewicz opublikował kilka tekstów, m. in.
o tradycjach ,,Kaziuka" i Wielkanocy, Wspólnie zJazepem Maleckim napisał
opaĄ na mołwach folkloru ,,słowno-muzyczny obrazek" Jurje (Sw. Jerzy). ,

Wilno było wówczas miastem litewskim i oddziĄrvaó nabiałoruską świado-
mość narodową nie było łatwo. Tlrrn niemniej przy ldzialę Mariana Pieciu-
kiewicza udało się utworzyć białoruskie szkolnictwo.

W czasie okupacji niemieckiej, po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej
w 1941 r. sytuacja byłabardzo złożona. Wilno znalazło się w Generalnym
Okręgu Litwa. Działał tam Białoruski Komitet Narodowy, Z jego inicjatywy
Marian Pieciukiewi cz został mianowany organizatorem białoruskich kursów
nauczycielskich, na których wykładał język białoruski i literaturę. Po zakoń-
czeniu kursów wraz z kursantami przeniósł się na Oszmińszczyznę, gdzie
zośŃ powiatowlłn inspektorem oświaĘ, Oszmińszczyzna z białoruskoję-

ryczną ludnością wchodziła wówczas w skład Litwy. Marian Pieciukiewicz
wykładał też białoruski język i literaturę w Mohylewskim Inst5rtucie Medycz-
nym, ewakuowan}Ąn do Nowej Wilejki.

Niewiele wiadomo o białoruskiej dzlŃalności Mariana Pieciukiewicza
w §m okresie. W kwestionariuszach osobowych, wypełniany ch przez niego
po wojnie, podawał, że w czasię okupacji zajmowaŁ się działalnością anĘ-
faszystowsk ą, T7,rnczasem wiosną 19 42 r. został mianowany kierownikiem
rej onowego Biełaruskaj Narodnaj Samapomaczy (Białoruskiej Samopomocy
Ludowej) w Oszmianie53, W 1943 r. odpowiadał zakulturę i oświatę białoru-
ską w Generalnym Okręgu Litwasa, Był jednym z orgarlizatorów (organizo-

51 ,,IIL:rqx Molał1sl", 1933, nr 5 (stopka redakacyjna).
52 ,,IIIłlgx MolaAgi", 1933, nr 13, s. 14; 1935, w 2, s. 74.

53 Vialejka, Z dziejnaści BNS,,,Biełaruski Hołas", nr 8, z dn. 16.04.1942 r., s. 5.

54 M. Z., Kirańnićka Junaćak Biełarusi Dr. Nadzieja Abrąmavą u Vil. Bieł. Śkołaeh,,,Biełaruski
Hołas", nr 43, z dn. ż9.10.1943 r.,s.3.
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wało to Białoruskie Towarzystwo Naukowe) uroczystej akademii z okazji 60.
urodzin Francisźka olechnowic za, biil,oruskiego dramaturga i redakto ra na-
czelnego gazeĘ ,,Biełaruski Hołas", która odbyła się w marcu 1943 r. w Wil-
nie. wygłosił na niej referat o życiu i twórczości dramaturga, podkreślając
w nim jego rolę w białoruskim odrodzeniu narodowymss. Na łamach ,,Bieła-
ruskaha Hołasu" opublikował cykl arrykułów Za czyścinu mowy (O czystość
j ę zy ka)'u . We wspomnieniach Marian Pie ciukiewi cz b ar dzo pobieznie opi sał
okres wojny, Również prośba Jerzego Turonka o opisanie szkolnictwa biało-
ruskiego na Oszmińszczyźnie w czasie okupacji niemieckiej pozostała nie-
spełniona, Marian PieciŃiewicztłumaczył się zĘm stanem zdrowia. Można
bez wątpienia stwierdzić, że Mańan Pieciukiewicz, podobnie jak większość
inteligencji białoruskiej w owym czasie, starał się wykorzystać czas okupacji
niemieckiej nadziŃalnośćw dziędzinie kultury i oświaĘ białoruskiej. Ujaw-
nianiu szczegółów z tego okresu nie sprzyjał cĄ okres powojenny, gdyż
wszelka dziŃalność prowadzona za zgodą włńz niemieckich uwńana blĄa
za kolaboracj ę z faszystarni.

Po odbyciu kar zsyłki po II wojnie światowej, w 1957 r. Marian Pieciu-
kiewicz znńazł się w Polsce. Od 1956 r. dzińŃo Białoruskię Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne (BTSK) wraz z tygodnikiem białoruskim ,§iva". Ma-
rian pieciukiewicz był jednym z nielicznych przedstawicieli przedwojennej
białoruskiej inteligencji, która w Polsce akrywnie włączyła się w odradzający
się w warunkach socjalistycznych ruch białoruski, Nie sprzyjało temu oddale-
nie od Białostocczyzny. Ale pracując w Muzeum Etnograficznym w Toruniu
i prowadząc badania etnograficzne na Białostocc4lźnie, byrvał tez w BTSK,
dziaŁałw jego kolę naukowlm, odwiedzał,,Nivę", w któĄ publikował aĄku-
ły o białoruskiej etnografii oraz wspomnienia o Bronisławie Taraszkiewiczll,
Janinie Hurynowicz, pi sał o potrzebie uświadamiarria narodowe go młodzieży
i zachowania kultury materialnej i duchowej Białorusinów na Białostocczyź-
nie. Nie zawszęjego aĘkuły zarnieszczano w takim kształcie, w jakim były
napisane. Nie ukazał się jego aĘkuł o Bronisławie Epimach-Szypile. Marian
Pieciukiewi cz blĄ jednym z załoĘ cieli (w roku 1 95 8) Literackiego Stowarzy-
szenia,,Białowieża" otaz muzeum białoruskiego w Białowieży.

55 Z. B., Za tvorĆuju pracu i ciarpieńni (Akademija u 60-ja uhodki Fr. Alachnovića), ,,Biełaruski
Hołas", nr 7l,z dn. 19,03.1943 r., s. 3.

56 M. Piaciukievlć, Niekalh skazail ąb słovie ,źailnier", ,,Biełaruski Hołas", rrr 16,z dn.22.04.1943 r.,
s.7; idem,Jak pisac imieńni, prożńśĘ i miascovaści (Da viedama biełaruskich słńbońcai),,,Biełaruskaja
lJazelł', nr 30, z dn. 30.07.1943 r., s. 3.; idem, Z Ęrvonym ałoilkam praz hazetu, ,,Blełaruski Hołas", nr
3I, z dn. 6.08,1943 r., s. 6.
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Często był nierozumiany przez dzialaczy BTSK, negowany jako biało-
ruski działacz sanacyjny. Dla grona kilku osób okazŃ się jednak niezaśą-
pionym autorytetem: dla Aleksandry Bergman, Ierzego Turonką Macieja
Konopackiego, Wiktora Szweda. Jerzy Wołkowycki, byĘ redaktor naczelny
,,Nivy", wspomina go jako ,,zasŁużonego dla kultury białoruskiej działacza",
który,,podniósł ducha badń etnograficznych"s7.

Marian Pieciukiewicz cŃe swoje świadome życie poświęcił sprawie bia-
łoruskiej, d,zialając w niesprzyjających dla niej waruŃach. KsńŃclł się na
polskim uniwersltecie, pracował zawodowo w polskich ins§tucjach, ale
problematyka białoruska w j ego ży ciu była naj wżniej s za. P rzejaw iało się to
w posługiwaniu się językiem białoruskim, w któr5,.,rn pisał listy i wspomnie-
nia, Ąjąc z da7a od Białorusi, Dla Białorusiprzeznaczył tez swoją spuściznę
w postaci rękopisów, zbiorów archiwalnych i fotograficznych. Wspomnienia
pisał ,,sobie a muzom", gdyż za życianie mógł nawet marzyc o wydaniu ptzez t

kogokolwiek wspomnień syberyjskich. Spuścizna, która po nim pozostŃa -

etnograftczna, publicystyczna, wspomnieniowa, nadal sprzyja ksźahowaniu
świadomości narodowej Białorusinów.

57 l. Baartarrrqr<i, Blpal, BiĄstoĘ 1991, s. 57
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Działalność Mariana pieciukiewicza
jako etnografa
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

Artur Trapszyc - Toruń

Działalność Mariana Pieciukiewicza na polu etnografii, podobnie jak jego
ca\e Ącie, da się podzielić na kilka okresów. Jakąkolwiek aęzurę byśmy fu
wzięli pod uwagę, ostatrim z nich był okres ,Joruński", w którym Marian
Pieciukiewicz związał się z Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Przybywając do naszego miasta w 1957 r. (po swych peregrynacjach
powojennych na terenie Rosji Sowieckiej)l, wileński etnograf podjął pracę
w Dziale Etnograftcznlłn Muzeum Miejskiego w Toruniu, by po dwóch la-
tach (w roku 1959) zostaś pracownikiem utworzonego wtedy Muzeum Et-
nograftcznego. Marian Pieciukiewi cz początkowo objął stanowisko adiunkta,
a od roku 1964 kustosza,biorąc na siębie obowiązek prowadzenia muzealnej
biblioteki. Pracował w Muzeum do 30 pńdziemika 1970 r., kiedy to prze-
szędł na emeryturę. W niepełnym wl,rniarze czasu zatrudniony był tu jeszcze
w latach 1978-1980.

W czasie jego pracy w Toruniu wyznaczyó możemy co najmniej dwie
pŁaszczyzny działania. Pierwszą znich było bibliotekarstwo, drugą prace et-
nogrŃtczne.Takżę i one przyjęĘ prąnajmniej dwa kierunki: badania biało-
ruskiej kultury ludowej na północno-wschodnich obszarach Polski w grani-
cach po II wojnie światowej (przede wszystkim na Białostocczyźnie\ oraz,
najogólniej rzeczljmtljry,, polskiej kultury ludowej terenów Polski północnej.
Ten pierwszy kierunek Pieciukiewi cz r ealizow al zarówno z upowaznienia to -
ruńskiego Muzeum, jak i KołaNaŃowego Białoruskiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego w BiĄrmstoku. W badarriach polskiej kultury ludowej,
które opiszemy il szerzej, kustosz Muzeum Etnograficznego w Toruniu przy-
jął określone temaĘ, pogłębiane przez niego przez cńy okres jego pracy.

1 Marian Pieciukiewicz dwukrotnie byłwięźniem obozów sowieckich. W latach 1949-1952zadzia-
łalność społeczną i kulturalną uatzeQz Białorusinów został zesłany do miejscowości Użur w Krasnojar-
skim Kraju, a w latach 195ż-1957 odblrrał karę w Workucie.
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Zanim przejdziemy do ich omówienia skupmy się na pierwszej, właści-
wie zasadniczej; płaszczyźnie dziŃania naszego Bohatera na terenie toruń-
skiej placówki muzealnej Należy podkreślić, że jednym z powazniejszych
argumentów wysuwanych przez Marię Znamierowską-Pńfferow ą, starającą
się za pośrednictwem Centralnego Zarządu Muzeów i Ministerstwa Kultury
i Szfuki sprowadzić M. Pieciukięwicza z Rosji do Polski, była potrzebapozry-
skania doświadczonego fachowca, zarówno etnograĄ jak i bibliotekarza. Pod
uzasadnieniem wniosku o pracę, złożonym 17 kwietrria 1957 r.przezMaiana
Pięciukiewi cza do dyrektora Muzeum w Toruniu, profesora Jerzego Remera,
Mańa Znarlierowska-Pńfferowa, wówczas kierownik D ziń:tt Etnografi czne-
go Muzeum, napisała: ,,Staraliśmy się o sprowadzenie go z WorkuĘ nie tylko
żeby rutowaó kolegę-etnogrńa,lecz zeby pozyskac do Muzeum bardzo (.,.)

potrzebnego, dobrego i fachowego pracownika naŃowego i bibliotekarza.
Znarl go od 30 lat z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Cieszy się on
jak najlepszą opinią (,.,) etnografów polskich"2.

W uzasadnieniu Ęm zawartę zostało wszystko co najwżniejsze. Z jednej

strony mamy tu do czlmienia zprzyjacielskim podaniem ręki pokrzyrrudzone-
mu przez los koledze, z drugiej, widzimy przejaw obiektywnego pragmaĘ-
zmu, ubranego w obowiązującąwówczas formułę.

Od pierwszych dni pracy w toruńskim Muzeum Marian Pieciukiewicz
dziellL swe obowipki zgodnie ze swoimi kompetencjami. Przypomnijmy,
że jako bibliotekarz z lkohczonym dwuletnim kursem bibliotekarskim przy
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (lata I93ż-I933) miał on już za
sobą pracę nad księgozbiorem Ins§tutu Naukowo-Badawczego Europy
Wschodniej w Wilnie (lata 1930-1932) oraz w Bibliotece Państwowej im
Wróblewskich (1933-1939) Pełnił tam m. in. funkcję kierownika Działu So-
wietików i DziaŁu Czltelnictwa. Odpowiedzia|ny był za gromadzenie dezy-
deratów i materiałów bibliografi c zny ch doĘczących bibliografii sowie ckiej,
białoruskiej i ukraińskiej. W roku 1934 został sekretarzem Komisji Zakupów
Bibliotecznych, a w ostafirim roku działania tej placówki objął funkcję jej
kierownika.

Z tego krótkiego zestawienia jasno wyniką że toruńskie muzeum pozy-
skało fachowca wysokiej rangi, jakże potrzebnego krajowi, który w latach
wojny stracił tak wielu przedstawicieli swojej inteligencji,

Marian Pieciukiewicz kierownikiem biblioteki został ponownie w Mu-
zeum Etnograftcznym w Toruniu. FakĘcznie odpowiedzialny był za pracę

2 Teka al( osobowych, Pieciukiewicz Marian 1904-1983, Archiwum akt osobowych Muzeum Etno-
graficznego w Toruniu, sygrr. 2.
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tego dziaŁujuż od samego początku powołania Muzeum, mimo ze oficjalnie
stanowisko swe objął dopiero w roku l962Miałwtedy bardzowiele obowiąz-
ków, zwłaszczażę prawie wszystkie czlnności związane z funkcjonowaniem
biblioteki musiał kustosz początkowo wykonlrvac zupelnie sam. obok prac
podstawowych prowadził prenumeratę czasopism i gazet, kompletował i in-
wentaryzow ał tr ńaj ące do b ib lioteki p e rio dyki. p o za tym wry p o ży c zał k s i 7 -
ki z muzęalnego księgozbioru nie tylko pracownikom Muzeum, ale i liczne-
mu środowisku naukowemu Torunia. Marian pieciukiewicz zobowiryany był
także do śledzenia prasy codziennej orazdo rejestrowarria artykułów i notatek
doĘczących polskiego muzealnictwa. Na zebraniach z pracownikami Mu-
zeum referował zawartość czasopism krajowych i zagranicznych, omawia-
jąc niektóre zważniejszych aĄkułów. podawał również bieżące informacje
o nabytkach biblioteki3.

podsumowująa pracę Mariana pieciŃiewicza w bibliotece, warto jesz- ,

cze podkreślić, że w roku 1959 biblioteka dawnego Działu Efirograficzne-
go Muzeum Miejskiego w Toruniu przenosiła swój księgozbiór do budyŃu
utworzonego wtedy Muzeum Etnograftcznego. początkowo zajmowało ono
pomieszczenia w przejęĘm gmachu dawnego Arsenału AĄleryjskiego, by
jużw 1962 r podjąć kolejnąprzeprowadzkę,Ęmrazęmdo nowego budlłrku
Muzeum. ciężar organizacyjny tych przedsięwzięć spoczyrvał ocz5,rviście na
barkach wileńskiego bibliotekarza.

RozpoczĄ się wówczas okres ,,normalnego" funkcjonowania biblioteki,
która w profesjonalny sposób zaczęŁa służyć przede wszystkim pracownikom
Muzeum. Marian pieciukiewicz oddŃ się swej pracy całkowicie, systema-
Ę cznie poszerzając księgozbiór muzealnej placówki. penetrował toruńskie
księgamie, rozwljał. współpracę z polskimi muzeami i bibliotekami, rwłasz-
cza z Blblioteką Główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i to-
ruńską ksiąznicą Miej ską. prowadził szeroko zakroj onąwymianę czasopism,
takze wymianę międzynarodową.

Warto zwrócic uwagę, że w roku 1957, jeszcze w bibliotece Działu Et-
nograficznego Muzeum Miejskiego- w tymczasowym jej inwentarzu, zapisa-
nych było l57 I pozycjia. W roku 1970, a więc w czasie gdy Marian PieciŃie-
wi cz odcho d zll na emeryturę, bib lioteka Muzeum Etno gr afi c zne g o po s i adała
zbiór Liczący 5177 woluminów. oddaje to skalę wykonanej w ciągu tych 13
Iat pracy, którą pieciŃiewicz dzielil przecież z opieką nad księgozbiorem

3 SPrawozdania z pracy Mariula Pieciukiewicza w Muzeum Etnograficznym w Torunil zalata 1959-
1970., Archiwum Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

4 M. Znamierowska-Prtifferową Dział Etnograficzny Muzeum w Toruniu (1946-]g5g),,,Rocznik
Muzeum w Toruniu", t, 1, z. 2, Toruń 1962, s. 17.
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Oddziafu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu oraz pracarri
etnograficznymi.

Spośród wielu dokonań kustosza Pieciukiewicza jako bibliotekarza !lry-

różniónaleĘopracowanyprzezniegokatalogalfabeĘcznyirzeczowyczaso-
pisma ,,Sowietskaja Etnografij a" za lata 1947 -1978. Tę ogromną pracę mogł

on zrealizowaótakże dzięki temu, że obok znajomości języków białoruskiego,

litewskiego, ukraińskiego i niemieckiego, władał biegle również językiem ro-

syjskim.
Przechodząc do omówienia działalności Mariana Pieciukiewicza na polu

badan etnograficznych warto jeszczę raz podkreślić, że podobnie jak inni pra-

cownicy Muzeum, w tam§m czasię także i on dzielić musiał swe obowiązki
i zainteresowania etnograficzne z wieloma dodatkow;,tni powierzonymi mu

zadanialnt. Dlatego zapewne nie mógł oddać się im całkowicie, choć i tuprze-
cież miaŁ ogromne doświadczenie wlmiesione jeszcze z okresu wileńskiego,

Juz w roku 1930, jako student Wydziału HumanisĘcznego Uniwersy-
tetu Stęfana Batorego, Marian Pieciukiewicz prowadził badania na terenie

wojewódźw wileńskiego i nowogródzkiego, zarówno z polecenia Zalłńu
Etnologii USB, jak i Studium Słowińskiego Uniwersy,tetu Jagiellońskiego.

