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Poślednia siedziba niepoślednich Wilczyńskich
Jadąc z Wiłkomierza do
Uciany, 4 km przed celem
naszej podróży mijamy wieś
Jassany (lit. Jasonys). Na jej
początku, na lewo od drogi widzimy murowany, dość
duży, parterowy budynek, z
mieszkalnym poddaszem, pokryty wysokim, dwuspadowym
dachem. Jego ściany otynkowane niegdyś na biało są
teraz brudnoszare, miejscami
pozbawione tynku.
Okna rażą niejednakowymi wymiarami i brakiem
symetrii, zwłaszcza w elewacji
ogrodowej. Dach straszy eternitem i poszczerbionymi dachówkami. Brak jakichkolwiek
elementów dekoracyjnych.
Trudno wprost uwierzyć, że
jest to budynek dworski, będący niegdyś siedzibą dziedziców
majątku Jassany.
Widać, że obecnie mieszka w nim kilka niezbyt majęt-

nych rodzin, zapewne robotników rolnych istniejącego
tutaj przed ćwierćwieczem
kołchozu czy sowchozu.
Nie mają oddzielnych
budynków gospodarczych. W
pobliżu ich domu stoi jedna
duża stodoła, której rozmiary
i dach naczółkowy świadczą,
iż jest to pozostałość po zabudowaniach dworskich. A w jej
pobliżu spostrzegamy miniaturowy cmentarzyk, bardzo
zaniedbany. Na jego skraju
stoi drewniana nibykapliczka,
ale w niej zamiast świątka stoi
wyrzeźbiony w drewnie mężczyzna w surducie i cylindrze
na głowie, trzymając w jednym
ręku szpadel, a w drugim miecz. Wyryty napis wyjaśnia,
kto zacz: Archeologas Pranciškus
Vilčinskas 1796-1859, czyli
archeolog Franciszek Wilczyński, który urodził się w tym
dworze i spoczął koło niego po
swojej śmierci. A autorem tej

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa dawnego budynku dworskiego

pseudokapliczki był
rzeźbiarz ludowy Stasys Karanauskas.
Urodzony w
jassańskim dworze
Franciszek Wilczyński, syn Zygmunta
Wilczyńskiego i Tekli z Romerów, stał
się pierwszym polskim archeologiem,
który został członkiem Cesarskiego
Rosyjskiego Towarzystwa Archeologicznego i od 1847
roku był jego współpracownikiem. Brał
czynny udział w
posiedzeniach naukowych tego towarzystwa i publikował swoje prace w
czasopismach przez
nie wydawanych. Podarował mu szereg
bardzo cennych,
prehistorycznych
narzędzi, wydobytych przez siebie
podczas prowadzonych wykopalisk archeologicznych.

Na zdjęciu: Rzeźba przedstawiająca Franciszka
Wilczyńskiego

W jassańskim dworze urodził się również jego młodszy
brat, Jan Kazimierz Wilczyński
(1806-1885). Ich ojciec, Zygmunt Wilczyński, był majętnym ziemianinem, ale rozmiłował się w sztukach pięknych
i wiele z tego powodu tracił
pieniędzy. Ponoć tak nadwerężył silnie fortunę, że dzieciom
kazał szukać jej naprawy w
talentach. Jan Kazimierz nie

mógł wziąć sobie do serca
tych rad, bowiem przeżył zaledwie rok, gdy jego rodzic
niespodziewanie zmarł. Kiedy
podrósł, uczęszczał do Kolegium Pijarów w Wiłkomierzu,
potem podjął studia medyczne
na Uniwersytecie Wileńskim
i kontynuował je w Paryżu,
gdzie wszedł w środowisko malarzy i rzeźbiarzy, a obserwując
ich pracę i stworzone dzieła,
stał się niekwestionowanym
znawcą sztuki. Po powrocie

