
                                      Szukanie Garadka na mapach

                                                 czyli  o mapowaniu Gródka w historii.

      To był wykład  prof. Wiaczasłaua  Szwieda –historyka z Republiki Białoruś. Okazją były obchody 513 rocznicy istnienia 
Gródka. Gminna gazeta  „Wiadomości Gródeckie” (9 IX 2011 r)  umieściła skrót wystąpienia.  Pierwszy raz z  trudem 
przeczytałem cały białoruskojęzyczny tekst: „Garadok na mapach od średniowiecza do współczesności”- to  tytuł 
artykułu i wcześniejszego  wykładu ( wygłoszonego również po białorusku). Słowo ulatuje, litera zostaje. 

Rzecz dotyczyła prezentacji  poszukiwań nazwy  Gródek na mapach historycznych. Może nie tak faktu istnienia na mapach, jak 
pisowni, czyli przynależności. Słuchałem tego  kilkakrotnie i takie odniosłem wrażenie. 

 Z nazwą każdej miejscowości jest  podobnie jak z nazwiskiem. Przez pokolenia w linii męskiej dziedziczone- nie zmienia się. 
Swoją pierwotną nazwę miejscowość   z reguły zachowuje na  przestrzeni swojej  historii. Roma- Rzym od czasu założenia 
miasta pozostaje Romą i  trwa tak już trzecie tysiąclecie.

 Poszukiwania profesora otwiera mapa z 1613 roku. Tutaj  kojarzą się fakty, że  średniowiecze w historii dogasło wraz z 
upadkiem Konstantynopola w 1453 roku,  ewentualnie 1492 r. –odkryciem  Ameryki. Zatem widzimy , że od Renesansu (po 
polsku Odrodzenia) a nie Średniowiecza, jak głosił  tytuł. 

Kto lubi  historię-  skojarzy fakty.  

Efekty poszukiwań  nazwy Garadok  na mapach prowadzonych przez białoruskiego historyka, wyglądały następująco:

1.Magnus Dukatus Lithuaniae,  1613; 1648  -Grodek

2.Mapa Królestwa Polskiego i WKL, 1753 –Grodeck

3.Tabula Poloniae et Lithuaniae,      1772-Grodek

4.Magnus Dukatus Lithuaniae,  1780-Grodek

5.Słonimskaja Gubiernia, 1796-Gorodek

6. Grodzienskaja Gubiernia, 1863-Grodek

7.Grodzienskaja Gubiernia, 1898 i 1903-Grodek

8. Tapagraficznaja Karta Zachodniaj Rasii, 1912-Grodek

Widzimy, że  pomimo upływu czasu, zmian politycznych i przynależności terytorialnej nazwa własna Gródek pozostawała 
niezmienna. Z przyczyn językowych, fonetycznych  miały miejsce drobne zmiany. Nie wnosiły nic szczególnego. Gródek 
pozostawał ciągle Gródkiem. Z ciekawości szukając w internecie znalazłem np. mapę z 1665 gdzie nazywa się Grdeck, a 
niedaleko widnieje Jolowka- stara Jałówka czy Wasilkow.  Powtarzający się rdzeń „Gr”  nie zamieniano   na „Gara” czy „ Hara”. 

Idąc tym szlakiem pokażę czytelnikowi kilka historycznych materiałów dotyczących tego tematu. 

                   Mapa z 1665 roku z Grodnem, Wasilkowem, Jolowką  i nasz Grdeck.



                          W  dokumencie  z roku 1793  pisanym  piękną polszczyzną brzmi również- Grodek.

Nie inaczej na pruskiej mapie z 1798 roku. Litera „ R”  to początek  napisu Russia-tereny pod zaborem moskiewskim.

Na planie z  1805 roku, ukazującym fragment granicy prusko-rosyjskiej,  również widzimy nasz Grodek. Leżał po stronie 
pruskiej.



                                   Nie zmienił tego niemiecki okupant.  Grodek na  kenkarcie z 1942 roku.

Wniosek z  poszukiwań może być  jeden: polską nazwę Gródek uszanowali  pruscy jak i rosyjscy zaborcy, czy niemieccy 
okupanci. Polskie „o”  z kreską, czyli „ó” zastępowano pisząc  „o”. Taki „kosmetyczny” zabieg niczego tu  nie zmienia.

Nazwa miejscowości, podobnie jak każde nazwisko jest własnością, rzeczą na swój sposób uświęconą i nikt nie powinien jej 
zmieniać. To stąd bierze się walka Polaków na Litwie o polskojęzyczny  zapis nazwisk.

Szukanie na mapach historycznych Garadka nie powiodło się.  Uporczywe nazywanie tej starej, polskiej mieściny Garadok 
podczas wykładu białoruskiego  historyka z tytułem profesora nie zmieni  pokazanych faktów. Mantrowanie jest dobre w 
duchowości niektórych kultur-  nie w nauce. Niektórzy mieszkańcy tej ziemi, w potocznej mowie nazywają Gródek- Haradok, co 
nie jest naganne  i do przyjęcia. Jednak profesorowi historii- kapłanowi prawdy, podczas publicznego wykładu - nie powinno się 
to zdarzyć.

W cytowanym  tekście profesor Szwied napisał ponadto m.in: … „ Na dosyć unikatowej mapie „Słonimskaja Gubiernia. 1796r.” 
widzimy nazwę Grodek, a obok symbol krzyża, co informuje… o  prawosławnej cerkwi”…  Podobnie w innym miejscu, 
dotyczącym 1648 roku używa podobnego wyrażenia- …”prawasławnaga  chrama”…  Z bardzo dużym prawdopodobieństwem 
można określić, że w Gródku od 1610 do 1839 roku żyli unici, czyli katolicy obrządku wschodniego  podlegli papieżowi w 
Rzymowi- nie Moskwie. Sęk w tym, że  unici to nie  prawosławni.  Inaczej mówiąc przez 229 (dwieście dwadzieścia 
dziewięć)  lat nie było tutaj prawosławia. Trudno zatem zgodzić się z taką interpretacją  faktów dotyczących 
duchowości ówczesnych Gródczan.

Mapowanie –to  w informatyce przyporządkowanie jednych zasobów systemowych do drugich. Uporczywe nakładanie 
pojęcia  Garadok na starą, polską nazwę miejscowości Gródek-tam mi się skojarzyło.

                                                                                                                                                                          Jan Bogdan Boczko