Obejmowały one m. in. temat wiedzy i obyczajów ludowych. Rok pózniej,

takze legit5łnując się zaświńczeniem swojego Uniwersltetu, badał kulturę

staroobrzędowców na Wileńszczyźnie oraz, z ramienia Komisji Regionalnej

Słownika Geograficznego Pństwa Polskiego -bńał naz\|\ry geograficzne na

tęrenie powiatu brasławskiego. Na Brasławszczyznę powracał wielokrotrrię,

by kontynuowaó badanianad kulturą staroobrzędowców. W roku 1933 rozsze,

rzył je o Suwalszczy znę i Latgalię na Łotwie . Penetracj e terenowe prowadził

także jako członek Białoruskiego Towarzystwa Naukowego w Wilnie oraz

samodzielnie, podczas urlopów i wakacji. Doświadczenie zdob}vrał również
jako muzealnik, sprawując funkcję kierownika Muzeum Białoruskiego im.

Łuckięwicza w Wilnie (od 1934 r.)5.

Zainteresowania kulturą Wileńszczy zny, a zwłaszcza kulturą staroobrzę-

dowców, która stała się tematem pracy magisterskiej Mariana Pieciukiewicza,
napisanej pod kierunkiem prof. Moszyńskiego w 1938 r. - atakże białoruską

kulturą ludową, konbmuował on także w okresie powojennym .Podział zńń
i tematów badawczych, który dokonał się w Muzeum Etrograficznym w To-
runiu wltyc zył jednak Pieciukiewiczowi nowe kierunki działania. Łączyło slę

5 H. Muzalewską Marian Pieciuhewicz (1904-)983), |w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Syl-

wetbi, szhce biograficzne, t. 1, red. E. Fryś_Pietraszkową A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków, 2002,

ss.226-ż28.
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to ze statutem Muzeum, który określał jako obszarjego działania,najogólniej
rzecz ujmljąc, tereny Polski północnej w jej powojennych, a więc powazrie
zmienionych w stosunku do wcześniejszego okresu, granicach.

Dlatego tsżMańan Pieciukiewiczprowadził prace terenowe na Pomo-
rzu, Kujawach, ziemi dobrzyńskiej, na Pałukach, Warmii i Mazurach, na
Białostocczyźnie i północnym Mazowszu. Wkrótce jego głównym tematem
bńawczym stała się uprawa roślin, zwłaszczaupra\Ą/a i obróbka roślin włók-
nistych oraz tkactwo. Realizował wyrviady terenowe według opracowanego
przez siebie kwestionariuszą prowadził kwerendy w zbiorach licznych mu-
zeów, pozyskiwał wartościowe eksponaĘ. Wiele z nich wykorzystarro póź-
niej na wystawie ,,Sztuka ludowa i rzemiosło Polski Północnej", otwartej 5

częrwca 1960 r. na terenie Muzeum Eftlogtńcznego w Toruniu (autorka M.
Znamierowska-Pńfferowa). Marian PieciŃiewi cz był też autorem przewod-
nika o §łn fragmencie ekspozycji, który przedstawiał opracowany przez nie-
go temat6. Do dziś stanowi onwńnąpozycję wśród opracowń źródłowych
poruszających to zagadnienie.

Wspominając o pozyskanych eksponatach, wymienić naleĘ kolekcję na-
rzędzi rolniczych, zwiryarrych przede wszystkim z uptawą i obróbką roślin
włóknisĘch (pługi, brony, rńła, w arsńaĘ i narzędzia tkackie) oraz trńy -
cyjne tkaniny i odzięż, zwłaszczakoszule, spódnice, fartuchy, serdaki, czepce
i pasy, głównie z Białostocczyzny.

Warto zwrócić uwagę, że Marian Pieciukiewicz szczególnie często bada-
nia swe prowadził właśnie na Białostocczyźnie. Realizował j e, jak już wspo-
mniano, nie Ęlko jako pracownik Muzeum Etnograficznego, ale także na
zlecenie Zakłńu Etnologii Inst}tutu Historii Materialnej PAN w Warszawie
(ZespółEtnograftczny w Toruniu) oraz dzięki wsparciu finansowemu Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w BiĄmstoku, Wiele badń podejmował w ra-
mach prac Koła Naukowego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno--Kultu-
ralnego w BiĄmstoku, którego był człoŃiem zarządu,. Bardzo intenryłvnie
penetrował tereny powiatów białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, sie-
miaĘckiego i dąbrowskiego. Odbyrrual równięż wyprawy etrograficzne na
Suwalszczyznę.

Oprócz obiektow kulfury materialnej dokumentujących wymienione już,
główne temaĘ bńawcze, Marian Pieciukiewicz pozyskiwał do Muzeum wie-
le innych eksponatów z takich dziedzin jak gamcarstwo, hodowla, pszczelar-
stwo, łowiectwo, zbieractwo, obróbka skóry i pożyrvienia, transport. Wynika-

6 M. Pieciukiewicz, Tradycyjna uprawą i obróbka roślin włókrtisĘch w Polsce Północnej. Przewod-
nik, Toruń, 1968.
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łoto z tematów badawczych kolejno podejmowanych w toruńskim Muzeum,
choó niektórę z nich przyciągaĘ uwagę bńacza tylko niejako przy okazji.
pozyskane obiekty odznaczają się jednak przeważnie unikatową wartością.
spośród nich można wlłnienić meble, zwŁaszcza skrzynie do przechowyrł,a-
nia odzieży (białostockie),warsńat bednarski, kolekcję ceramiki z podlasia
czy czółna rybackie z Suwa|szczyzny .

W powojennych badaniach Mariana Pieciukiewicza osobne miejsce zaj-
mują tema§ wchodzące w skład kultury duchowej i społecznej (wg obo-
wiązującego wówczas podziału Moszyńskiego). Najwazniejsze z nich to
zwyczaje pogrzebowe i kult zmarłych oraz - jak sam to określał w swych
sprawozdaniach - wierzenia związane ze zgonem.Intensyrvne badania tej te-
maĘki Pie ciukiewi cz r ealizow ał na Kuj awach (okolice Kruszwicy), Pomorzu
(tereny powiatów wyrzyskiego, złotowskiego, człuchowskiego) i na Biało-
śocczyźnie. Obok tego dokumentowal zwyczaje urodzinowe i doroczne, no-
tował pieśni i mowy obrzędowe, w tym pieśni starowierskie. Interesowala go
takze białoruska twórczość i sztuka ludowa.

Warto podkreślić, że w Archiwum Muzeum Etnograficznego w Toruniu
przechowywane są opracowani a oraz licznę notatki z bńń terenowych, któ-
re pieciukiewicz prowadzlłw mrrl,ach pracy muzealnej oraz kopie niektórych
sprawozdń z prac zleconych przez WRN w BiĄmstoku i Białostockie To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne. Spośród nich warto wynienić obszeme nie-
rźv opracowania doĘczące zwyczajów pogrzebowych oraz uprawy i obróbki
roślin włóknisĘch z powiatów człuchowskiego, wyrzyskiego i złotowskie-
go (Pomorze), sprawozdaria z penetracji powiatów białostockiego, siemia-
Ęckiego, sokólskiego i hajnowskiego (Białost occzy zna), czy intensyrłnych
badń przeprowadzonych na terenie powiatów włocławskiego, lipnowskiego,
aleksandrowskiego, radziejowskiego i kruszwickiego (Kujawy). DoĘczą one
zresńą, poza wymienionymi tematami, także szerzej pojmowanej kultury lu-
dowej, co odnieść można zwłaszcza do terenów Białostocczyzny. Spośród

Ęch materiałów na uwag ę zasłlgują zkolei opracowania takich zagadnieh jak
szfuka i rzemiosło ludowe, gamcarstwo, budownictwo czy transport (doĘczą
one badanych przez autora miejscowości), Osobno wymienić należy opraco-
wania odnoszące się do słownictwa gwarowego i zawodowego, stosowanego
w poszczególnych rzemiosłach oraz do folkloru ustnego (przysłowia, prze-
kleństwa, opowiadania).

Niektóre mateiały zprzeprowadzonych przez siebie bńń Marian Pie-
ciukiewicz opublikował. Wiele jego aĄkułów znajdujemy na łamach bia-
łoruskiej ,,Niwy". W zwipku z Wm, że pisane były one w języku białoru-
skim, a więc w j ęzyku oj czys§łn urodzonego na Brasławs zczyźnie etnografa,
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niedostateczna jest ich znajomość, nawet w środowisku polskich etnografow.
Aprzecież niektóre ż zarnieszczonych tam arrykułów podejmowĄ temaĘkę
wynikającą zpracy ich autoraw Muzeum EtrograficznyTn w Toruniu.

Prace publikowane przez Mańarla Pieciukiewicza w piśmiennictwie pol-
skim to również odbicie jego dokonań w toruńskim Muzeum. Poza wymienio-
nyn juz przewodnikiem po muzealnej wystawie7 wspomnieć możłlaaĄkufu
odnoszące się do z,łlryczajów pogrzebowych: Zwyczaje nłiqzane ze zgonem
na Kujawach,lłóry Ńazal, się na łamach ,,Literatury Ludowej"8 oraz arĘkuł
Zwyczaje pogrzebowe zamieszczony w pracy zbiorowej pt. Kruszłica. Zarys
monograficzny9. Spośród prac, będących wynikiem jego badń terenowych na
temat uprawy roli, wymienić nd,eĘ arłkuł Nacinacz (przelcró), znalezienie
unikatowego narzędzia ornego, zarieszczony w ,,Roczniku Muzeum Etno-
graficznego w Toruniu"1o oraz aĘkuł Uprawa roślinwłólłlistychw powiecie
zł o t ow s ki m, który wydrukowany zo stał na łamach,,Ludu"I l,

Odbiciem działalności naukowej Mariarra Pieciukiewiaza są także teks-

Ę jego referatów, które wygłaszał jako akĘwny uczestrik odblrvających się
w Muzeum zębrńnaukowych oraz orgatizowanych przezKatedrę Etnografii
Uniwersytetu Mikołaja Kopemika, seminariów. Na pierwsąłn miejscu warto
wymienió referat wygłoszony w roku I960,tlJż po odbytej do republik nad-
bałĘckich wlprawie, Podkreślmy przy okazji, żebyłto chyba jego pierwszy

- po przyjeździe do Torunia - symboliczny niejako ,,powrót" na bliską sercu
ziemię. Mariarr Pieciukiewi cz podczas tego wyj azdu pr zebyw ał takżę na Li-
twie, przede wszystkim w Wilnie, gdzie odwiedził miejscowe muzęa, oraz

- czego mozemy się Ęlko domyślaó - te miejsca, które pełne byĘ dla niego
wżnych i najlepszych wspomnień. KonĘnuował wschodni kierunek swoich
służbowych, a zapewnę takze po trosze prywatnych i senĘmentalnych wy-
pra\ry,. W 1965 r. przebywal zwizyąw Muzeum w Jekabpils na Łotwie oraz
prowadził badania terenowe we w si Zwidzany (Jekabpilski Rej on Łotewskiej
SRR). Republiki nadbaĘckie odwiedził ponownie w 1967 r. Podczas tej wy-
prawy przebyrvał także w republice Białoruskiej, przede wszystkim na ro-
dzinnej Brasław szczy źnie .

7 M, Pieciukiewicz, Tradycyjna uprawa..,
8 M. Pieciukiewicz, Zwyczale zwlqzane ze zgonem na Kujawach,,,Literatura Ludowa", nr 4, 1963,

ss.39-42
9Idem, Zwyczaje pogrzebowe, fwf:. Zarys etnograficzny okolic Krusztłicy, red. M. Znamierowska-

Prufferowa, odbitkazpracy zbiorowej Krusnłica - Zarys monograficzny,Toruń, 1965, ss. 41-48.
10 Idem, Nacinacz (pzekrój), znalezienie unikatowego natzędzia ornego, ,,Rocznik Muzeum Etno-

graficznego w Toruniu", t. 1, ss. 153-173.

1 1 Idem, U pr aw a r o ś Ii n w łókni s Ęc h w p ow i eci e złot ow sh m,,,Ltld", t. XLX, 1 965.
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Sledząc temaĘ kolejnych referatów, wygłoszonych przez kustosza Mu-
zeum Etnograficznego w Toruniu przekonujemy się, że jego zainteresowania
często k ąryły wokół ziemi rodzinnej. wystarczy tylko wymienić niektóre Ę-
tuĘ: ,,Folklor starowierców wsi Ciecierki powiatu Brasławskiego", ,,Kultura
staroobrzędowców w polsce i na Białorusi", ,,o etrografii Białorusi i ukrainy
(196l), Białoruś - ką i kultura ludowa (1967), Zainteresowarria uczonych
i krajoznawców polskich białoruską kulturą ludową. Inne referaĘ byĘ często
opracowanymiprzez niego relacjarni zbńńprowadzonych w ramach pracy
w Muzeum,

Oddając nieco atmosferę tamĘch czasów, gwoli historycznej prawdy,
odnotować można jeszcze jeden §,tuł prelekcji wygłoszonej przez pieciukie-
wicza, zapewne przy okazji jakiejś obowipkowej akademii: Lenin o kulturze
i sztuce (1970). Brzmi to dziś doprawdy bardzo kuriozalnie, ale i takie po-
prawrre poliĘcznie tematy niejednokrotnie btzmiaŁy wtedy na wykładowych
salach polskich muzeów i uczelni. Dzisiaj potraktować je można tylko jako
historyczne tło tamĘch czasów oraz powód do historyczno-antropologicznej
refleksji.

w działalności Mariana pieciukiewi cza jako etnografa rysuje się jeszcze
jeden, bardzo istotry szczegóŁjego aktywności zawodowej. Jest nim doku-
mentacja. kustosz toruńskiego Muzeum to także autor licznych fotografii
oraz opracowń kart katalogu naukowego eksponatów pozyskanych przez
niego podczas więlu wyjazdów w teren,

Wymieniając jego dokonania wystawięnnicze odnotować trzęba scena-
riusz doĘczący tkactwa i obróbki włókien, przygotowany na wspomni aną już
wystawę ,,Sztuka i rzemiosło Polski Północnej':. Marian PieciŃiewczbrŃ
ponadto udziŃw przygotow aniu i realizacji wystawy okolicznościowej z oka-
zji dziesięciolecia Muzeum Etrograficznego w Toruniu, l<tóra towarzyszy-
ła 4 4 o gólnop ol skiemu zj azdow i po l ski e go Towarzystw a Ludo znaw cze go
(1969 r.) Dodajmy, że wileński etnograf był członkiem tego Towarzystwa
już od 1960 r.

Kustosz toruńskiego Muzeum udzięlŃ także konsultacji tworzącemu się
Muzęum Regionalnemu w Białowieży (Muzeum Białoruskie). Trzeba dodać,
żebył on jednym z inicjatorów powstaniatej placówki oraz akĘwnie działal
przy jej organizacji, szkolił równięż przyszŁychpracowników białowieskiego
muzerrm.

Opis działalności Mariana PięciŃiewicza z czasu jego pracy w Toruniu
rysuje nam sylwetkę pracownika obarczonęgo wieloma obowipkami, alę tęż
i obdarzonego wielkim zaufaniem Ęch, klórryl mu je powierzyli. Z drugiej
strony dostrzegamy badacza-pasjonata o określon5,łn kierunku zainteresowań
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oraz człowieka, który swą pracą i postawą życiową jeszcze teraz przyciąga
uwagę, interesuje, a ńawet intryguje.

Marian Pieciukiewiczbył na pewno postacią dwóch epok, dwóch pństw
i narodów, i jak wszyscy ci, którym prąlszło żyó w takim rozdwojeniu, do-
świńczał losu człowieka wyrwanęgo ze swego środowiską pozbawionego
swej ziemi, miastą domu i pracy. Perturbacje wojenne wprawdzie ustały, ale
czy powróciĘ uspokojenie i wewnętrzny Ład? Takie pltanie warto tu zadać
jeszcze w jednym kontekście: c4l zawódipraca, które Marian pieciukiewicz
wykonyrvał w Muzeum Etnograficznlłn w Toruniu, nie byĘ dla niego próbą
znalęzięnia ciągłości, osiągnięcia spokoju i równowagi, czy kierunki i temaĘ
jego badń oraz działalność, to nie uparte powroty do utraconęgo świata?

Toruń mógł być dla przybyszów z Wileńszczyzny miastem obcym, ale
osiedleni tu ludzie z Kresów byli sobie bliscy. Na pewno spotkał ich fu Marian
Pieciukiewicz, przede wszystkim na terenie naszego Muzeum: Marię Zna-'
mierowską-Pńfferową, Marię Polakiewicz, Kalinę Skłodowską-Antonowicz,
Halinę Mikułowską, Aleksandra Błachowskiego. Podobne losy, te same tęsk-
noĘ oraz zbliżonę zainteresowania pr4l różnych - co zrozulmiałe - koncep-
cjach, światopoglądach i postawach.

W zwi7ku z Ęm na koniec jeszcze jedna refleksja Czy Muzeum Etno-
grafr,czne w Toruniu, założonę i przez więle lat kierowane przęz pracownika
przedwojennego Muzeum Etnograficznego Uniwersytefu Stefana Batorego
w Wilnie, z zespolem pracowników pochodzących z Wilna iWlleńszczyzny,
Kowieńszczy zny, Brasław szczy zny, Białostocc zy zny i Tamopolskiego, nie
powinno swych zainteresowńbńawczych, chocby w ograniczonym zakre-
sie, skierowń takZę i w tę stronę?

Dztsiejszą sesję, zaproszonychgości i temaĘ prezentowanych na niej re-
feratów, traktować możemy jako pierwszy, powużmiejszy krok naszego Mu-
zęIlm, uczyniony właśnie w tym kierunku. Napawa onnadzieją, ze wlpowie-
dziany tu posfulat nabięrzę realnych ksźahów. Zawdzięczń to będziemy na
pewno takze ś.p. Marianowi Pieciukiewiczowi, Życ4,|bym wszystkim, aby-
śmy mogli zawdzięczń w tej sprawie również coś i samyn sobie.