do Wilna w 1837 roku zajął
się nie tylko praktyką lekarska,
ale idąc niejako za głosem
ojca, kontynuował swoje zainteresowania, dodając jeszcze
znajomość archeologii, numizmatyki, heraldyki. Chciał
też ratować od zapomnienie
budowle zabytkowe i dlatego
stał się wydawcą. To dzięki
jego zapobiegliwości ukazały
się słynne „Album Wileńskie”,
a później „Album Kijowskie”
i „Album Warszawskie” oraz
„Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy” Józefa Ignacego

tek przeszedł w ręce Aleksandra Bożeniec-Jałowieckiego
herbu Brama. W 1850 roku
ożenił się on z Agnieszką
Paszkiewicz i miał z nią córkę,
Wiktorię (1859-1955) ożenioną z Henrykiem Konstantym
Wojciechowskich (1851-1934)
herbu Jelita, architektem,
absolwentem Wyższej Szkoły
Przemysłowej w Warszawie, posiadaczem folwarku Wołomin
pod Warszawą, oraz dwóch
synów: Władysława Aleksandra (1851-?), ożenionego z
Felicją Barbarą Korabiewi-

Na zdjęciu: Tak wygląda obecnie siedziba właścicieli majątku ziemskiego
Jassany

Kraszewskiego. Mimo tak
wielkich zasług, ostatnie 15 lat
swojego życia w samotności i
zapomnieniu. Zmarł w Wilnie
i został pochowany na wileńskim cmentarzu na Rosie.
Natomiast Franciszek Wilczyński mieszkał głownie w
Jassanach i stamtąd wyruszał
na archeologiczne wyprawy po
ziemi litewskiej. Miał trzech
synów: Ludomira, Ludwika i
Witolda, z którymi nie tylko
gospodarzył na roli, ale sprowadził rzemieślników z Wilna
i założył manufakturę produkującą powozy.
Pod koniec drugiej połowy XIX wieku jassański mają-

Na zdjęciu: Napis na pseudokapliczce

czówną (1869-?) oraz Stefana
Felicjana Bartłomieja (1854-?)
ożenionego ze Stanisławą
Barbarą Korabiewiczówną
(1864-?). Gospodarzyli oni w
Jassanach na 400 hektarach
gruntów, dopóki reforma rolna, przeprowadzona po I wojnie światowej, nie uszczupliła
im znacznie włości. Ostatnim
prywatnym właścicielem jassańskiego dworu ze znacznie
zredukowanym majątkiem był
Kazys Matulionis. W 1940 roku
dwór został znacjonalizowany i
urządzono w nim sierociniec.
Po II wojnie światowej zabudowania dworskie zajął sowchoz,
a obecnie w budynku dworskim mieszkają byli robotnicy
rolni sowchozu.

Na zdjęciu: Pseudokapliczka poświęcona Franciszkowi Wilczyńskiemu
Na zdjęciu: Dawna stodoła
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Stefan Pastuszewski