Badania etnograficzne
Maria na Pieciukiewicza na Białostocczyźnie
i działalność publicysĘczna
na łamach białoruskiej ,,Niwy"

Grazyna Chafioniuk-Michiej - Białystok

Marian Pięciukiewi cz z białoruskim środowiskiem Białostocczy zny i Bia-
Łostocczyzną mviryany był od czasu przyjazdu do Torunia. Zięmiata była dla
niego interesującym obszarem badawcąłn, W rozmowie z Maciejem Kono-
packim na łarnach,,Nilrry" W ntał:

,,Ą3xxyro.rnr srraeltcrny s rrapo4rraż rymrypafi 6enapyca} r3Ta_rl

T3pbITopbL,I npa4cra}rue An'n MjIHe rregnrrqafirra qixansI i }4sxvnu a6'exr
locnelaY. Tyr rrarnx4Ha MoxaM IIpacatIbIIIb, .rIK cnJLrITaIoĘIa nalłix< ca6oło
HapoAHbI.,I KyJIbT}pbI 6enapycr<ara, IIoJIbcKara i } ns}Haź crynerri dro}cxara
Hacerrlrriqrna} ( .) qlrarrsHaż cfuaż sa6iqb MjIHe reru rpafi. Eenacro.rqrrne

}ceqena aAAaIo cnać cspĄa i ne4u"1.

[Dzięki dobĘ znajomości białoruskiej kultury ludowej obszar ten jest
dla mnie niezwykle ciekawym i wdzięcznym polem badawcrym. Na terenie

Ęm można przeanalizowaó widoczne przenikanie się elementów białoruskiej
i polskiej kultury ludowej, atakżę w pewnym stopniu rlnryczaje zarnieszkałej
tu ludności litewskiej (...) wabi i przyciąga mnie ten kraj. Białostocczyźnie
w pełni oddaję swoje serce i wiedzę.]

Białostocczyzna dawŃa możliwość uczęstniczenia w białoruskim ruchu
społeczno-kulturalnlłn. Pisał o łm w liście do Macieja Konopackiego z27
września 1963 r.:

,,A, flK salcć4u Iutlblpa myKa} nłar.ruuacrleź Aa uaźro acadicrara YlseJry
} rpaua4cr<irvr xuqqi Harnara rpaN{aA3flHcTBa rrpalrblBluoqara } lłe;łtax

M. Kaxanaqxi, V cnycr6e uapoóuail Kynbmypbt, ,,Hisa", t962, nr 16 ss. 3, 5
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Hapo4naż llolln.ru; xana! sa}cć4u rrpaIIaBaIIb, -aK yMelo i, xr< 34olero
} lłaix yMoBax, Ęa:xrrnalo.rrr rra a4run6e aa 6ęnapycxala ac.,tpo n_Ągfl"2,

[Jak zwykle szczęrzę szukałem mozliwości osobistego udziałll w życiu
społecznym naszęgo narodu mieszkającego w Polsce Ludowej; pragnfem
zawszę pracowaó jak umiem i jak potrafię najlepiej w sluacji oddalenia od
środowiska białoruskiego.]

Marian PieciŃiewicz jako etnograf akĘwnie uczestniczyłw pracach koła
naukowego przy Zarządzie Głównym Białoruskiego Towarzystwa Społeczno
- Kulturalnego w BiĄmstoku. Jako pracownik naukowy Muzeum Etnogra-
ftcznego w Toruniu realizowal prqekty bńawczę na Białostocczyźnie. Swo-
ją w iedzą o prze szło ści, bogatym doświadczeniem etnografi cznym, relacj ami
zbńńteręnowych, uwagami o znaczęniu językaojczystego dziellł się z Bia-
łorusinami na łanach białoruskiej ,Nilry". Swoje wypowiedzi wzbogasał
własnym materiałem fotograficznyn, Jego teksty, różnię podpisyrruane: M.
lleqlorceniu [M. Pieciukiewicz], M.Ilxqroxeniu [M. Piaciukiewicz],fl. M. [P.
M.], M, lI [M. P.], (rr") fpcz], Ązen Mapqin [Dzied Marcin], ukazyrvĄ się
nieregulamie w białostockim Ęgodniku w latach 1957 - 1975.

Marian PieciŃiewicz zńębiutował w ,§iwie" jako Dzied Marcin - autor
przedwojennych bajek ludowych i opowiadń3, W żartobliwej wypowiedzi
w formie listuAórcputmut ilcm da lsndsurci Jleeauaa (List otwarty do Dziadżh
Liewana) przedstawił się jako mieszkaniec pewnej wsi, nie ujawniając praw-
dziwego nazwiska. Jak napisał, znane ono było urzędnikom pństwowym
i przedwojennej policji z powodu prz;,należności nadawcy do organizacji bia-
łoruskich oraz popularyzacji pism w języku ojczys§łn. Dzied Marcin suge-
rował adresatowi wykorzystanie w wlpowiedziach humorysĘcznych gwary
białoruskiej zaniast języka literackiego, Oddałaby ona prawdziwość i wiary-
godność relacji. W tej wlpowiedzi wspominał o swojej żonie Melanii, która
zostałabohaterką opowiadń Dzięda Marcina publikowanych w ,§iwie"s.

W białoruskiej kwestii społeczno - kulturalnej Marian Pieciukiewicz za-
brał głos po rM pierwszy na łamach tygodnika ,,Niwa" w 1957 r.6. Była to

2 List Mariana Pieciukiewicza do Macieja Konopackiego z27.09.1963 r., [w:] M. fleqroreriv,llczal
(]956- 1982),. BiałystoĘ 2005,s. 8l.

3 Aóxpumat fucm da,Ęsaósaxi Jleaaua, ,,Hisa",1957,t 27, s. 8 (podpis Trofi Aseł MapqiH).
4 W ty,tule listu jest Liewan, natomiast w tekście autor zwraca się do Liawona.
5 lseg Mapqiu, .Ex l ! mypuy mpani!, ,,Hiya",1958, nr 20, ss. 6, 8; lseg Mapqiu, V apaauisaquli

cina, ,,Hina", 1958, nr 27, ss. 6, 8; ,Ą:e4 Mapgiu, Manaura xoaa źtltlt nauail, ,,Hir,a", 1958, nr 29, ss. 7, 8;

lsegMapliu,Ma]IaHqblHbl iMflHiHbl,,,Hisa", 1960, nr 1, s. 8.

6II. M., AxmyaltbHa, cnpasa (y cnpaee apzauisaqtti Benapycxaea uysen ! )lonuwaul), ,,Hi'n,a",1957,
nr 25, s. 5.
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polemicznawlpowiedź odnośnie do aĄkułu M. MatejczŃaTpsńa naKa3ąqb
zpauaócmey ]loltuu.ł,łut Jvam3pblffibHyto Ky]lbmypy 6enapycaj1 (Trzeba poka-
zac polskiemu społeczenstwu kulturę materialnq Białorusinów). DoĘczyła
organizacji muzeum białoruskiego w Polsce, Marian Pieciukiewiczbył zwo-
lennikiem powstania muzeum kultury białoruskiej z siedzlbąw BiĄmstoku,
anie w Hajnówce, jak proponował Matejczuk. Uwńał,że aby mogło powstać,

należaloby powołać społeczny komitet otganizacji muzeum białoruskiego.
Zńanięm komitetu byłoby przedstawienie właściwemu mini stęrstwu proj ek-
tu fuŃcjonowania ins§tucji z prośbą o jej wsparcie. Komitet, sugerował et-

nograf, powinien zwrócić się tez o pomoc do społeczności lokalnej, sugerując
nieodpłatne przekazanie przedmiotów kultury materialnej i duchowej.

W 1957 r. opublikował aĄkuł Poóuan MoBa - uańóapactcsńruul crapó8
(Ańowa rodzinna - najdroższy skarb). Uświadamiał w nim czytelnika jak po-

trzebne,ważne i niezwykłe jestposługiwanie się językiem ojczys§m w kształ-
towaniu poczucia świadomośc i i przynńeżno ści narodowej .

,,Monalegrr, uiclnłerrHixi i iłrrurrg - pisał etnograf - KDKyIdb, mTo MoBa

- r3Ta HaI{rHźLTbHae a6li.rqa Koxnźra HapoAy, r3Ta.ltlo flaltrnapT, ,f,ro Ayma
(..,) Beaarovu a6 raxofi ru4arHefimaż poni po4Hafi uonu i KyJIbrypbI MhI

naninlrrr }ciui tli6paui cnaeż AyIIIrI nro6iqr poAHźl€: uony i HapoAIIyrc

KyJIbTypy, xr rplrniqy, flr:ar Aae xbIBaTBopqbL colci 4nx pasniqqx rrarnań

rynrrypu"9.

[Językoznawcy,pisarze i inni twierdzą, że jęąlk narodowy jest obliczem
kazdego narodu, jego paszportem, jego duszą. Mając nauwadze tę szczególną
rolę języka rodzinnego i kultury ludowej, powinniśmy caŁą duszą kochać je
jako zyciodajne źródło rozwoju naszej kultury.]

Do spraw białoruskich Marian Pieciukiewiczwrócił na łamach ,§iwy"
w roku 1966. W arĘkule 3enpruyqu leazy Ha HasyKosbl lypmoK i uyseu (Zwró-
cic uwagę na koło naukowe i muzeum) krytycznie ocenił działalność BTSK:

,,fl acńicrarrcpaxarra}cx na4uac 3rnaĘałliunrrx pa:ne4ax, rnro } acrroiruInł
ryprri T - sa - r3Ta łlixqru, ItrTo ,HbI icrrytoIp ro.mxi Ha nanepbl (,.,) Tarrv

d.ry rrpaninrHblM He rHaJ+Ia 3a KoJIbKacĘo ry,prro}, a YasflIiIF 6omruyło inary
arru}ruIlł i aanalłararp iu y nparpI }ciń cnoca6aMi"10.

7 ,,Hint',1957,nr21.
8 II. M., Poóuag, uoaa - uańóapa)Eańabl crcapź, ,,Hiya", t957 , nr 48, ss. 3, 6,

9Ibidem, s. 3.

1 0 M. Ileqroreri1 3aapny4t yaazy Ha HalyKosbl ZypmoK i My3eil,,,Hira ', nr 66, nr 7, ss. 1, 4.
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[podczas poszŃiwń etnograficznych przekonałem się osobiście, żękoła
Towarzystwa (Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego) są fi k-
cyjne, istniejąĘlkonapapierze. Dlatego uwńarn,że nie warto dązyć do two-
rzęnia coraz więks zej liczby kół, alę należy zwrócić uwagę na koła działające
aktywnie i pomagac im w różny sposób.]

Autor zwroclł uwagę na nięzalężną działalność posiadającego własny
statut koła naukowego przy zarządzie Główn5rm BTsk, które powinno pro-
wńzić bńania z zakręsu szeroko pojętego białorusoznawstwa. Marian pie-
ciukiewicz wypowiedział się w sprawie decyzji zjazdu BTsk o utworzeniu
białoruskiego muzeum w Białowiezry. Aby muzeum mogło spełniać funkcję
kulturalno - oświatową i naukową powinno mieć odpowiednie warunki loka-
lowe, wysoko wykwalifikowaną kadrę i budzętwydzielony ze środków prze-
znaczanychna kulturę w powiatach, w których zamieszkuje mniejszość biało-
ruska. Natomiast w aĄkule Hapoóuaa KyJlbmypa i uacmaluit4mea1, (Kultura
ludowa i oświata) podkreślił rolę nauczycieli szkół wiejskich w gromadzeniu
i odpowiednim opisaniu eksponatów zbieranych do nowo organizowanego
muzęum,

w bibliografii publikacji Mariana pieciŃiewicza znalaży się teksĘ do-
Ęczące problemaĘki historyczno - językoznawczej. W 1957 r, opublikował
on arfykułr4 6 naxodcranrui uaseu Beltapycu, 6enapyc12 (o pochodzeniu nazw
Białoruś, Białorusin), w którlzm po raz pierwszy w białoruskiej histońografii
powojennej Polski pojawiĘ się terminy Ruś, Biała Ruś, Czama Ruś, Czer-
wona Ruś. W artykule A6 naxodcrauui iuau'3 (o pochodzeniu imion) Marian
pieciukiewi cz w skazał na źródła pochodzenia imion białoruskich. w arlykule
pod §rtułem llposeiwvutla Q{azwiska) omówił proces powstawania nazwisk
na zięmiach zamieszkiwanych przez ludność białoruską. Pisał:

,,Ko;NHbl HapoA Mae MHora cnaix rraquaH€UlHblx npbIMeT, MaT3pbIJIbHbIx
i 4yxo}rrux. Ąa rsrrrx ITpbIMeT, uix irrrurrnł HaJIexaI{b ilłx i nposniru.ra,
lca,ri sHo [epaAaelła } rraquxrra"rrrraż tPopue. IlłćHrr i nposniur.ru, MaIoqbL
npasinlrryro Óop,nry, s'x}nxroqqa qacrr<aż HaI{hIrH€lJIbHafi r<nrryp KoxtHara
napo4a"l5.

11 M. fleqrcreriu, Hapoduan Ky]Ibmypa i uacmaluiqmaa, ,,Hina'', !966, nr 22, ss, I, 5
12 II. M., A6 naxoócrauui uąsau Benapyct", 6elapyc, ,,Hna'', 1957, nr 47, ss. 3, 6.
13 M. II., A6 naxoóctcąuui iudll, ,Htua", 1958, nr 28, ss. 3, 6.
14 M.II.,IrposaiwąaL ,,Hist', 1959, nr 25, s.6,nr 26, s. 6.
15 M.II., A6 naxoóacanui iućll..., s.6.
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[Kńdy naród mawiele swoich narodowych osobliwości, materialnych i du-
chowych. Do nich mi§dzy,innlłninaleĘ imię i nazwisko, ale wówczas, gdy za-
chowują oryginalną formę. Imiona i nazwiska mające prawidłową formę, która
została przekazana pokoleniom świadczy o zachowaniu kultury narodowej.]

Najwięcej uwagi na łamach ,§iwy" poświęcił efrrografii. Był świadomy
postępującego zanikania tradycyjnej kultury, Opisując dawne obrzędy biało-
ruskie, chciał utrwalić jak najwięcej śladów przeszłości. W 1958 r, ukazał się
aĘkuł o zwyczajach związanych zę starożrytnym białoruskim świętem wios-
ny, radości, młodości, zwanp kupalle16. Wspominał tam swoich przodków:

,,Ta4bI, rarri ,flHxa } rqrxylo H9II y 6apu caurr} sa pacqsiraHrrelr
I{y4oYHaź xnerxi nanapaqi, rani MalaHKa BbIKoHBźuIa po3Hblfl napaxc6rr

i sa6a6oHHux 4sexrmi, ra6 ycqeparvn rapo}ry a4 ne4slvra}, xa,ri 4se4
MapqiH, Jlexaqbl Ha IIaJIe, nasipa} rra 6ararri (a4rło s xynarrrcr<ix selnr}),
3aTKHyTbI-rI } nepaxna4siny, i nłeprasa}, r{ mvacrrinurrłi 6y.4yul qneHst c-flN.I'i

i xro 4a}xefi 6y4se )Kblqb, a xTo He 4aż Eoxa, na]!fp3 } rerrru roA3e,., Ta{bI

IIaT}xźUIa norrriru.la Ha IIaIIrHe, saxarrvna}c.fl anonHi aKT MHoraKpaca,łHaż
rra.ITIoż ryna,rscxaź 3nafl3i" 1 7.

fWtedy, gdy Janko w borze głuchą nocą wypatrywał rozkwitu cudownego
kwiatu paproci, gdy Małanka wykonlrnralaróżne wróżby i zabobonne działa-
nia mające obronió krowy od wiedźm, gdy dziń Marcin, leżący na podłodze,

spoglądał na bahath (jedno ze świętojańskich ziół), wciśnięte między belki
i rozwńń, czy w Ęm roku szczęście dopisze rodzinie, kto dłużej pozyję,
a kto nię dĄ Boże, umrzę w tym roku... wtedy na polarrie dogasało ognisko,
kończył się ostatni aktwielobarwnej nocnej świętojńskiej epopei.]

W aĘkule zastanawiał się, czy nie warto przyrvrócić dawną tradycję,
a święto k rpĄ zrobić świętem ogólnonarodo\Ą/ym.

W dwóch kolejnych numerach ,,Niwy" z 1960 r. Marian Pieciukiewicz za-
mieścił materiĄ etnograflczne mviryane z białoruskimi obrzędami i nlrycza-
jami wielkanocnymi18. Opisał w nich czas poprzedzalący Wialikdzien (Wiel-
karroc), a więc Wierbnica (Palmowa Niedziela), Czysty Czacwier (Wielki
Czwartek), Walikuiu Piatnicu (Wielki Piątek), Wialikuju albo Krasnuju Subo-
rz (Wielka Sobota), atakże przebieg sźrmego święta oraz Wialikdzień pamier-

16 M. IL, Kynanne y MiHynbtM yceHapoónae canma,,,Hir,a", 1958, nr 25,ss. 4 - 6.

17 Ibidem, s. 6,

18 M. II., Cmapaóalnis egnixoóllttą seuuai j 6enapyca!(emnaepaQiuuau uamsptnmt), ,,Hila"
1960, nr l6. ss .3, 6,nr 17,s.6.
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szych, przypadający na trzęci dzień Wielkanocy. W aĘkule Cmapaóalltin
np'elcrcia sean'ai ! 6empyca!19 (Starodawne nłyczaje zwiqzane z dniem
sw i ę te go Jerz e go u Bi ałoru s inów ) przedstawił współistnienie przedchrześ-
cijńskiej tradycji mviązanej z pracarni w gospodarstwie z chrzęścrjanskim
kultem świętego Jerzego, opiekuna pól i urodzaju, Natomiast w tekście zaĘ-
fułowan5łn Kalnóut cmapaóaluae cłrma naueprualf\ (Kalady [Boże Naro-
dzenieJ starodawne święto umarĘch) zwróclł uwagę, że czas tzw. święĘch
wieczorów, trwających od wigilii Bożego Narodzenia do Wadochryszcza
(Trzech Króli), zwięany jest z kultem przodków.

Marian Pie ciukiewi cz jako członek białoruskiej sekcj i etnog rŃtcznej pr zy
ZG BTSK uczestniczyłw ekspedycji etnograficznej na Sokólszczyźnie. Poin-
formował o Ęm czytelników ,§iwy" w 1959 r. Sokrat Janowicz:

,,ż4 >xnilus AłłseI KyJIbrypbI BPH i Eelapycrax ceKIIbL Hana4sirri
srHarpa(li.rrrylo 3KcneAbIIIbIIo Ha Carconlruqrrny, y ,nroż npblMae Ylsen
urp. Map',rrr lleqroxeriu"2l. fż4 sierpnia WydziŃ Kultury WRN (Woje-
wódzkiej Rady Narodowej) i Sekcja Białoruska zorganizowały ekspedycję
etnograftczną na Sokólszczyznę, w któĘ bięrze udział mgr Marian Pieciu-
kiewicz]. W przededniu zebrania sekcji etnograftcznej, BTSK wydało kwe-
stionariusz,4nwmaluuirc óa uapoóuaza adseuun, aźymrcy i asóo6 (Kwestiona-
riusz doĘczqcy badania ludowych strojów, obuwią i ozdób) napisany przez
Mariana Pieciukiewi cz*2 . Relację z tej wyprawy zawarł bńacz w aĄkule
3mu azpaQi vuaa pasee órca23 (Etno grafi c zne po s zuhw ani a) . Zwróctł uwagę
na rozwtlajry,e się wówczas tkactwo, stolarstwo i ciesielstwo, na zachowane
jeszcze w gospodarstwach drewniane przedmio§ służące do uprawy roli. Pod-
sumowaniem bńń etnografa na Sokólszczyźnie jestpracaMam3pbt IbHa,
Kylbmypa Carconucrcaza naaema (Kultura materialna powiatu sokólshego),
opublikowanaw 1964 r. w Haeyxoeutlvt s6opuil<y2a (Zbiór prac naukowych).
W maszynopisie tej pracy Mariarr Pieciukiewiczw przedrnowie napisał:

,,Ąyurta a6 rrarricaHrri errrarpałli.IHara Hapblcy, y xxilr uoxHa 6rrno
6 naKźBaIIb ź[yJIbHa c}^IacHbI cTaH lłarspuxrrrrraź KyJIbTypbI cflIIaH
Caxonlcxara naBeTy, uasninacs } u,aHe nacJ]rl 3aKaHiI3HHlI errrarparlivnafi

19 M. II., Cmapaóalnia np'elcxisL sauvai !,6enapyca!,,,HlB,a", 196I, nr 15, ss. 3, 6.
20 M. Ileqrorcerił,, Kawóbt cmapaóalnne c6umą na^4epabm, ,,Hila", 1965, nr 52, s. 6.
2I (cl), Ilauanocr,6bl,Byą3HHe 6enapyauń emuazpaQii, ,,Hisa",1959, nr 35, ss. l - 2.
22lbidem, s.2.
23 M. Ilxqrcreri,ł,3mnaepaQiuual pasaeórca, ,,Hisa",1959, nr 41, s. 3.

24 M. Ileqlor<elil, MamepuanbHafl Kynbmypa Caxonucraza nałemą fw] Haeyrcoau s1opuirc,
lalo}rłae llpa}lerrrre 6e:rapycrara fpauaIcra - Kyrrrrlpuara TarapsIcrna } Ilołrm*r ,BiĄstoĘ 1964,
ss. 215 - 260-
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pa3BeAKi npaBeA3enafi y 1959 r. Ha T3pblTophli Ycflro naBeTa. flpa}4a } nłerax
HaByKoBbIx t ruaseąa! Caxollruqrrruy ! 1957 i 1958 rll45"25.

[Myśl o napisaniu szkicu etnografrcznego, w którym możnaby pokazń
ogólny stan kultury materialnej wsi powiatu sokólskiego, pojawiła się po za-
kończeniu badń etnogrńcznych w 1959 r., prowadzonych na terenie całego
powiatu sokólskiego. prawdę mówiąc w celach naukowych penetrowałem
Sokólszczyznę w latach 1957 i 1958.]

O zaangńowaniu Mariana PieciukięwiQzaw sprawę zachowanta biało-
ruskiej kultury materialnej powiatu sokólskiego świadczy korespondencja
z mieszkńcami wsi, przechowyrnana w Dzialę Etnograftcznym Muzeum
Podlaskiego w BiĄmstoku (materiĄ te zostńy przekazane przez Jerzego
Turonia).

Marian Peciukiewicz w listach do mieszkńców wsi prosił o dokładne
opisanie sprzedawanych Muzeum przedmiotów. Naj częściej eksponaty byĘ
przekazywarte koleją, stąd rynikające nieporozumienia, Mieszkaniec wsi
Ostrów Północny napisał:

,,Panie Pieciukiewicz. Piśmo waszai hroszy ja atrymau z katoroho dawie-
dausia, sźo maje pradmiety znachodziatca u Toruniu u Muzeum. Tolko ja du-
maju sźo mńło staó z żarnarrti chto moh odmięnió kamian. Wy piszacie sźo
jon nie padchodzić daniżnińo, możanastancj heĘ katory pn.łrnaje admieniu
swajmu znajomamu bo jato nie mieniau"26.

[Panie Pieciukiewicz. List wasz i pieniądze otrz7,rnałem. Z listll, dowie-
działęm się, że moje przedmioĘ znajdują się w Muzeum w Toruniu. Myślę
tylko, co mogło stać się z żamari, kto mógł podmienić kamień. Piszecie, że
on nie pasuje do dolnego, może na stacji ten, który pracuje podmienił swoje-
mu znajomemu, bo janie zmieniałem.]

Inny mieszkaniec tej wsi opisał swój problem z przekazaniem eksponatu:
,,Skreślam do was kilka słów, że forsy za szczotkę otrzymŃem. I łvy pi-

szecie, żeby ja wysłałem wam wóz. Jak ja otrz7,rnŃem od was list i poje-
chałem po niego, to ten gospodarz obięcał cńy wóz i w dobrym stanie, a on
zobaczył a u jego Ęlko przód a Ęłu nie a to ja objeźdzlŁempo 1 0 km na około
siebie opszukałem ńeby gdzie był dostawió inigdzie nie ma, I proszę was nie

25 Maszyropis. Dział Etnogrńczny Mrrzeum Podlaskiego w BiaĘmstoku.
26 List Konstantego Bułatewiczą wieś Ostrów Północny z 13.0I.I959 r.,. Dziń Etnografrczny Mu-

zeum Podlaskiego w Biał},rnstoku,
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wysyłać forsy. A sam przód z dyszlem jest jeżeli wam trzeba przód to proszę
mnie powiadomić i napiszcie w jakiej sumie wy zapłacicie za sam przód. To
japrzód będę mógł wam wysłać. Na razie was przepraszalTt, że tak wlnikło
j ak mnie gospodarz oszukał to j a w tym nie winien bo cĄ czas obiecał , że ma
cały wóz, a w jego tylko jeden przód"21 .

Kolejna ekspedycja odbyła się w lipcu 1960 r. i objęła powiat hajnowski,
O swoich badaniach wraz z grupą praktykujących studentów z Uniwerslte-
tu Jagiellońskiego napisał w artykule 3uazpaQiuuaa paseeórca ! zauuajcrciu
naaeqez8 (Etnograficzne poszuhwania w powiecie hajnowshm). MńanPie-
ciŃiewicz opisał stan zachowania architektury drewnianej i na tej podstawie

wy,ł,rrioskował potrzebę stworzenia skansenu w BiĄmstoku. Na podstawie

badń stwierdził, żetrńycylny ubióri obuwie lrryszły zlżytklw okresie mię-
dzyrn ojenn1,.rn, Najwięcej zachowanych materiałów kultury ludowej stwier-
dzono w dziędzinie tkactwa, które było w czasie Ęch badń żywym zjawi-
skiem. W dziedzinie sźuki ludowej zwróclł uwagę na zdobnictwo drewnianą
rzeźbą wiejskich chat. Z terenu powiatu sokólskiego pozostały w rękopisach
lisĘ od mieszkńców wsi Nowoberezowo i ŁŃa, zawierĄące teksĘ daw-
nych pieśni oraz folklor muzyczny spisany przez samęgo bńacz*g. O ziemi
hajnowskiej Marian Pieciukiewicz napisń jeszcze w 1974 r., kiedy we wsi
Stary Komin udało mu się znalęźć tzw. nareznik sŁużący do przecinania zię-
mi przed orką i jak się okazało był to wówczas jedyny tego §pu eksponat
w Polsce3o. Wykaz ilościowy zebranych materiałów z powiatów sokólskie-
go i hajnowskiego opublikował w 1967 r. pod §tułem Hapoóuan Ky]lbmypa

Benacmoqqumul j Qouóax 3mllazpaQivuaza Jvy3e, Y Topyui3l (Kultura lu-
dowa Białostocczymy w zbiorach Muzeum Etnograficmego w Toruniu).Na
łamach ,,Niwy" bńacz informował tez o nowych publikacjach doĘczących
badan etnogrńczych32.

Marian Pieciukiewicz niejednokrotnie pisał o zainteresowaniu kulturą bia-
łoruską w Polsce. Odpowiedzią na aĘkuł lrarcacra*t msopHacqb 1elapycrcix
uapoóuux.ll.tacmarco!33 (Pokażemy twórczośc białoruskich artystów ludowych)

o planowarrej pod koniec 1957 r. w Warszawie wystawie twórczości ludowej

27 ListJanaBajguzą wieś Ostrów Północny z 17.12,I959r., Dział Etnograficzny Muzeum Podlaskie-
go w Białymstoku,

28 M. flxqlor<erfu, 3muazpaQiauan pasaeóxa ] eailHaicKiM nae eąe, ,Hila", 1960, nr 50, s. 1, 3 - 5.

29 DzińEtnograficzny Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
30 M, fleqrortenil, Bamlnaua psórcafl sHaxodra, ,,Higa", L9'74, nr 14, s. 6.

31 M. fleqbxesil Hapoóuaa xynumypa Eenacmouuatuut ] Qoudax 3muazpaQiunaea uysea ! Topylli,

,,Hisd',1967, nr 7, s. 3.

32 M, fleqrolcesil, Kapalalan ruiea, ,,Hist',1973, nr 20, s.3.
33 ,,Hisa", 1957, nr 33, s. 1.
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mniejszości narodowych mieszkających w polsce, była wypowiedź Maria-
na pieciukiewicza za§tułowana pwxmaeat4qa da eulcma!rci 1elapycrcaza
uapoóruaza Mącmaqmąa3a (przygotowania do wystawy białorushej sztuh lu-
dowej).

W aĄkule §m pisał:

,,f3Tal cnpaBa s',n}.lrxeqqa crrpanaż :aamań HarIbIrHźuIbHaż au6iqui,
nanlnŹ rop4acui, raallladł, uscqi, HarrrblM cB-flTJIbIM rpaua4cxinł a6a.nxsl€N,I.
He xasaqr y rryxix nćclcax Eenacro.łqlrrrn 6araqqx! rraruań delapycraż
Aymbl, Hamblx nparlasirux i a4onrrrux Aa MacTaIITBa pyK. Tps6a nrrrrxcqi na
cner 6orr<u Hamae HapoAHae MacTaIITBa i naxa-:aqr flro TBopqaY, HapoAHhIx
uacrar<o}"3s,

[Sprawa ta wydaje się byc sprawą naszej narodowej ambicji, naszego
honoru, nasz;W światĘm obowi@kiem obyrvatelskim, Nie należy chować,
w głuchych wioskach Białostocczyzny bogactwa naszej duszy białoruskiej,
naszych pracowitych i zdolnych twórczych rąk. Trzeba pokazń bożemu
światu nasząsztukę ludową i pokazać jej twórców.]

Jako etnograf czuł się odpowiedzialny zaprezentację mniejszości biało-
ruskiej, dlatego nałamach,,Niwy" nazwał przedmioĘ i sposób ich opisanią
na co powinni zwróció uwagę przygotowuj ący tę wystawę dztŃaczę biało-
ruscy. Informował o działalności polskiego Towarzystwa Etnograficznęgo
i jego stosunku do badania kultury ludowej grup mniejszości narodowych36.
W 1960 r, relacjonował czyte|nikom krakowską wystawę etnograftczną,
poświęconą kulturom mniej szości narodowych zarnieszkujących w Polsce,
w któĘ ciekawie zaprezentowała się mniejszośc białoruska3?, Jako pracow-
nik Muzeum Etnograficznego w Toruniu publikował relacje z odbyrnających
się imprez doĘczącychkultury białoruskiej i polskiej. Czytelnik mógł dowie-
dzieć się o wystawach tradycyjnej kultury białoruskiej w Toruniu w 1973 r,38

i w Grudziądzlw 1975 r.39, atakże o konferencji poświęconej Władysławowi
Syrokomliao.

34II. M., Pt wmae aqqa Óa earcma!rci denapycrcaza uapoóHaaa Macmaqmla, ,,Hńł',I957,rt 38, ss. 1, 5.
35 Ibidem, s. 1.

36 M. II., Ironucrcae smuazpaQivuae masapblcmsa i HaqbluHanbHblr. zpynbl i cyqacHąil Ilonauątl
(nacnns 'esóalcris psQnerccii),,,Hina", 1958, nr 46, s 3.

37 (rn), Ha KpaKaicKań sblcmaiqbl,,,Hiea", 1960, nr 20, ss. 1, 5,
38 M. Ileqrorerfu, Y Topyui a6 ECCP i denapycxaii ltynbmypbl, ,,Hń,a'',1973, nr 8, s, 3.
39M. Ileqrorteriu,EerrapycrtaerrapoAHaeMacT.ufIBa}6ruralKil,Iraaogcrre,,,Hira'', 1975,nrt3,s.3.
40 M. fleqroreri1,Ilaul1i Ynądsicnaaą Cupaxouni, ,,Hfu,a",1973, nr 38, s. 6.
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Czytelnikom,J,{iury" przyb|iżał postacie wybitrych BiałorusinóW, wy_
bitrych profesorów związanych z kulturą białoruską, których znał osobiście,
od których uczył się patrioĘzmu, szacunku dla swojej kultury i człowieka.
Wspominał Bronisława Taraszkiewi czaal, I aninę Hurymowiczaz i Kazimięrza
Moszyńskiegoa3.

Jak układała się współpraca Mariana PieciŃiewicza z ,,Niwą"? Nie była
to łatwa współpraca. Wiele aĘkułów nie zostało opublikowanychaa. W for-
mie rękopis ów bąóź maszynopisów niektóre z nich są przechowyrvane w Mu-
zeum Podlaskim w BiĄłnstoku. Nie wydrukowano aĘkułów polemicznych
doĘczących wypowiedzi Włodzimierza Pawluczuka, nie zarnieszczono arĘ -

kułów o wprowadzęniu łacinki do Ęgodnika,§i,wa", o wprowadzeniu języka
narodowego dokazń w cerkwiach i kościołach Białostocczyzny. W kore-
spondencji do Jerzego Turonka i Macieja Konopackiego pisał o chłodnym
do niego stosunku dziaŁaczy białoruskichas. Z drugie1 strony ,§iwa" była

§łn miejscem, gdzie po wojnie mógł wlpowiedzieć choć część swoich spo-
strzeżeń, uwag, refleksji odnośńie do spraw białoruskich. Dzięki kontaktom
z pierwszym redaktorem §godnika Jerz7,rn Wołkowyckim Marian PieciŃie-
wicz zapisał swoje wspomnienia syberyjskiea6.

41 M. I]eqrclceril,Mae cycmpsłtl z Epauicnaeau Tapawxeaiuau, ,,Hjsa" 1967, nr 4, s. 4 - 5.

42 M. fleqroKesh,IIpaQ. .1uiua Iypt"luoai,ł, ,,Hisa" 1967, nr 46, s. 6.

43 M. Ileqroresfu,Ilauaqi npaQecapa Kasiuectca Maunlncltaea, ,,Hilł' 1975,rlr 22, s. 4.

44 Zob. List Mariana Pieciukiewicza do Macieja Konopackiego z 27.09.1963r., M. Ileqroreniq,

"rlicmau.., s 83.
45 Zob. M. fleqroxesiq, Ilcmbt..., ss. 81- 92:'99- 143.
46 Zob. f. flraro}craą Yaoósillut, fw:l Map'nu lleqloreeiu, Kapa 3a cnycr6y uapoóy. A6pasxt

ccblnbHaea )lcbltłilry.z, BiĄstoĘ 2001, s. 10.
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ludności rdzennej środkowo -wschodniej części pow. złotowshiegow woj. koszalińskim, ,,Lud"
1965, t. 49,ss. 40'7 - 470.
M. Pieciukiewicz,Wkład Kazimierza Moszyńsbiego do badania kultuły ludowej Białorusinów,

|w] KazimierzMoszyński. Zycie i twórczośc, Wroclaw l976, ss. 65 -72.
M. Pieciukiewicz, Nacinacz (przekrój). Znalezienie unikalnego narzędzia ofnego, [w:] ,,Rocz-
nik Muzeum Etrograficznego w Toruniu" l978, t. 1, ss. 153 - 173.