Białoruska hybryda
Granica jest granicą.
jest głównym buforem bezCoś oddziela, coś chropieczeństwa między Rosją a
ni. Granice białoruskie
NATO. Ma na swoim terychronią suwerenność biatorium dwie rosyjskie bazy
łoruską, swoistość tego
wojskowe, udostępnia przekraju, a także chronią
strzeń powietrzną rosyjskieprzed wdarciem się na
mu lotnictwu bojowemu, arjego teren zachłannego kamia białoruska współdziała
pitału. Niemniej, oddawszy
z rosyjską, głównie poprzez
należność biurokratyczną
wspólne manewry. Gospotrzem punktom kontrodarka białoruska współli: paszportowej, celnej i
pracuje z rosyjską między
transportu drogowego, mainnymi poprzez kooperację
jąc oczywiście wizę, przejeżwytwórczą i zintegrowany
dża się przez granicę bez
handel. Ma też miejsce bliproblemów. Łapówkarstwo
ska współpraca kulturalna i
ograniczane jest przez monaukowa, w tym drenaż bianitoring kamer, turystyka
łoruskich mózgów. Praca w
nie-handlowa ma od kilku
Moskwie dla wielu twórców
Na zdjęciu: Szpital w byłym kompleksie pałacowym w Homlu- drugim co do wielko- jest szczytem kariery.
lat tzw. zielone przejście. Zaści mieście na Białorusi. Fot. Stefan Pastuszewski
mkniętość granic wynika
W zamian za to, jak
dodatkowo z układu w
wynika z wyliczeń eksperPutin budujący hybrydowe, a tów Międzynarodowego FunSchengen, bo to on wywindo- kąsek nie lada jaki.
Konflikt
w
łonie
Związku
wiec składające się z różnie duszu Walutowego, Białoruś
wał do absurdalnych poziomów ceny wiz i ograniczył han- Polaków na Białorusi podzielił zorganizowanych cząstek, im- co roku otrzymuje około 10
del przygraniczny. Obozem Polaków z Białorusi na lep- perium zapowiedział politycz- mld dolarów faktycznej postała się Unia Europejska, a nie szych i gorszych, naszych i ne i ekonomiczne wchłoniecie mocy finansowej od Rosji,.
Białoruś. To polscy urzędnicy obcych, na tych, którym prawa Białorusi. Mieszkańcy ubogiej To z jednej strony otwarty
z ambasady w Mińsku blokują obywatelskie naszych rodaków ale pięknej ziemi nad Nie- rynek na białoruskie produkBiałorusinom wyjazdy, mówiąc należą się i na tych, których mnem, Dnieprem i Sożą po 38 ty (w ramach Euroazjatyckiej
cynicznie czekającym w dłu- t r z e b a u p o k o r z y ć , c h o ć b y latach funkcjonowania swego Wspólnoty Gospodarczej),
gich kolejkach po wizy: „Twoje poprzez niewydawanie im pol- państwa przywykli do niego, z drugiej zaś preferencyjnie
miesto jest` na Biełarusi”. To skich wiz i odcinanie od pomo- i choć oczywiście nie wszyscy, kredyty i tani gaz. Ale przede
polscy celnicy przetrzymują na cy materialnej. Podejście takie to utożsamiają się z nim. Cenią wszystkim- przynajmniej do tej
granicy państwowej zdążające rodzi rozgoryczenie a także po- kulturę rosyjską ale też cenią pory – tania ropa naftowa, nie
na zachód polskie samochody. czucie beznadziei, szczególnie polską i inne europejskie. obłożona cłami. Białorusini
Polacy i inni unioniści powo- teraz, gdy suwerenność Biało- Mają świadomość, że mieszkają mogą ją przetwarzać w dwóch
dują, że pracujący i mieszka- rusi jest zagrożona. Prezydent w kraju przejściowym, ale to swoich rafineriach: w Mozyrzu
Rosji Władimir Władimirowicz przecież ich kraj, ich specyficz- i Nowopołocku, a potem eksjący u nas przez wiele lat
na wspólnota.
obywatele Białorusi, w tym