Map'm IIxryoKeBLą,Y6a2i ósena sanicarcauaua 6enapycxail uapoóuań meopuacaqi i a6paóaj,
Wilno,1933.
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Zdjęcia Mariana Pieciukiewicza publikowane w,,Niwie"

Bstmpaxy ećcqtt Ila,liuua, pasaĄa ua xaqe j, Haaacaóax, cmapaa nadtawcraa xama ! Cmaputu
Ropuiue, faneua lllaeó QJoaadepasoea),,,Hina" 1960, rn 50, ss, 1, 3 * 5.
M, IIx+oKesiq , Cmapaa saauiqa j cmumn uacqoaail apximamtypu (dpalnauan) j Klaulusmx,
,,Hila", 1960, nr 51, s. 3, (Kyror erHorpaQa, HoBEI IFIKJI y,,Hile")
M. Ilngoreniu, Qpazlllelm ećcxi Vapouyxa (Tańnajcrci naeem),,,Hira", 1961, nr 1, s. 3.
(3rHarpaQi.łru ryror)
M. Ilngoxeniv, Ęixaeat eutpa1 xaeanacxail padomu ! aaavlóse npaunuicmaza uuluma,
lamyeqqa ]818 zoócnt. Ba j,ajneuui lndy zsma óujl ciuec1,1 couąa, Eu rmpblżouclae KpbtJrc
ua uaztnuuixy "tl, uapKsbl ! Ceunuolqtt, zailualcrcaza na6ema,,,Hba", 1961, rrr 2, s. 3.
(3ruarpa$i.łrsI xyrox)
M. IInłoresi.r, Raueuuu crulen. Cmapajnauut Caxonact<i naeem, ,Jlba",1961, nr 3, s, 3.
(3łłarpaSi.łrx rytor)
M, Ilnqoreni.{, Byzan xamut i axeui4at Kypauaea lańuaj,cxi naaem, ,łIild' , 196l, nr 1 1, s,

3. (3rHarpaQi.*rsI ryror)
M. Ilnryoreoiv, Caipou i a6apoz. Bepxnece, Caxonucxi naaem, ,}J,ila", 1961, nr 12, s. 3.
(3rHarpaQi.łłu xyrox)
M lleryoreniv,Cnaóuiqa ,,Auópaunr", Cyxaeiuat, Carontcxi naaem. ,Ęlld',1966, nr 3, s, 3.
Kauruenn )łcaHouaza aóseuuą (Tańualcri naeem). Txauiuu s fpodseuuuaruat. KarcxTau
nancoj s Caxonacraza nalemy (edcxa Cmapaa Xaóapo!rca, fniuiutua), )Itauouut KaJvrrurcNn 3
Bpscmwłutt(aćcrcafsiuimpaeiuat),Pyuuirimarccanla.,FiBa", l973,w8,s 3.(niepodpisane,
w treści aftyk-ułu)
)Kauo'łbtn KaMrueKlnbl s usnqaui i łvylruuucxan capouna. fańuajututłua. (3muazpaQiuuat
Mpeii y Topyui), ,HiBd',l973,nr 72, s. 6. (3rHarpaSi*rae aKelqa - nie podpisane)
)Kauouau Kctu,rtLąeKm s Caxonuurłwuu PmuazpaQiuuut uysei y Topw| ,,,Hira", 1973, nr 17 ,

s. 3. (3nłarpaQi.rrłae aremla - nie podpisane)
Pyuuiri i a6pyc s "Ęaciuxi i Tpaósicxa lańuajcrcaza nazema (3muazpaQiuuat uyseń y Topyui),
,fliBa", 1973,rr 42, s. 6. (3rHarpa$i.rnae arerrla - nie podpisane)

o Marianie pieciukiewiczu

(cs), Ilaaaloca 6bl6yloHHe deaapyclłail amuazpaQii,,Jjba", 1959, nr 35 ss. 1 _ 2,
(cx),A61enapycxańuapoóuańlgubmypbtCaxonauLąttuutjTopyui,,Fba",7959,nr52s.7.
Maqeft Kauarrarg<i, Y cnylr6e uapoóuań kyvbmypbt,,Jlila" 1962 nr 16, ss. 3, 5
Bixrap TTTne4, Map'au lleqrceeiu,,,t{ba", 1974,rtr 52, ss, 3 - 4.

,JJila", 1983, nr 39, s 1l. (rrase4arorer*re, ruro 13 Bepacruł naućp Map'nł lleĘoxesiq
i cnavyrarułi aa,,Hirri')
A.Bsprvw, IlauaqiMap'aua lleqnrceeiua,,Fira'"" 1983, nr44, s. 5,

MirołaJ1o6aq,BeuapnpatcaeuauatnauaqiMap'aualleqnxeeiua,,Jlna",1984,nr1l,ss 3,5.
lpaNorua Xaprrramor , Ileqrctłeeiu y Topyui,,,HiBa", 2004, nr 47 , s. 9 .

Roman Tllbaja,Mańan Pieciukiewicz (I904 l9B3), ,Jltd",1985, t. 69, ss. 417 - 418.
Grżyna CharytonilĘ Kara za służbę narodowi. Białorusbie obrazki z życia zeslańcaMańana
Pieciukiewicza, ,}4y, Sybiracy" ,2003, nr 14, ss, 90 - 92, rec, Marian Pieciukiewicz, Kara za
służbu narodu. Abrazlłi ssylnaha Ąccia, BiĄstok 2001.
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Marian Pieciukiewicz jako literat i pamiętnikaz

Helena Głogowska - Białystok

Marian Pieciukiewiczpostrzegartyjest najczęściej w Polsce i na Białorusi
jako etnograĄ publicysta i działacz społeczny. Te jego zasługi wymienia się
w encyklopediach i słownikachl, Niewięle zaś wiadomo o jego twórczości
literackiej i pamiętnikarskiej, Twórczość literacka - wierszę i opowiadania
- zachowały się w przedwojennej prasie białoruskiej albo w rękopisach, znaj-
dujących się zbiorach archiwalnych. Pamiętrriki zaś traftĘ do obiegu czytel-
niczego dopiero 15 lat po jego śmierci. Ich sĘl i język świńczą o talencie
pisarskim Mariana Pieciukiewicza. DoĘchczas wydano wspomnienia U po-
szukach zaczarawanych skarbau (Wilno 1998), Kara za służbu narodu. Ab-
razh ssylnaha życcia (BiĄstok 2001), Moj dzionnik. Pra padarożża u Ęm
(Wilno ż007). Wszystkie są zajmującąlekturą nie Ęlko ze względów autobio-
grŃtczny ch, ale również literackich.

Marian Pieciukiewicznapisń o swoich poeĘckich zainteresowaniach we
wspomnieniach o Bronisławie Taraszkiewiczu:

,,fl. flR i ruuar riuHasicra}, ,,xBap3}" Ha nźtsTblqnyro xnapo6y, r. 3H.

rryalasa! nicar1l BepIIIbI. A4rroźvu a4ra:xn}cl naKa3allb rrexa-rrrri sepna}
E. Taparlrerivy. Tapamreniv ynalcHa lpauura}, rnpa61! crae sairari,
rn4rcasa!, xxix pa4ni, a6o cnonrr nanpaniql, sanłxrriqr, arracbllr. npavnra}
IIpaKTbIIIHyIo JIeKIIbIIo a6 rrpanilax na6yAonrr Bepltra. A na Hacrynrryrc
cycTpolly npunćs ro}cryro rHiry rra pycraź MoBe, 4pbIcBęqaITyTo reoprri
uasru.rHaż tnopvacqi"2.

[Jak wielu gimnazjalistów ,,chorowałem" na chorobę poeĘcką, tzn. pró-
bowałem pisać wiersze. Pewnego razu, nabrńęm odwagi, by pokazać kilka
wierszy B. Taraszkiewiczowi. Taraszkiewi czuwńnie przeczytał, zrobił uwa-
gi, podpowiedziń, które wersy, albo słowa poprawić, zanięnić, a następnie
przeczytaŁ praktyczny wykład o zasadach budowy wiersza. A na następne
spotkanie przywiózł grubą ksiązkę w języku rosyjskim, poświęconą teorii
twórczości poeĘckiej.]

I 3uqulrutaneótta aicmopul,i Eenapyci, t. 6, cz,II, MinsŁ 2003, s. 423.
2 Mae cycmpsut t s Epauicnaaau Tapawxeeiłau,,,Hina", nr 4(56), z dn. 22.01.7967 r., s. 5.
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Wiersze Mariana Pieciukiewiczamożna znalęźć w pismach białoruskich

okresu międzyrvójennego zlatż}. i 30. XX w. W 1929 r. w aĘkule Krychu

ab paetach (Trochę o poetach) ptsał:

,,I ro;rrri p3AKa 3.{apaeqqa, IIITo 3 naa 6ęlruań rlatlaił cTpa,xi 6nicrrre

ssniri ra1elrr, HaITp. fl, Kyua;lą _fl. Kolac i irrurrr_fl. Boca raxi raneHT npa,Ą3rp3

xMapy IIeMpbI i §uicrrre flK coHeqHbl npaMeIrtIbIK,flacblIr,3anaJlBae Y nrołsxx

arorrr nro6ori 4a §aqrxa}murrrru i 4a }cxro cbBeTy. Xro raxi TuuIeHT - 13T6I

Aap Eoxbl Mae, Toż yciu crneraM BalTaAae, Aa ,ro lce rlrołrxqqa, 6o ćrr

Mźt€ BbIIII3źmylo $arrrasito, xlc irrluHs i §onrrr.{yJryIo AyI[y, En narpaniqr

ycć a,q.{yllb, ycó aqaniql. llasr canpaYAITbI Mae T3My } xoxrryrc nBpy roAy

i roxHae }pa:rarrrrre Aae flNry MaTap'ril. Ilaor qacra 6rrnae }ciu i !cro4u,
I{acTa aApblBel{qa AyMKafi aA l3Tara cbBeTy i Asecr cflrae Y 6xsrnłexrryro

Aa"Tb. IIa3T ruTo-pa3 To Ycć HoBbLrI lła,rroHlci cTBapae. Ilpa}4sinrr na3T Hl{ Mae

cyllaKolo IIaKyJIb IUI BbIJIbe cnae 4ylłri Ha nanepy".

[I tylko rzadko zdarzasię, gdy spod biednej naszej strzecĘ bĘśnie wielki
talent, np. J. Kupała, J. Kołas i inni. Taki oto talent przedrze chmurę ciemnoś-

ci i bĘśnie jak promieńczyk słońca. Potem zapalaw ludziach ogień miłości do

ojczyzny i do całego świata. Kto taki talent - ten dar BoĘ ma,ten włada ca-

Ąłn światem, ku jemu wszyscy się skłaniają, bo ma onwższąfantazję w po-

równaniu z innymi ibardziej czułą duszę. Potrafi wszystko odczuć, wszystko

ocenić. Prawdziwy poeta ma temat o kazdej porze roku ikużdę wrazenie daje

mu materiał. Poeta często blvra wszystkim i wszędzie, często odrywa się my_

ślą od tego świata i sięga gdzieś w dal bezkresną. poęta co i rusz tworzy ciągle

nowe obrazki. prawdziwy poeta nie ma spokoju dopóki nie przeleje swych

myśli na papier.]

Takie poglądy Mariana PieciŃiewiczana poezję znajdfią odzwiercie-

dlenie w wierszach, które są zapisem jego stanu ducha. W większości z nich

odczuwa się uczuciowe i aktywne zaangńowalie w odrodzenie Białorusi.

W wierszu Niczoha (Niczego) zawartęjest jego kredo życiowe:

Hi.łora we dorrefi rrł rps6a:
Eararpsa, ui c:rasrr rrycroż,
Ka6 cxpolłrnr KycoqaK 6tr} xle6a,
3apo6:reusr }rracuafi pyioft .

He rrparrry 6ararpna,łyxora,
Eo rrrqaclus frIo MHe HrI AacbI_F,
Xro uotau xblp9e ĄryTola,
Toż uoxa, nc siA:iN{, flpa[acbl_tr.

I02

Nic mi więcej nie potrzeba:

Bogactwa, ru pustej slawy.
Byle skromny kawałek był clrleba,

Zakasa,w szy własne rękawy.

Nie pragnę bogactwa cudzego,
Bo szczęścia mi ono nie da,

Kto żyje kosztem drugiego,
Ten może, jak ńdać,zagnąć.



Marzenie o wolności Białorusi, pracai poświęcenie się dlń, wyrzeczenie
się bogactwa i sławy w imię pracy na rzecz ojczyzny jest moĘwem także in-
nych wierszy. Swois§łrn hl.rnnem je st jego Pieśnia moładzi (Pieśn młodzieĄ).
Wzlrła w nim młodzięż do pracy i walki, do odwagi i nadziei. Apel do mło-
dzieĄ ma charakter poezji zamtgńowanej, patrioĘcznej. W wierszu pojawia
się moĘw Pogoni, która ma wskazywać obraną właściwą drogę do szczęścia:

,,A rrulflx rralr npa}łsinrr IIaroHs naKDKą ,flril{ N,{lr nanirłrłrr iclqi"
(A szlak narnprawdziwy Pogoń pokńe, którym powinniśmy iść.)

Ten poeĘcki apel Mariana Pieciukiewicza nawołuj ę młodzięż do aktyvr-
ności, przeciwstawiając jej dotychczasową,Sezdziejność", bezideowość i brak
świadomości narodowej, umając je zaetap miniony w rozwoju narodu:

Hs ilparury .ryxoe ażrnrn I,
Malora nruaro.ł<a parnlri,
A HasaT sa xolxy n:rirnnr
3 cycernffi - Hg Harrlafr lql{,Iri.

Hiuora rrx xo.ry, Hi.łora,
Hażuermraż rmrrirmi vyxofi !

Ąalo:ri łnłe 6ygse cBaćIa,
IIIro ćcsIp y rpaiHe uaćfi,

Mle xoqarqla rormri npsox4aui
Csa6oprAżqrrre uaćż,
A noruu cnaxofula cranaqi
I cruiqi m!cć,6I a6 ćż,

Ycralafiqe, cx6pu, :a pa6ory xanafirlecr,

flalo:ri } 6łs,4:eitłacrqi lnerp!
3a upa}4y, 3a lfillacblle a,uBairua

suarailqecr,
IIpa4 crpaxau rrx rpe6a 4prrNsrp.."3

Nie pragnę c;'ldzej o1czyzny,
Ni nawet malego kawalka ziemi,
Ni nawet za źonę dziewczyny
Z sąsiedniej - rue naszej ziemi.

Nic nie chcę, niczego,
Najmniej szej kruszyŃi obcej !

Dość mi będzie swego,
Tego. co jest w ojczyźnie mojej.

Chcę Ęlko doczekać
Wolności Oj czyzny moj ej,
A potem spokojnie skonać
1 śnić zawsze o niei.

Wstawajcie, przyjaciele, za pracę się
Bierzcie, Dość w beznadziei tkwić!

Za prawdę, za uczęście odwżnie walczcie,
Przed strachem ńe można dżeć...

Być moze była ona śpiewarra przez młodzież, gdyż autor sugeruje doń
melodię znanęgo hymnu białoruskiego Ad wieku my spali Podobny mo§rv,
nawołujący młodzięż do zbiorowej pracy na rzęcz odrodzęnia narodowego,
znajduje się w wierszl Poklicz (Wołanie):

feź, Tsr Morral3b ąapar.afi,
fefi, sa3lńcs ra pa6ory,
Ka6 rłau AoJrs 6o.rnrrl lixafi
He łracerrra acory.

Hej, Ty ltftodzie;zy droga,
Hej,weź się do pracy,
ZeĘ nam więcej do|azŁa
Nie zasiała ostu.

3 Mapń,ł, }lecuua Monąósi, ,,IIIłxx Mo.naA:1", 1929, nr 4, ss
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MoĘw Pogoni, symbolu białoruskiej wolności i niepodległości" pojawia
się tez w wierszu Precz z darohi! (Precz z drogi!). Autor nadaje jej wiodące
znaczenie, obok takich cnót jak miłość, którąutożsamiazbronią, sprawiedli-
wość - ze zwycięstwem, i prawda Boska, któraprzezvvycięza wszelkie prze-
szkody:

ĄpyNata-clve:ra lpaMaAolo,
By4asarp ua.łreu Aź+nły,
Xyrra, xoara }cćż cxu'ćro
llpaqanarp 6es agra.nnry !

()
Mycilł clnerav 6p:lłr- y pyri
I xyr,łeż icrqi } uapog
Ilpacsnnpp csarrnou Haayrci.

Ęćvrrrr,r Harrr Kpr,mĘd poA
()
fsż! ap:rsI, BIJ MaJIa,ĘbuI

.Ąylrraż-cspqau lrrmt ruu6afole,

Ąynrrr irmrx- xa cna61,1g.

K comly-:opr6y nn Ę-ruafole ! 
a

Ilps.l : 4apori IoFI, Karrr,
Tyr lrxlllp na_n< :aYgsTBr.

Vxo napa rpyuo} na6paqi,
Y :sI,{,To 4a}Ho cxaraqi,
Tyr rainryp rurxloYr<y soi.
IlanalpIpau ix c-troHblul
Byn:e rłamax,,flarorrr".
Ix apyxcma - rsra uirraclrp,
llepauora - cnpasłg,rilacrrp,
Iu Ha novau npa}4a Boxa
.f Irta }cerrr,r<a rrepauo xa5.

Bełapycr, Mag cbB fr^I a5,

Po.rytaxAź*nra,
fr xoĘruć MHe Aapala_fl,
Tr,r nacnvxażt cr,rrra!

Zgodnie-śmiało gromadą,
Budować zaczńemy Ojczy znę,
Szybko, żw a,w o cńą gromadą
Pracować bez odpoczynku!

Musimy kaganek wziąć w ręce

- I szybciej iść w lud -

oświecić światłem nauki
Ciemny nasz Ęwicki lud.

Hej!OĄ,wymłode
Myślą-sercem wysoko wzlatajcie,
Dusze irrrrych za słabe
Ku słońcu-gńazdom podnoście!..

Precz z drogi sprzedawcy, kaci,
OtolecizawzięĘ wojak
Juz pora trupy pozbierać,
I do ziemi dawno schować,
Tu zajmą placówkę wojacy
Prowodyrem ich dzisiaj
Będzie nasza,,Pogoń".
Ich zbĄa - to miłość,
Zwycięstwo - sprawiedliwość,

- Im na pomoc prawda Boga -
Ona wszystko przezvły cięzy

Białorusi, moja święta,
Rodzona Ojczyzno,
JakĘcie mi droga,
Ty wysłuchaj syna!

PatioĘzm, umiłowanie ojczyzny - Białorusi, k3óra została podzielona
traktatem ryskim, przęz co autorowi przyszŁo zyć w pństwie polskim, jest
nieodłącznym motywem twórczości poeĘckiej Mariana PieciŃiewi cza. J ak
najszczerszę wyznanie brzmią jego słowa:

4
5

Mapńl, Iloxnil, ,,[IJrxx MoJraAs|",1929, ru 2, ss. l0-1l.
Mapń,ł, IIps,ł s óapoail, ,,IJJłwx Mo,:rag:i", 1930, nr 1, ss. 6-7
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Marian Pieciukiewicz utozsamia się z Białorusią uznając ją za ojczysĄ
ziemię, za matkę, stawiając siebie w roli jej wiemego, ale jednocześnię bez-
radnego bez niej, atakżę wobec niej - spą który zwraca się do niej z proś-
bą o pomoc w odpowiedzi na fundamentalne pytanie: ,,co robić?" mieszka-
jąc u siebie, ale w obcyn krąu. w wierszu o zmartwychwstaniu ,,chrystos
uskros!" autor, opisując wielkanoc i mviagane zniązmarttvychwstanie chry-
stusa, zwraca się do Boga o zmartwychwstanie Białorusi i Białorusinów,
o przebldzenie ich zletargicznego snu, o ucąmienie ich wolnym narodem.
Marian pieciukiewicz wykorzystał metaforyczne zmartwrychwstanie chry-
stusa dla podtrzymania nadzięi wśród Białorusinów , nadziei na upragnioną
wolność:

Y Ę6e xarły IIbITaI{Ia,
,flr cr,mox y MaĘ,
IIIro pa6ir5, A3e MHe 4:margla!
fopa xa6 rrł auaqi.

Trr :actalacr spadasaHa
Elisxiń ,,cxcrpań",
Jlarqyrań aKaBaHa
3 popruń crnrań.

Hary.łsr, n< tlmr rranirtru
Jlarn5zri napnaqi.
fsrrr :r4aer rranr 6elyrmrrrrm
Myciu naxarłaqi!

Ąarreź rslrex uxNc<i .łyNa4<i
3Hocirp HeMaF$IMa,
Be:Hal:einła .łąlnrF łacri
Ycr,qłx ue slt{acilaa!

Benapycr mo6a,ł Maqi
fhavy uag Ta6oro
Crrrmoż neprłara 4sir1nf
fopraro cbfl_fi:oIo6.

Xpsrcroc ycr<poc! Xpr,rcroc ycrpoc !

Ha rprru cLBeT ryA3e TaK 3BoH.

Ha.{rerc Hau } 4yrrry rpbrHćc.
Crarrra}rrrsI ::ro ua seKi EH.
()
Ą:rx rłac Eu rarNa }sacrpoc,

Chcę Ciebie zapytaó,
Jak synek u matki, matkę?
Co robić, gdzie się podziać!
Aby biedy niezaznawać.

Ty zostałaś obrabowana
Przez bliskie,,siosĘ",
Łńcuchami skuta
Zrodzonymi synami.

Naucz, j ak powirrrriśmy
Te łńcuchy porwać.
Tę naszą hńbę wieczną
Musimy zvlycięĄć|

Dalej hńby cięzkiej i obcej
Nie moźna już znosić,
Beznadzie;rue czekać laski
Ciągle nie do wytzymania! Jrz nie

Białorusi, droga Matko
PłaczęlanadTobą
Łzą wiernego dziecka
Łzągorzką.

CĘstus zmartwychwstał ! Chrystus
Zmartwychwstał! Na cĄ świattak dudni

dzwon.
Nadzieję nam w dusze wniósł,
Zadeptawszy zło na wieki On.

Nam także Orr zmartrłychwstał,

6 M. Ileqrolceriv, ***Eenapyct 
, Mafl cb6rma9...,,,Cq,TfrrcKa, Hisa", m 16(67),z &t. 16.02.79ż7 r., s.3
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Mołw Chrystusa i zmarlwychwstarria znajduje się równieżw wierszu Ty
praz ciemru źnieważany (Ty w ciemnościach znieważany), który jest poetycką
modlitwą, prośbą do Boga:

Ka6 lmr raxcaua a4Nouri.
Cna6o4y ijH i Harrł nprnrćc
Ka6 nońrnnł moAń o^r 6"roi,

Xprrcroc ycKpoc - ryA3sIF 3BaIrbI,

A pexa >oarrxui IIJIrIBe,

I pagacu5 }ciu rrxcyrp xrrsI,

IIIro rpa}4a Boxa",I xblBe.

A } rnoHe TrIM fi rlylo ToH:

,,9aIvry Kprniv fiIIFre IuI fcrpoc?

V mo rparo aIyeĘIa cTorH
I uopa rau rrrrrne aA cbnó3.

O Boxa Hanr, :6yg:i Tr,r rłac,
Vcrpaci Trr rpaż crarrrarrst lofi,
Ęe lopar rry :rłarfoio} narrac
I uy.nnp ycsqmł< :ag4oslgżzłożt7.

...CĘście, Boża naś kachany!
Uwaskrasi narod staptany,
Daj nam moc Ciabie lubici,
Tabie wierna rlściaż shźyci.
Kab luboó, - apieka Boha
Nie minała nas nikoha,
kab lubić blżkich umieli
I Tabie shźyć chacieli.
Daj nam sĄ dazmńańnia,
Kab mahli my iiżo ad sińnia
Dać adboj dla zĘch pakusaii
Bńasłarl-ża Biełarusaii8.

Zebyśmy także odżyli.
Wolność On i nam przyniósł,
Zńyśmy wolnym ludem byli,

Chrystus zmartwychwstał - dudnią dzwony,
A echo falami pĘnie,
I radość wszystkim niosą,
ŻepravldaBożaĘje,

A w dzwonie Ęm ja sĘszę ton:

,,Dlaczego Krywicz jeszcze nie
zmartwychwstał?

Wkrajujego sĘchać jęki
I morze tampĘńezłez.

O Boże nasz, obudź Ty nas,
Wskrześ Ty kraj zdeptany ten,
Gdzie wróg dla zła zna|azł popas
I męczy ciągle niedolą złą,

..Chryste, Boże nasz kochany!
Wskrześ naród zadeptany,
Daj nam moc Ciebie polubić,
Tobie wiernie wcię słuZyć,
ŻeĘ mtłość, - opieka Boga
Nie omijała z nas nikogo,
Żeby kochać bliskich umieć
I Tobie chcieli shźyć.
Daj nam siĘ do walki,
ZeĘśmy mogli od dzisiaj
Odmówić zĘmpohrsom
Pobłogosław że Białorusinów.

Mariarr Pieciukiewicz był białoruskim katolikiem, związanym z Biało-
ruską Chrześcijńską Demokracją. Jego głęboka wiara w Boga znajduje od-
zwierciedlenie w poezji iŁączy się znadzieją na białoruskie odrodzenie.

MoĘwem obecnym w poezji Mariana Pieciukiewicza 1est tęż rodzinna
wieś. W wierszu Vioska (Wieś) pokazuje jej bezradność, nędzę i smutek:

7 Mapńl,Xptlcmoc ycrcpocl,, ,,III[rx MoIa,4:l', 1930, nr 4,s. ż.
8 Marwić, Ty praz ciemru żniewńąny,,,Chryścijanskaja Dumka", 1929, nr 16, s. 2.
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Po.ryra nćcra }cr,qxN 6x:gorrrHa, Rodzinna wiosko ciąglezńiedzona,
Be.rra ! cbnć3ax TLI IJEIBeIil.
I rałi-x rsr 6y4renr norrrHa
I cla6o,ryra naxomerrr.

Beqep crsrur.tn& ua.u m6oro
XrrłapsI ućN-ffsIx ruIbIByIł,..
3ralaprrirrrsrcl ńN ca6oro.,.

wiecznie we Łach toniesz.
I kiedyż Ę będziesz wolna
I swobodnie pożyjesz.

Wiatr hula nad tobą.,.
C}unury ciemne pĘną,..
Zmówiu,szy się między sobą...

ToHarrł ne4arlrirrrM paByIF. ,.9 Tonem wiedzmy wyją. .

Metafory w wierszu tworzą swoistą nastrojowość,którą wzmacniają po-
wtórzenia, znaki zapytania, wielokropki, wykrzykniki. W sposób obrazowy
(płynące chmury, gwiżdżący wiatr, burza) autor ilustruje rzeczywistość ,,pb-
nącą w wiecznych łzach" czy będry,ą ,morzęmłez",która napawa autora we-
wnętrzn}m niepokojem i smutkiem:

He nłi:rsI, łixi neqep - 6ypa Nie śpiewaj Ę, niedobry wietrze - burzo
Cym*ru rorłaM 3a BaKHoM, Smutnym tonem za oknem;
Mo' rr,r xo.łanr Mać caplla rrfitstrF Może chcesz moje serce uleczyć

Ąoirirrł, cyMHbIM BeqHbIM cHotulo Długim, smutnym wiecznym snem...

Stany smutku, niepewności, bęznńziejności i roźerek autora widocz-
ne są w wierszach lirycznych Viasna, viasna... (Wiosna, wiosna...\ z I9ż9 r.
i Chmary ciomnyja... (Chmury ciemne...\ z 1927 r.:

Bxcrra, rxcHa xon6rls \łalho, Wiosno, wiosno mojego życia,

,Ąse :sHixla rrr, r<ypr uarhnra? Gdzie znikłaś, dokąd odeszłaś?
Illyraro s nrfifixJ TBaIho Szukam ja drogi do ciebie
I rłĘ }crqrx, ra6:Ho}uprdnrma. I wołam ciągle, byśznowuprzyszła.
()
llarrrrri npaueru y AyIIry MaIo Wyś15 promień w duszę moją

36y4si aoory Aa xbĘbllf Obudz chęć do życia
A4cprń lfire:rairrrĘ csarc Otwórz przede mną tajemnicę swoją
Pa:neżrsrnłaprrHe6rn_Fus...l1 Rozwiej chmurynieĘtu..

Marian Pieciukiewiczw poezji stawia py,tania rętorycznę, które oddają

stan duszy, szukającej odskoczni od szarej i smutnej rzeczyrł,istości:

Xuapr,r qćrrłrrsrx garHałi C},rnury ciemne napędzĘ
Ha 4yury rrłaro -Na duszę moją -
fopa. llyravi crasani Biedę. Pętami skuĘ

9 M. fleĘorenią, Bćcra,,,C-r,,1rHcxa, Hisa", nr 16(67), z dn. 16.02.1927 t., s. 2.

10 M. fleqror<enil, ***He nri md...,,,C.a,'rsHcltas Hirł', nr 19(70),z dn.26.02.1927 r., s.2
11 Mapriu, ***Bxcna, Brcua..., ,,Ilaner", 2004,nr 10(35), s. 3.
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Ąynry cylrryto. Duszę smutną.
fa4arrł - nyxau arpyqili Gadem - wężem okręcrĘ
Crryrałi Ha BeK, Spętał na wiek,
Xrrłapaź qćrrłłaro cnani_lri; Chmurą ciemną owinęĘ;
flse Ha rsra ner? Gdziejest na to lek?
Moxa neqxp nćrKaKpLDnI Może wietrzyk uskrzydlony
cnara4ae wre? powspółczuje mi?
Moxa rrec cTapLI ,FI nryMIłbI Może stary las szumny
Cyu uofi pasrsxgze?l2 smutek mój zabierze?

Te dekadenckie nastroje w wierszach Mariana Piciukiewicza wrynikają
zbeznńziejnej sytuacji narodowej autora oraz z poczucia bezsilności wobec
niskiej świadomości ludu białoruskiego, z łatwością poddającego się poliĘce
asymilacyjnej:

lsź srI necrHi, uae necrrri, Hej wy moje pieśni, !

Illrox nrr crqixrri rra rrpn Tnecr,Hi? Co tak cicho na przedwiośniu?
Vxo Hx vyrrra rrrirrrx roua}, Juz nie sĘchać miĘch tonów,
IIIro inri : uaix :aroHa}. Co to szĘ z moich zagonów.
Moxa s nłaprcaż 4:ecr, uawa.ricl Może z chmurką gdzieś pomknęĘ
I :a uopau naxana,,ricr? Izamorzem się schowĄ?
A uo rrrr,Ipri sac :IaBini Amoże złe dusze was złapĄ
I } Irłartły na4axomi? I do grobu zakopĄ?
A Mo' rr6iłics : ,qapori Amoże zboczyĘście z drogi
.Ąr,I cnarra} nac :rćc g:e cpori? I spotkał was los srogi?
()
leż, rrr necr,Hi, 4re rr,r rrHirrri, Hej, rłry pieśni, gdzie żeście znikł,
A4 unłe łalry a.prnc;ri? Dlaczego ode mnie odwykĘście?
Mo' na crneqe pavrnlełicr,? Może po świecie żeście się rozleciĄ?
-I[ nac lorĘ, 4:e nr,r A:erricr,ll3 Wołam was, gdzie żeście się podziaĘ!

Autor w tym wierszu wyrńnię na\^/iązuje do swych zainteresowń etno-
graflcznych. Wówczas opublikował teżw ,,Szlachu Mołńzl" aĄkuł o pieś-
niach ludowych, które w twórczości ludowej uwńał za najbardziej wartoś-
ciowela.

W gazecie ,,Sialanskaja Niva" w I9ż7 r. ukazaĘ się wiersze: Vioska
(Wieś), ***Biełaruś maja śviataja... (Białoruś moja święta)15, ***Me piai ty,

lichi viecier..., (Nie śpiewaj, niedobry wietrze...) ***Chmary ciomnyja nah-
nali... (Chmury ciemne napędziły...)16. Wiersze te przesiąknięte są uczuciami

12 M. IL, ***Xuaptt, qćMHur...,,,C_glnrcra"a Hina:',nr 19(70), z dn.26.02.1927 r,, s.3.
13 Mapń1 fise 6bl necbHi,,,III:rxx MolaAgl', 1930, rrr 13, s. 9.

14 M. Ilxqlolteni,ł, A6 uapoóua,ń msop,racblłi. }lecaui, ,,IJJ:lsx Mo:ral:i", 1930, rrr 12, ss. 10- 1 1.

15 ,,Cx;rxrłclcax Hisa", ff L6(67), z dn, 76,0ż.1927 r., ss. 2-3

16 ,,Cqlflncra, Higa', nr 19(70), z dn,26,02.19ż7 r., ss. 2-3
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patńoĘczn7,rni w odniesieniu do Ojczyzny i umiłowaniem rodzinnej wsi. Au-
tor podpisyrn ał je pełnym nazwiskiem i pierwszą literą imienia. Niektóre były
sygnowane inicjałami lub pseudonimem Marvicz, Publikował teZw,,Biało-
ruskiej Kr5micy", ,,Chryścijanskaj Dumcy", ,,Szlachu Mołńz1" (tu pod pseu-
donimem Marvicz): Precz z darohi (I9ż9, nr 1, s. 6-7), Tudy!... (nr 2, s. 10),
Poklicz (nr 2, s, l0-11), Wasna, viasna..., (?), Chrystos [Jskros (1930, nr 4, s,
ż\, Vasilh (nr 7, s. 8), Niczoha... (nr 8-9, s. 13), Dzie vy pieśni (nr 13, s.9).
Większość zĘch wierszy to ,,płomienne apele do młodzieżv, przesiąknięte
opĘmizmem, energią i wiarą w lepszą przyszłośc"\1 .

ł-ącznie opublikowano około 20 wierszy Mariana Pieciukiewicza. Naj-
bardziej płodny okres jego twórczości poeĘckiej to lata I9ż7-I93I,gdy miał
23-27 lat, na które przypńĘ naŃa w gimnazjum , służba wojskowa i począ-
tęk studiów na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Patrzry, na całośc
dorobku twórczego Mariana PieciukiewiQza czas tworzenia wierszy można
uznaó za epizodyczny w jego życiu,, ale doĘczył on tat przeŁomowych, zwią-
zanychzdojrzewaniem i zmianą stafusu społecznego, Odbywając słuzbę woj-
skową z dalaod rodzinnych stron (w Cieszynie), napisał wiersz, pełen tęskno-

Ę za ojczysĘłn kraj em i za rodzinnyrn domem, gdzie ciągle był myślami:

Ty,6t, rn 4ylrra, }crqxx iNrr<rłics,

Y rpaż HaTrr ropaM anarirtr;
Talr crnernaż xvapraż pacrunnicr.
Ąre mo4ri 1o.nno :a6r,rrsr.

Typt_y Kpaż Ham 6e:rapycri,
-flxi,uo6ruo r }ceń 4yrrroro.
Ha roź 3aIoI+Ibm sernń ny:ri_
!:e r rapa! xa,rics caxorc.

Ty.mt, rymI 4a popraź xarrci.
3 n<oii 4yuroro fi qełalł:xor}cx,
Typ, Y cfiM'Io, AapoĘlafi uarxi,
[:e uonu po,ryraż Haay.r,rfcx.
()
Małarrraż,4ym<a uarucicx,
3 npauelrHeu qblcTara clBfilretlblllI,
ArHću mo6oni pacraricx,
Ey4ri rłapog 4a Ycrparrrernrrx!l8

17 ,,flareT", 2004,nr 10(35), s. 6,

1 8 Mapriu, Tyót l l...,,,IILmx Mo.rragsi", 1929, rt 2, s. 10

Tarn, ł myśli, ciągle mknr1,

Do kraju naszego bieĄ spowitego;
Tam j asną chmurk ą się r ozpĘil,
Gdzie ludzie przez dolę dawno zapomniani

Tam, do Kraju naszego białoruskiego,
Który kocham cŃąduszą,
Na ten zagonek bardzo wąski,
Gdzie niegdyś orałem sochą.

Tam, tam do rodzirrrrei chatki,
Zktórąduszą i ciałem sięzżyłem,
Tam, do rodziny, do rodzonej matki,
Gdzie mowy ojczystej się nauczyłem.

BĘskawicą myśli ma przeleć,
Z promieniem czystego święcenia_
Ogniem miłości się potocz,
Budz naród do Zmarwychwstania!
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Czy MaiLan Pieciukiewicz pisał później wiersze, trudno jednoznacznie
stwierdzić. Nie zachowĄ się bynajmniej w zbiorach archiwalnych i rodzin-
nych, Gdy w 1935 r. redakcja,,Szlachu Mołńz1" ogłosiła konkurs literacki,
Marian Pieciukiewicz,M. Miluczarrka i Jan Chworost tworzyli komisję kon-
kursowąl9.

Znanajest tez jedna scenka z 1940 r., oparta na materiale etnogrńcz-
nym, Jurje Q,{a św. Jerzego), którą Marian Pieciukiewicz napisaŁ wspólnie
z Jazepem Maleckim2o. Talent literacki wykorzystał w krótkich opowiada-
niach satyrycznych, publikowanych po 1957 r, nałarnach białostockiego ty-
godnika białoruskiego,§iva", podpisanych pseudonimem,,Dzied Marcin":
Adkryty list da Dziadźh Levana (Otwarty list do Wujka Leona), Małanka
chocza byc paniaj (Itllelania chce byc paniq),Małanczyny imianiny (Imieni-
ny Melanii), Jak ja u turmu trapiu (Jak trafiłem do więzienia), (J arhaniza-
cyi siła (Siła w organizacji), Jak Symon trapiu na pansbi bal (Jak Szymon
trafił na pansk bal).