portować paliwo – nie tylko do
Zawiązek Białorusi i Rosji, lecz także do UE. Zyski
także Polacy, mają zazwyRosji, który w skrócie nie z przetwórstwa ropy naftowej
czaj, wciąż przedłużaną,
brzmi zachęcająco, bo ZBiR, to do niedawna jedna piąta
kartę pobytu czasowego, a
formalnie powstał w 2000 budżetu Białorusi.
uzyskanie statusu rezydenroku, lecz do faktycznej
ta Unii Europejskiej jest
Ma więc miejsce swoiste
integracji obu państw nie subsydiowanie Białorusi przez
szalenie trudne i wymaga
doszło. Teraz W.W. Putin, Rosję. Ostatnio jednak proces
zgromadzenia całych stoupomniał się o to. A. G. ten został zahamowany, bosów zaświadczeń, wypisów,
Łukaszenka odpowiedział wiem Rosja wprowadziła mapodpisów, opinii, ocen.
sprytnym wybiegiem. Ogło- newr podatkowy polegający na
Wprowadza się nawet
sił bowiem, że stara się wejść tym, że podatkami obciążony
punktację jak w szkole.
na rynek chiński. Dywersyfi- jest nie eksport ropy (co ma
kacja sprzedaży białoruskiej być sukcesywnie ostatecznie
Jeśli ktoś zamyka grażywności ma służyć zasadzie, zniesione), lecz samo jej wynice, to powiedzmy jasno
„by nie polegać wyłącznie na dobycie. Jest to swoisty rodzaj
kto. Nie ulega wątpliwości,
jednym rosyjskim odbiorcy”. akcyzy. Dla Białorusi oznacza
że takie nękanie naszych
Równocześnie oskarżył ro- droższy rosyjski surowiec, bo –
sąsiadów zza Buga ma na
syjskich biznesmenów o to, jak wspomniano - Mińsk mógł
celu wywołanie u nich proże przewożą objęte zakazem do niedawna sprowadzać ropę
testu przeciwko izolacjonieuropejskie towary do Rosji, nie ocloną, a potem z zyskiem
stycznej polityce władz RB,
a potem fałszują dokumenty sprzedawać ją.
w efekcie którego ten wciąż
i twierdzą, że rosyjskie zakajeszcze odmienny, żyjący
W tej sytuacji Aleksanzy złamała Białoruś. To w der Grigorijewicz Łukaszenka
własnym, zindywidualizoodpowiedzi na europejskie ogłosił, że na tym „manewrze
wanym życiem kraj zostasankcje Moskwa zabroniła podatkowym” Białoruś już stranie zalany globalistycznym
importu wielu produktów ciła 3,6 mld dolarów od 2015
szlamem. Także w sferze
żywnościowych z Europy.
mentalności i obyczaju. Bo
roku, a do 2024 roku może
W hybrydowym, a więc stracić nawet kolejnych 12
11-milinowy rynek zbytu i
zbudowanym z wielu różogromna przestrzeń tranNa zdjęciu: Pomnik św. Cyryla Turowskie- nopostaciowych cząstek ro- mld dolarów. Dlatego Mińsk
zytowa to dla kapitalistów
go w Turowie. Fot. Stefan Pastuszewski syjskim imperium, Białoruś żąda od Moskwy finansowej
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, rekompensaty”. (Antoni
Rybczyński, Baćka pod ścianą,
ale aneksji nie będzie, „Gazeta
Polska”, 30.01.2019, s. 36).
10 stycznia 2019 roku, na
spotkaniu z rządem, które poświęcono rozwojowi gospodarczemu kraju A. G. Łukaszenka
poprosił ministrów, by szukali
sposobów na zrekompensowanie budżetowi strat, jakie może
ponieść do 2025 roku w wyniku
rosyjskiego manewru podatkowego. Prezydent wymienił
sumę 10,6 mld dolarów.
Premier Rosji Dmitrij
Miedwiediew stwierdził, że
odszkodowanie dla Białorusi
za tzw. manewr podatkowy
można będzie rozpatrzyć, ale
tylko w przypadku „zwiększenia poziomu stopnia integracji” Białorusi z Rosją. I
postawił ultimatum: albo nic
się w kwestii ropy naftowej nie
zmienia, albo nastąpi głębsza