Pseudonim literacki Autora wlrnodził się z popularnego określaniafudzi
starszych na wsiach białoruskich ,,Dzied", zaś Marcin - to imię dziadka Ma-
riana Pieciukięwicza,który przekazał mu wiele ludowych opowiadń. ,,Dzied
Marcin" debiutując nałamach,,Nivy" w 1957 r. pisał o sobie w żartobliwej
formie:

,,.fl Ha3uratocx Ąse4 Mapqirr. fsrar HiBhIBaIoIIb MlIHe He ronrxi cnae
a4rranrcro}Ilbl, źuIę i cyce4si axa.lriqrrux nćcar. ferax x ua4nicna} crae
HapoAHbIfl raslci i anarx4aHHi, ApyKaBaHbL flIIItls I]epaA nafirroro. A4
carrpa}4rrara cnafiro uposrim.ra x 4a}rro a4anrruai}c.a, 6o ps4xa xa,ri inł
KapblcTarccfl. Bx4onłae -flHo 6Hno rorrrri BalTacHbIM urrrro}rrirau, lńl,
nnnicnałi na4arxi, AbI nepaABaerrrrafi na"riqrli, rtl<a:, 3a npblHźrne}Imacllb

4a 6enapycr<ix aprarrisaqux} i sa pacna}cro4xraHrre liraparypn } po4rraż
MoBe IIpacIęABaJIa rrłsHe. AA BacTpory rrłrre }4ana,rac, BbIKpyqBaIIIIa, aJIe 3a
Toe po3Hblx npataxola} 6rrno xi6a 6olrIn, qbIM y cyłci 6nox. llprrr<na4av:
Eap6oc capzaircl 3 JIaHI{y)KKa i na6er Ha >>ca6a\aę BflceJIJIe( - qpaTaKoJI,

AoĘĄx cna"racra} s rouiHa na6eJIKy - IIpaTaKoJI, [pblnaAKoBa nacexluryrocx
ra6avlrny sHażmli } 6ynr6e - qpaTaKoJI, AoIIFIaIIKy a4 $yplłaxxi s a4pacairł,
eAyqbl Ha riplram sry6i} - [paTaKoJI, >C.lranożxy( BanHaM ne na6xni!

19 ,,IIIlrx Mołap]",1935, nr 13, s. 23.
20 J. Malecki i M. Pieciukiević, Jzrje. Słońna-muzyćny abrazok skompanavąny na padstaviefolklor-

nyc h m at aryj ałań,,,Ktynica", 19 40, nr 3 6, s. 2 - 3.
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HeKalTbKl pa3oy y roA - IIpaTaKoI. I pa3.ryqb He cey y acTpor 3a )cźrMaroHKy(.
I xro M,f,Ire .ryllb He sry6i}? Max }lacnax )KoHKa - MaJaHHs!"21,

[Nazywam się Dziadek Marcin. Tak nazyrvająmnie nie tylko mieszkńcy
mojej wsi, ale i sąsiedzi z okolicznych wsi. Tak podpisyrvałem ludowe baj-
ki i opowiadania, drukowane jeszcze przed wojną, Od swego prawdziwego
nazwiska dawno się odzwyczaiłem, bo rzadko się nim posługuję, Znanę ono
było Ęlko urzędnikom gminnym, którzy wypisywali podatki, i przedwojennej
policji, która prześladowała mnię za prry,należnośó do organizacji białoru-
skich i za rozpowszechnianie literatury w języku ojczys§m. Od więzienia
udawało się wymigać, a|e za to róznych protokołów było chyba więcej niż
pcheł u suczki. Przykładowo: Barbos zęrwń się z łńcucha i pobiegł na,,psie
wesele" - protokół, deszcz qpłukał pobiałkę z komina - protokół, przypad-
kowo posianą w ziemniakach tabakę znalęźli - protokół, tabliczkę od furman-
ki z adresem, jadąc na jarmark zgubiłem - protokół, ,,sławojki" kilka razy
w ciągu roku wapnem nie pobieliłem - protokół. I raz omal nię siedziałem
w więzieniu za ,,samogonkę". I kto mnie o mĄ włos nie zgubił? Moja własna
żona- Melania!]

Bohaterką saĘrycznych powiastek Mariana Pieciukiewicza jest Małanka
- Melania. Na pierwszy rzut oka to §powa wiejska kobieta z Białostocczy-
zny_ znad Narwi:

,,Kirry}rurt BoKaM Ha fle, KoxHbI cKźDKa: lry 6a6a,.flx i xoxHas irłruax, rre
nasiHHa. 3AaeIIua, Hiqtrnł posHiuua a4 BrcKoBbIx xźlutlblH, rrir e nro6acqro qi
gariAaronuroHBaIoqb cBae mro4sćrrH:,i'g,alasssxL -f,na, nanprrKnaA, AaKJIa4Ha
Benae, lxi nrarreq i 4a xrofi 4sx}.rrrrru xo4siqs, rca-rri xro 6y4se xarriqqa
i s xxofi 4sx}.rsIHaż. Ąna sa BoceM uecxqa} HailepaA BeAae , xrax lra,ra4aiqa
qffKapHćUI, xlcar 4sxivurrrca } cxne ,,He Taxa.f", flKax ,,lacfli3tnyJlac-fl", KaJli,

4:e i s riu. Ma;ra r3Tara, ,Ha AaKJIaAHa pa36ipaeqqa } na,rirullHblx na(3e.flx,
flK yl{yTpaHblx TaK i 3arpaHivHlrx"22.

[Rzuciwszy wzrokiem na nią, kńdy powie: no tak kobietą jak i kńda
inna, nie powinna" zdaje się, nicąrm różnić się od wiejskich kobiet, które
z lubością lub z obrzydzęnięmwykonują swoje codzienne obowiązki. Ona, na
przykłń, dokładnie wie, który chłopiec i do któĄ dziewczyny chodzi, kiedy
kto będzie się żenić i zkt&ą dziewczlłtą. Ona z ośmiomiesięcznymwwrze-
dzeni em wi e, któ ra p anna cię żama, l<tór a dzięw c zyna w e wsi,,ni e taka", któ rej

21 lse1Maputu, Aórpwmu ilcm óa [snósurci Jleaaua, ,,Hir,a" nr 27, 7 .07 .1957 r., s. 8.

22 lzeqMapfiw,Malanxaxoua6uqunaunil,,,Hisd',rl-29,zdn.20.07.1958r.,ss.7-8.
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,,noga się powinęła", kiedy, gdzie i z kim. Mało tego, ona dokładnie wyznaje
się w wydarzeniach poliĘcznych, tak wewnętrznych, jak i zagranicznych.f

Autor w obrazowy sposób, z ,,etnograftczną" dokłńnością wyśmiewa
plotkarstwo, wścibstwo, chęć ży cia ponad stan, zachwy,t nowinkami. obdarza
§rmi cechami, które uwidaczniają się w konkretnych syluacjach życiowych,
swoją bohaterkę W obrazku ,lllałanc4my imianiny" Marian Pieciukiewicz
wyśmiewa wprowadzanie na wieś mryczĄu świętowania imienin, któremu
hołduje Melania. Sprzeciwia się zaś tej nowomodzięDziędMarcin:

,,flprr3rraqqa, p.lg, MrIHe, cTapola tIaJIaBeKa, yce r3TbI.rI ilłxHirrrr, >pori-
poni<, >ryni-ronrr<< ae ua4a6aroqr{a, Xro ix 4a}neń srra}, 4u xauy i HaBoItrTa
narpe6rrn Ha nćcqu rgrH 3sHqafi?"23.

|Przyzrtan, dla mnie, starego cńowięka, wszystkie te imieniny, ,,roki-
role", ,,hula-hopy" nie podobają się. Kto je dawniej znał, komu i po co na wsi
p otrzebny taki zwry c zaj? l

Obrazki ts trącają dydaktyzmem mądrości ludowej .

Bohaterowie opowiadń Mariana Pieciukiewicza posługują się barwnyn
językiem białoruskim, pełnym specyficznych przysłów i powiedzonek.
W obrazku U arhanizacyi siła (Siła w organizacjl) mottem jest przysłowie
ludowę: ,,Kali Eor ne nar<irre, ro cnirrrri ne 3'x4yqr" [Jeśli Bóg nie opuści,
to świnie nie Ąedzą]. Charakteryzując Melanię Dzied Marcin równiez uż1.wa
przysłowia: ,,ca6ań He nepa6psilIafir, a 6a6u He neparaBophlm"2a [psa nie
przeszczekasz, a kobieĘ nie przegńaszf .

W opowiadarriu Jak ja u turmu łapiu (Jak trafiłem do więzienia) Marian Pie-
ciukiewicz rozwija fabułę wokoł głównej bohaterki oraz slĘ przesądów, funkcjo-
nujących w białoruskiej mądrości ludowej. Jak wynika zĘtlfut obrazka, bohater
trafił do więzienia z powodu Melanii, zgodnie z przysłowiem ,gdzie diabeł nie
może, tam babę pośle", Gdybynie oną Dzied Marcin,wierzącwprzesądy ludowe,
ustrzegłby się takiej kary Akcja opowiadania zacąma się od wizy§ w jego domu
sąsiada Apanasa Czumy,kosego, rudego, takiego rudego, że v,,yglądał jlak świnią
która wyskoczyła zpożara:,,pyAbl, Hy TaKi pyAbl, lr cnitnrx, .rKfuI BblcKaqbula'x
na:xapy"25, Przesąd ludowy, kńry wykorzysiał Marian Pieciukiewicz jako kanwę
opowiadanią mówi, że,. ,;lanasercaKacorą AbI npbl TIIM pyAorą cqępźDxblcfl flK

23 lsegMap\iu, ManauąblHbt iMrHiHbl,,,HiBa", nr I, z dn. 3.0I.1960 r.., s, 8
24 !ze1 Mapqiu, Y apaauisaqati cinn, ,,Hila", rv 27, z dn.6.07.1956 r., s. 8.

25 !:e4 Mapqirł, .Ęrc a ! mypuy mpani!, ,,Hila", nr 20, z dn. 18.05.1958 r., s. 8
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an{Io"26 [człowieka kosego, do tego rudego, wystrzegaj się jak ognia]. We wsi
i okolicy rzecry,ńście"uwżano go za czarowltka.

Do Dzieda Marcina przyszedł pożyczyć beczkę do pędzenia samogonu.
Ten mu jąpożyczyłty|ko dzięki wstawiennictwu Melanii. Po ,,wyprodukowa-
niu" samogonu, caŁawieś została zaproszonana święta do Apanasa. Oczyrvi-
ścię zanamową Melanii poszedł tam również Dzied Marcin. Nagle pojawiła
się tam milicja i ujawniła nielegalną produkcję i spozycie samogonu. Ponie-
wńbeczkalż5Ąaprry produkcji na|ężŃado Dzieda Marciną odpowiadał on
równiez przed sądem izostałuznany zawinnego.

,,KoH.IbIJlacfl AIlĄ M.rIHe I3Ta cB.,ITa r}pMoro. Ha cJIeAcTBe Arrarrac
na1puair,ItrTo caMaloH MbI 3 inł rnali pa3aM, a ga raxi.fl cnpaBbl }słrarapo4a
B.,IAoMar. Ha c,lreAcrre HeMarqbllła 6sIno rsIxpyqiĄĄa. - Eo.Ira rnar?
- nblTae cIeAqbI. - Ma-fl, - Cauarorr ui} y Ananaca 9yuu? - Bnni} napy
IIapaK. Cne4anaqello, a nacJul i cy44:xlł rri.lora 6o.1rrm i rre rps6a 6srrro.

,,Ca}4senrrłix y npa4yrqrri cauarony i cy6,ace4rrir npu pacninaHrni..." Bocr
i Nła"fl nilra, Ha cy.lse }ce arpuua"ri na sacrryranł, i rraż6olrm sa }cix Auanac
9yua. Ha 4pyriu MecIIbI 6u} x i }psuqe rocqi, ( ) Y T}pMe x pacxasna}
cnaiu ranapblruaM, mro rpani} cIoAbI rollri npa: Ma"raHry. Yce urre
ne;rlui cua.ryra;li i paini naAalłb y cyA Ha pa3BoA s Ma"TaHrarc. Yce6axona
a6ueprana}.,ł reTylo crrpaBy i nacrarrani} rre pasno4siqqa, 6o cnaKoH nxlco}
rrixro s Hźlrnal,a poAy He pasro4si}cx. XaI{r-6 TaM )KoHKa 6rrla cauaż nixoź
re4srnłafi xie}craż, a }cć-lł< 4axcrrna,,Ii 3 ćilrel<"21 .

[Święto skończyło się dla mnie więzieniem. Na ślędawie Apanas naga-
dal, że samogon pędziliśmy razęm z nim, a zatakie sprawy nagroda wiadoma.
Na śledztwie nie można było się wykręcić. - Beczka Pana? - pyta śledczy.

- Tak. Samogon Pan pił u Apanasa Czllmy? - Wlpiłem kilka kięliszków.
Śledcremu, a potem i sędziom nic więcej i nie trzeba było. ,,lJdziałowięc
w prodŃcji samogonu i w rozpijaniu.,.". Oto i moja wina. W sądzie wszyscy
dostali zgodnie z zasłagani. a najwięcej Apanas Cztlma. Na drugim miejscu
byłem ja i wręszcie goście. ( . ) W więzieniu opowiadałem towarzyszom, jak
trafiłem tam Ęlko przez Melanię. Wszyscy bardzo współczuli irńzili złożyć
do sądu pozew o rozwód z Melanią. Wszechstronnie rozwńyŁem Ę sprawę
i postanowiłem nie rozwodzió się, bo od wieków wiecznych nikt z naszego
rodu nie rozwodzlł się. Choć nawet żonabyłaby najgorsząwiedźmąkijowską,
a mimo wszystko dożywano zniądo końca życia.]

ż6Tamże.
27 Tamże, s.6.
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Wiele opowiadń Mariana PieciŃiewicza, opaĘch na materiałach etno-
graftcznych z ójcrysĘch stron, pozostaje doĘchczas w rękopisach, przecho-
wlłvanych w Muzęum Etnograftcznym w Toruniu. Są to opowiadania głów-
nie w języku białoruskim: ,,Jak Antasicha pomściła panam" (Jak Antosicha
zemściła się na panach"), ,,Daj tabaki!", ,,Chłus i Habau baćka" (,,Chłus i oj-
ciec Haby"), ,,Jak szlachcic z maskalom dzialili?", ,,Rybak i lanivaja żorka"
(,,Rybak i lęniwa żona"),,,Sonia". Marian Pieciukiewicz słyszŃje w dzie-
ciństwie od swego dziadka Marcina Dargiela. W języku polskim zachowało
się opowiadanie ,,Rozmowa lnu z żytem", w którym o swym losie dyskutują
rosnące przy miedzy zboża. Oba sąjednakowo wżLzne dla człowieką bo jedno
ubierą a drugie żywi - brzmi przesłanie końcowe opowiadania.

Szczególne miej sce w twórczo ści Mariarra PieciŃiewi cza zajmują wspo-
mnienia, pisane po przejściu na emeryturę, głównie w latach 70. ubiegłego
wieku, Łącrąone w sobie cechy wnikliwej obserwacji właściwej etnografowi
z jego literackim talentem. Są literackimi obrazami z własnego życia alto-
ra. W 1998 r. wydawnictwo Białoruskiego Towarzystwa Kulturalnego ,,Ruń"
w Wilnie wydało jego autobiografię pod intrygującyn §tułem U poszukach
zaczarawanych skarbau? Ich lektrrra pokazuje, jak ciekawe było życie Ma-
riana Pieciukięwicza. Owymi zaczarowanymi były skarby wiedzy i oświa-
Ę, które stały się celem życia autora. Poza warstwą faktograficzną, autobio-
graftczną na uwagę zasługuje literackość Ęch wspomnień, Wydawca Aleh
Minkin w posłowiu nazwał Mariana Pieciukiewicza,,cńkiem niezłym bia-
łoruskim prozaikiem z bez w ąĘienia wysokimi literackimi zdolnościami"28,
Obrazowość opisów jest tak czytelna, że bęz problemu z całości wyróżniają
się poszczególne etapy życiaMańana Pieciukiewicza,. naŃa w Wileńskim
Gimnazjum Białoruskim, studia na Uniwersl,tecie Stefana Batorego w Wil-
nie, zesłanie na Sybir oraz do łagru w Workucie.

Obrazy trzyletriego Ęciana zsyłce przedstawił we wspomnięniach Kara za
służbu narodu (BiĄstok żOOD. Nie są to §powe wspomnienia maĘrologicz-
ne. Czasem moźnaodnieść wra,źenie, ze Marian PieciŃiewiczbyŁ szczęśIiv1l,
że dane mu było pomń szczególny kawałek świata - Syberię, z jej osobliwoś-
ciami przyrodnicąłni, mozńką ludnościową i kulfurową. Opisom towarzyszy
realizrn i koloryt, umiejęfrrość łączeniawątków trąicmych z humorystyczny-

28 Aleh Mitlkjn, Posłowle [w:] M. Ileqroreniu, V nowyrcax 3ąHapa6aHux cxap6a!, Wilno 1998,
s. 180, czytamy ,,Cy4rxuu na }cnanłiłrax, nłu ueai } aco6e Maprurła fleqroKesiqa rłq torrsrti ByTIoHaIa-
srrrorpat|a, IIpbIKMeTHara A3effIIa Ha 6errapycxafi rpaua4:xafi i ry:rrryprłafi uire cxpsgsiuu XX
cTaloA3bA3r, s fi seILN,ri rre6:rarora denapycrara lpa:aira s 6esyuo}urrnłi slIcorilui liraparyprntui
sgołr,rłacsqllri, ll<ix, ua grniKi xaIr. rar i ue pacrpulicr } noluylo MoI{, mTo Tax qacTa 3Aapaeqlla Ha
rramaź po4rrafi craporrqrt".
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mi, Na ich podstawie widac złożoność losów ludzkich oraz pojedlmczego czło-
wieka, z jego słabościami i wartościami. System totalitamy sĘe się ramami,
w których ludzie zachowują się podle, ale i przynvoicie, a nawet po prą,ja-
cielsku, chociń zesłńców wówczas traktowano jako wrogów ludu. Z żarli-
wością etrografa opisał Ęcie na Syberii, Ludzi różnych zawodów, stanowisk
i narodów, święta i obrzędy, syberyjską przytodę. Kołchozowe Ęcie zesłńców
możnta sobie wyobrazlć czytając obrazki o ,,sabantuju",krńzieĘ siana i psze-
nicy, świętowaniu Bożego Narodzenia i Wielkanocy29. Autor namalował §py
ludzi z ich szczególnl.mi charakterami: lejtrarrta - słuzbisę Ułasiką chytrego
ChiiczykaVan-Fu, pracowĘ Andryjewską i wielu innych3o,

Literacki charaktermarównieżMoj dzionnik. Pra padaroźźa u Rym §Vil-
no 2007). Wprawdzie jest to bieżący zapis wrażeń z pobl,tu w Rzymie, ale
ce chuj e go charaktery sĘ czna dla twórczości Mariana Pieciukiewi cza obrazo -

wość. Dzienn|k zaczyna się 3L pńdziernika 1970 r. - w ostatnim dniu pracy
zawodowej autoraw Muzeum EtnogrŃczn}Tn w Toruniu. Do Rzymu poleciał
7 sĘcznia 1972 r. i był tam do 25 lutego, Prawie dwumiesięczny pobyt w Rzy-
mie został zanotowany na l50 stronach, dzięki któryłn poznajemy miasto.
Siarhiej Czyhrynw recenzji na łamach ,Nirry" napisał, że ,rten,klo przeczyta
Moj dzionnik Mańana Pieciukiewicza, do Rąłnu może już nie jeździć. (...)
Do Rzymu nie śpieszcie się - czytajcie Pieciukiewicza.Tu znĄdziecie rozwa-
żaniai opisy bazyliki św. Pawła,bazyllki św. Piotra, zamku św. Anioła, placu
św. Piotra, Monte Cassino itd."31. Dziennik, wzbogacony dygresjami i rozwa-
żaniarli autora, może istotnie służyć zaprzewodnik po świę§łn mieście,

Literacka i wspomnieniowa twórczość Mariana Pięciukiewicza pozwa-
lająpoznŃ go jako utalentowanego pisarza, który potrafił wykorzystaó swój
zawód i pasję etnografa. Jego wrazliwość na piękno, umiejętność wnikliwe-
go obserwowania świata czyniąjego twórczość ciekawą, godną zaistnienia
w białoruskiej twórczości literackiej XX w. Twórczość Mariana Pieciukie-
wicza świadczy o jego talencie, któremu nie dane było rozwinąć się w pełni
ani w Polsce, ani łm bardziej na Białorusi. Zapoznanie się z nią w Polsce
wlmaga jednak przede wszystkim przetłumaszeniana język polski.