integracja. Nie będzie głębszej
, to i Mińsk niech nie liczy na
żadne preferencje”.
Mińsk wobec tego usiłuje pozyskać kredyt z Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, obiecując przy
tym „reformy strukturalne”
swojej gospodarki. Szanse na
wsparcie finansowe Białorusi
są jednak wątpliwe, bo MFW
w owe reformy raczej wierzy,
choć na Białorusi zaczął już
pracować obcy kapitał. Szczególnie jest to widoczne w
Mińsku i Brześciu Litewskimnajdynamiczniej rozwijających
się miastach. Brześć jest jakby
miastem „portowym” dla Białorusi, jej bramą na świat.
„Nazywany „Bat’ką” („Ojczulek”) Aleksander Grigorijewicz Łukaszenka pilnie
potrzebuje pieniędzy dla niewydolnej i pozbawionej naturalnych surowców gospodarki.
W.W. Putin mu je chętnie da,
ale cenę proponuje bardzo
wysoką – faktyczną utratę niepodległości przez Białoruś.
Rządzący od 1994 r „Bat’ka”
ma jednak ogromne doświadczenie w radzeniu sobie i z Rosją, i z Zachodem. Skutecznie
lawiruje – nie działa na niego
ani „kij”, ani „marchewka”.
A rosyjskie prywatne radio
Echo Moskwy – przeprowadziło
niedawno badanie opinii publicznej, zadając pytanie, kto
w razie powstania wspólnego
państwa powinien nim kierować. Zarówno w Internecie,
jak i w badaniu telefonicznym
zdecydowanie wygrał prezydent Białorusi – pisze Piotr
Kościński w tygodniku „Do
Rzeczy” (2019, nr 5, s. 78), do
niedawna niechętny Białorusi
autor tekstów w „Rzeczpospolitej”. Jak widać podziw dla A. G.
Łukaszenki, sprawnie lawirująŒwiat Inflant
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cego między Ros.2-3). Przepiękny jest
sją a Zachodem,
Mohylew, tętniący żywykazują nawet
ciem, wabiący staranRosjanie, zmęczenie odrestaurowaną hini siermiężnym
storyczną architekturą
i niezbyt lotnym
sąsiadującą z nowoczew wypowiedziach
sną i to nie tylko będąmedialnych W.
cą dziełem rodzimych
W. Putinem. Jego
projektantów. Wciska
zachodni sąsiad
się tu bowiem także ojpotrafi popisać się
ropejska pudełkowatość
natomiast zgrzebz metalu i szkła, która
nymi, bo zgrzebjednak w zestawieniu
nymi, ale pomyz klasycyzującą - choć
słowymi bon-motakże na radziecka motami.
dłę - formą, wcale nie
W istocie jedimponuje.
nak groźba aneksji
Nie przebierający
Białorusi to tylko
w słowach, ale za to w
gra werbalna, gdyż
sformułowaniach celRosji wystarczy
nych, trafiających w
sojusz wojskowy
sedno problemów A.
wraz z instalacjaG. Łukaszenka, oceniami bojowymi na
jąc w 2007 roku wkład
terenie Białorusi
Żydów w historię Białooraz kooperacyjrusi przywołał przykład
nie uzależniona
Bobrujska: „Tam jest
gospodarka, a
po prostu strasznie,
w szczególności
jak w chlewie. To było
świetnie rozwinięw przeszłości miasto
ty przemysł maszyżydowskie, a wiecie, jak
Na zdjęciu: Walówka. Podominikański kościół pw. św. Żydzi traktują miasto,
nowy wraz z proTrójcy z 1736 roku, obecnie cerkiew prawosławna pw. św. w którym żyją. Popadukcją jednych
św. Piotra i Pawła. Fot. Stefan Pastuszewski trzcie na Izrael, ja tam
z najlepszych na
świecie czołgów.
byłem. Żydzi nie przycido tego partie polityczne:
No i tranzyt na
nają trawników tak jak
Zachód, a on przy dobrych socjaldemokratyczną, chadec- Rosjanie czy Białorusini”.
białoruskich drogach jest ra- ką... - Ale nasza opozycja jest
Przeurocze białoruskie
słabiutka. Potrzebne są zupeł- wioski, wciąż jeszcze pełne