29 M.fleqloterilRapasacnycr6yuapoóyBiĘśok20l|ss.45-47,86-88,96-104 158-162,76+766.
30 Tamże,ss. 50-54, 126-129, 166-167.

31 C. rlrIrpsIrr, fisćuuix Mn'ąua )le4nrceaiua,,,Hina", nr 3I, z dn. 3,082008 r., s. 10; Tofi, xro
4paTIEITae ,,Mofi g:ćurrłirc Map'xua fleqrotceaivay Punł uoxa }xo rrx e:gsiqr. (...) Y Punł Moxua He

cruImallqa *rraźqe fleqroreniva. Tyr ru :uofig:eqe parsaxarłrłi i anicauui npa da:ilriry crxrora fla};ra,
da:ilriry cuxrora flxrpą :auar cnrrora Arrć:rą rlpa ITn I] crrrora fl_nrpą lpa Morrrs-Kacirła i r.4,
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KRA|OBRAZ RODZINNY - WSPOMNIENIA

Mirosława Sztolberg-BybIuk - Toruń

Na wĘpie pr€nę gorąco podziękować Szanownym Inicjatorom i Orga-
nizatorom sesji oraz Autorom referatów za szlachetny poryw serca i serdecz-
ną pamięć o moim Ojcu. Dziękuję równiez wszystkim zaproszonym gościom,
przyjaciołom i współpracownikom Ojca zaudział w tym tak wzruszającym
dla nas spotkaniu.

Przypńło mi w udziale naszkicowanie naszego kĄobrazu rodzinnego.
Nie jest łatwo ogarnąó cale lata wspólnego losu, mówió o sprawach trudnych
i bolesnych, zwłaszczą że z Ojcem byłam bardzo głęboko mviązana, a upĄrł,
czasu wcale nie zabliźnił ran,

Rodzice moi spotkali się i poznali na Uniwersytecie Stefana Batorego, na
wykładach i ówiczeniach wspólnych dla etnografow i geografów. Mama po-
chodzlła z polskiej szlacheckiej rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych
i demokratycznych. Dziadek mój, Bolesław Łapanowski, skazanybył zadzia-
łalnośc anĘcarską na pracę w kopalni w Donbasie, potem ze starszym synem
Witoldem walcz7ł_ o niepodległość Polski w Legionach Piłsudskiego.

Ojciec natomiast pochodził z więlodzietnej białoruskiej rodziny chłop-
skiej, a j ego wielkim marzeniem było zdobycie wykształcenia - tego ,,zaczuro-
wanego skarbu", który zdobywał pokonując wielkie i drarnaĘczne trudności.
Od wczesnej młodości był żarliwym patrioĘ swego narodu, zaangażowanym
w ksźałtowanie świadomo ści narodowej Białorusinów.

Wchodząc poprzęzmałzeństwo do rodziny polskiej, spotkał się z wielkim
uznaniem, szacunkiem i serdecznością ze strony moich dziadków, a swoich
teściów oraz całej rodziny Mamy.

Obie z siostrą zostałyśmy w sposób naturalny i harmonijny wychowane
w duchu polskim, lecz od dzięcka znarrty i szanuj emy ideĄ Oj ca - człowieka
niezwykle dobrego i szlachetnego, skromnego i łagodneg o, Ieczniezłomnego,
odwżnego i bezkompromisowego w kwestii zyciowych zasńiwartości.
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Marian Pieciukieńcz z żoną Aldoną i córkami Marylą i Mirosławą

pierwsze moje wspomnienia to oczyrriście wojna, bombardowanię wil-
na. A więc: chronimy się w podziemiach klasźoru bernardynów (z naszego
domu na królewskiej było tam najblizej), ojciec osłania mnie własnlłn cia-
łem. wilno płonie, uciekamy na wieś do folwarku dziadka. ojciec wlrvozi
mnie na rowerze, a zanim podĘa Mama i Dziadek, Tam, w Niemenczynku
jest cicho ibezpiecznie, jakby nie było wojny. Lęcz to trwa krótko , rozchod,zi
się bowiem wieść, że Niemcy zarnierzająnocami palic większe domy, Teraz
co wieczór Tatko dźwiga na plecach wielki tobół zpościelą iprzezpola i zbo-
ża uciekamy do lasu. Gdy sytuacja na wsi nieco się stabilizuje, zWllnaprzy-
bl*aj ą do Ni em enc zy nka nas i krewni, pr zy j asiele, znaj omi al<tor zy, muzy cy,
całe rodziny profesorskie. Rodzice mają pełne ręce roboĘ, by zaopiekować
się uciekinierami. Ta wielka rzesza ludzka zajmuje caty duĘ l3-pokojowy
dom, brakuje miejsca na spanie i zyrłłrości, Mężczyźni chodząspać do stodo-
Ę. Babcia Maria wpada na wspaniĄ pomysł, by dać w Ęch cięzkich chwi-
lach strawę duchową, jakąśnńzieję i organizuje wieczory patńoĘczne zmu-
zyką, śpiewem, recltacją i dyskusjami poliĘcznymi,kończące się najczęściej
wspólnymi modl itrvami.

Z chwllą powstania na Wileńszczyźnie Armii KĄowej, Mama natych-
miast wstępuje do niej jŃo łączniczka i sanitariuszka, zostaje oficjalnie za-
przysiężona. W Nięmenczynku powstaje szpitalik dla rannych akowców,
a częśó uciekinierów wraca do wilna. cała nasza rodzina opiekuje się ran-
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Marian Pieciukiewicz z córĘ Mirosławą

n}mi, na\Ą/et ja jako dziecko zostaję wtajemniczona i zobowiązala do pełnej
dyskrecji Rodzice wspólnie z dochodzącym potajemnie lekarzem pielęgnują
rarrnych żołnierzy AK, ciocia Halinka organizuje wyzyrnienie.

Pamiętam wciąż tamte lata trwogi, niepewności losu, koszmaru hitlerow-
skiej okupacji... I oto przychodzi tzw. wyzwolenie, wkracza Armia Czerwo-
na. Nasza sytuacja jednak wcale nie zrrienia się na lepsze Następuje pierwsze
aresźowanie Ojca. Pijani eŃawudziści, grasując po okoliczrych dworkach
i zasciankach,zagarniająprzypadkowychludzi,pastwią się nad nimi i wsadzają
do więzienia, Tatko trafia do s§,rrnego w Wilnie więzienia na Łukiszkach, gdzie
w nieludzkich warunkach przetrr4mtywany jest kilka miesięcy. Następna tra-
gedia rodzinnato aresźowanie Mamy i osadzenie Jej w t5łn sźlmFTl więzieniu

-tyrrnrazemjednak nie przypadkowo, lecz zadzińalność w AI(.
Ojcu udaje się wlprowadzić w pole przesłuchującego go oficera i łryiSe

na wolność, Wraca do Niemencąmkaw takim stanie, ze obie z siośrąpłacze-
my z przerażenia- nie rozpoznając go.

PobY Mamy w więzieniu kończy się wlrruiezieniem bez sądu i wyroku do
łagru w Workucie. Pracuje tam na budowie kolei, a następnie jako salowa na
oddziale gruźliczym obozowego szpitala.
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Tatko błnczasem, obawiając się dalszych prześladowań ze strony Sowie-
tów, ukrywa się'w pobliskim lesie w szŃasie.IJdając, żę zbięrarnjagody,
zanosiłam ojcu jedzenie. ByĘ to niezwykłe spotkania, pełne tajemnej trwogi,
napięcia i wielkiej wzajemnej miłości, Do dziś manprzedocry]matęllskrom-
ny szałas i Ojca osamotnionego i udręczonego swą sytuacją.

Ięszczę w 1946 r. można było wyjechaó do Polski,lęcz nam nie było
to sądzone, poniewż Mama przebywała w Workucie bez jakichkolwiek wi-
doków na zwolnienie, a dziadek Bolesław nie wyobrżał sobie opuszczenia
ukochanej Wileńszczyzny i gotów był zostać w Niemenczynku sam ze swymi
pszczołami,

Tak więc, gdy Mama wręszcie wróciła z łąrtl, było za późno na repa-
triację i w rok po śmierci dziadka zostaliśmy wywiezieni na Sybir. Stało się
to 27 marca 1949 r. Pamiętam zszarzałą twarz Ojca i oburzenie Mamy, gdy
zebrano cŃąrodzinęw stołowym pokoju i oświadczono, że mamy godzinęina
spakowanie najpotrzebniejszych rzęczy. Załńowano nas (rodziców, babcię
Marię, ciocię Halinkę, mnie i siostrę Marylkę) na ciężarówkę i pod konwojem
odwieziono do Ponar, gdzie stał pociąg towarowy, Ojciec był zrozpaczony,
poniewź nie mógł pożegnaó się z matką - największą świętością w Jego
życiu. Rodzinę Ojca cechowała w ogóle głęboka wzajemna miłośc, lęczTat-
ko był naiukochańsąłn synem swojej matki. W czasie wojny straciła trzęch
sy,nów, lecz deportacja Mariana na Sybir złamała babcię lózefę całkowicie
i w krótkim czasię doprowadziła do Jej śmierci.

Gdy po trzęch Ęgodniach ciężkiej podróży dowieziono nas do miejsca
przęznac,zęnia w Krasnojarskim Kraju (wschodnia Syberia) i wyładowano na
rampę, Ojciec od razu zńroszczyŁ się o to, zebyśmy trafili do miejscowości,
gdzie jest szkoła. I tu właśnie uratowało nas wielkie zamiłowanie Ojca do
pszczelarstwą w które Majemniczył go dziadek Bolęsław, Okazało się, że
poszukują p szczelarzado kołchozu znajduj ącego się na obrzężachmiasteczka
Uźur, w którym były dwie szkoły średnie. Tak oto dane mi było uczęszczać
(ak się okazńo) dobardzo dobĘ szkoły i ukończyc j ąznajlepszym świade-
ctwem maturalnym. Jednocześnie pracowałam z Ojcem na pasiece jako eta-
towy pomocnik. Do obsługi tak dużej pasieki (100 uli) mieliśmy też konia,
Tatko nauczył mnie jeździć konno, opiekowaó się koniem i zaprzęgać go do
wozu. Często jeździłam konno do szkoły, gdyż pasiekaznajdowaŁa się w ste-
pie, w odległości pięciu kilometrów od miasteczka.

W I95ż roku nastąpiła kolejna tragedia rodzinna - drugie aresźowanie
Ojca i ryv,,ięzienię go na proces do Wilna (oskarżenie z § 58 KK). Przez cĄ
rok nie miałyśmy z Ojcem kontaktu, przeżlwaĘśmy bardzo cięzkie chwile.
Miałam 14lat, a musiałam wziąć na swoje barki wiele obowiąków, by po-
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móc Mamie utrrymać nas przy życiu. PopadĘśmy wtedy w skĄną nędzę,
brakowało chleba i'drewna na opał. Tymczasem w wilnie podczas przesłu-
chń, mówiono ojcu, by go złamać, żę Malna równiez jest w więzieniu, ja
utonęłam, a moją siostrę Marylkę oddano do sierocińca Gdy ojciec otrząsn$
się z pierwszego szoku, nagle zrozumiaL, że jestokrutnie okłamywany, ponie-
wń żńnego jezioraw owej miejscowości nie było, jedynie wąska rzeczka.

Proces Ojca zakońc zył się wyrokiem 25 latŁagru. Trafił do WorkuĘ, gdzie
zostal osńzony w baraku z kryminalistami i skierowany do pracy w kopalni.
Wiadomość o Ęm strasznym losie Ojca była największym nieszczęściem ja-
kie przeżyŁam. załamało to Mamę i nas całkowicie, gdyżtaki wyrok omaczŃ
powolną śmierć w męce i ponizeniu. w swoich wspomnieniach Tatko napisał:
,,wszedłem na Golgotę, leczprzeż3Ąem". I rzecrywiście, opatrzność sprawiłą
że wszyscy wróciliśmy z Syberii, a Tatko z WorkuĘ, znaleźliśmy się w Pol-
sce, w Toruniu, który po Wilnie stał się dla nas drugim miastem rodzinnyn. .

Tu Ojciec wrócił do ukochanej etnografii, pracował wśród wspaniĄch
lldzi, cieszył się ich przyjńnią. Mama realizowała się jako nauczycielka
i społecznica, Ja natomiast, mimo zamiłowania do matemaĘki i bardzo do-
brego przy gotowanią jakię dałami tamta syberyj ska szkoła,wybrałam toruń-
ską polonistykę, by zrekompensować sobie brak polskiej szkoĘ, nasycić się
polskością zartur4lć się w niej. I Ojciec w pełni mnie zrozumiał, zaakcep-
tował wybór kierunku studiów. Był dumny, ze sfudiowałam pod kięrunkiem
wybitrych uczonych: Konrada Górskiego, H. Turskiej, A. Hutnikiewicza,T.
Czeżowskiego, T. Friedelówny, T. Skubalanki, A. Krupianki. Z lektorafu ję-
zyka rosyjskiego, który prowadziła Maria Alexarrdrowicz, ze zrozumiŃych
względów zo staŁar:;t zwolniona.

Gdy w Nowym Targu, gdzie pracowałam, urodzlĘ się Kasia i Mńzia,
Tatko pierwsąl przyjechał powitaó je i stał się ich największymprzyjacięlem
i najlepszym dziadkiem, zawszę miał dla swych ,,wróbelków" czas,dbał o ich
rozwój, uczyŁ otwartości na świat i miłości do ludzi. IJczył również kochaó
przyrodę i oczyrviście pszczołki-przyjaciółki, Będąc człowiekiem delikatnym
i łagodnym, nigdy nie uciekał się do przemocy w kontaktach z dzięćmi i wnu-
kami - wolał cierpliwie przekonywaó i thlmas4lć, inaczej mówiąc prawił
narltnlł.kazania.uczyłnastęż szlachetnej sztuki wybaczartia. sam nie sycił
się nienawiścią do swych oprawców, przeciwnie - starał się w każdym zna-
leźó ziarno cńowieczęństwa i uszanować je. Tak ronłnial chrześcijaństwo.
WierzyL głęboko, że zło należy dobrem rwryciężać.

Zycie duchowe Ojca nĄbardziej pogłębiło się w warunkach najtrudniej-
szych, ekstremalnych, a mianowicie - w obozie. Jeden z księzy - równiez
więźniów - przed przeniesieniem do innego łagru potajemnie wyspowiadał
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Ojca, udzielił Komunii św. i pozostawił Hostię, by rozdzielił ją więźniom
umieĄącym bez księdza. Tatko nigdy o Ęm nie opowiadał, u:ważal to za
wielki skarb swego życia duchowego, tajemnicę, l<tórą wyznał Mamie pod-
czas śmiertelnej choroby,

W ostatnich latach zycia Ojciec zaangńowń się w,,Solidamość", był jej
członkiem, opłacń składki również w stanie wojennym (za moim pośredni-
ctwem). ZNSZZ Solidamość wiąał wielkie nadziej e nie Ęlko dla Polski, lecz
i dla Białorusi. Msze zaOjczyznę, odprawiane w tamtych czasachw naszych
kościołach, uwńał za mądlry przejaw patrioĘzmu, integracji społeczeństwa
wokół najwyższych wartości i ideałów. Sam zresńąprzez caŁe zycie modlił
się za Białoruś, ucząc nas w ten sposób, że za Ojczyznę należy się modlić.
Dodać muszę, żebył gorliwym czytelnikiem prasy i książek drugiego obiegu,
przechowlłvał w swoim pokoju całe stosy ,,niebezpiecznej" literatury, chro-
niąc w ten sposób mnie i moją rodzinę na wlpadek esbeckiego nalotu. Gdy
Lech Wałęsa został zwolniony z intemowania, Tatko z radością spełnił toast
-.N apoleonem " wyciągn iętym zza tapczanu.

Gdy 16 pńdziemlka 1978 r. świat dowiedział się, kto został papieżem,
Tatko z wielką radością i zaskoczęniem powiedział,. ,,A my się już znamy|
Jeszczę się przekonacie, jaki to nadzwyczajny człowiek|" Okazało się, ze
podczas swojej pienvszej podrózy do Rzymu, Tatko nadmiemie troszczyŁ
się na Okęciu o los swojej walizki nadanej nabagaż. Stojący obok kardynał
Karol Woj§ła uspokajał Ojca, że tawalizka z cńą pewnością odnajdzie się
na lotnisku w Rzymie. A na lohisku Fiumicino specjalnie podszedł do Ojca
i zńartowń z niepotrzebnego lęku o dobra doczesne.

I tym mi\łn akcentem chciałabym zakończyć swe wspomnienia. Bardzo
dziękuję Pństwu za cierpliwość i uwagę.
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