czej sprawny.
A. G. Łukaszenka stop- nie nowe partie - powiedział. drewnianych, zazwyczaj maloniowo, ale nie tak, aby było to - Ja ich zakładać nie będę. Kie- wanych na niebiesko domów,
bolesne dla ludzi, reformuje dyś jednak powstaną same... w wyniku działań bez wątpienia
– dodał (op. cit. s.77).
swój kraj.
administracyjnych, nabierają
Prawda jest, że opozycja jednolitości urbanistycznej
Wspomniany już P. Kościński przed wyborami prezy- jest słaba i rozbita, że w zasa- między innymi dzięki jednolidenckimi w 2010 roku zadał dzie na Białorusi nie ma klasy tym płotom wzdłuż głównych
politycznej. Ludzie żyją z dnia ulic. To też sprzyja wrażeniu
A.G. Łukaszence pytanie:
„Na panu opiera się pań- na dzień, ale równocześnie porządku. Zacietrzewieni zastwo, pan decyduje o wszyst- coraz bardziej utożsamiają się chodni publicyści piszą, iż to
kich najważniejszych spra- nie tylko ze swoimi małymi efekt przymusu, zupełnie jakby
wach. Co się stanie,
j e ś l i ojczyznami lecz z całym pań- brud i bałagan były chwalebstwem. Powstaje swoisty naród nymi zdobyczami swobody i
na przykład pan zachoruje?”
Aleksander Grigorijewicz państwowy („Świat Inflant” demokracji. Niemniej można
odpowiedział, że aktualny sys- 2007, nr 13, s. 1-3).
zaobserwować proces pustoCoraz barwniejsze, a już szenia wsi. Widzi się coraz
tem jest fatalny i on o tym wie.
Białorusi potrzebne są demo- na pewno zaskakująco upo- więcej porzuconych gospokracja i stabilny system partyj- rządkowane i czyste są biało- darstw, walących się domów.
ny. Wymienił nawet konieczne ruskie wioski („Świat Inflant” W niektórych przypadkach
2008, nr 2, s.7-8; 2009 nr 4, wykopuje się wielki dół, do
którego spychaczem wrzuca
się drewniane zabudowania i
zasypuje się je.
Prawda jest, że tworzący
się białoruski naród państwowy coraz bardziej dba o swój
kraj. Ojczyznę – jeszcze nie.
Ojcowiznę – na pewno. Każdy
kolejny spór z Rosją jedynie
utrwala niepodległość Białorusi,
a przede wszystkim poczucie
niezależności jej mieszkańców,
choć podczas mojego lutowego
pobytu za Bugiem spotkałem
kilka osób, które twierdziły, że
im wszystko jedno w jakim państwie żyją, byleby im samym było
Na zdjęciu: MiG-23 jako pamiątka po radzieckiej bazie wojskowej w Posta- dobrze. No cóż, kosmopolityczwach. Fot. Stefan Pastuszewski na globalizacja tożsamości.

Stefan Pastuszewski

Pany i mużyki
Co innego polska tolerancja a co innego polska
wyniosłość. Przez wieki stała
ona na przeszkodzie dobrych
stosunków z innymi nacjami,
a szczególnie tymi, z którymi
tworzyliśmy państwo.
Relacja między Polakami
a Białorusinami nigdy nie
była symetryczna i nadal taka
nie jest. Wciąż uważamy się za
Kulturträgerów na Wschodzie,
wciąż patrzymy na Wschód z
góry. A przecież emancypujący
się od połowy XIX-wieku naród
białoruski już się wyemancypował, już w pełni zasługuje
na partnerstwo. Ma swoje elity
kulturalne i polityczne, ma swój
dorobek. To, że my tego nie
znamy, to już jest inna sprawa,
a na pewno też nasza wina, gdyż
nie interesujemy się sąsiadem.
Wyniosłość okazuje przede
wszystkim starsze pokolenie
Polaków z Białorusi oraz jego
zaplecze w kraju, głównie w
lubelskim i krakowskim ośrodku akademickim. Mówi o Bia-

ińcy, Łotysze i Litwini szyderczo
określają wyniosłych Polaków.
A niektórzy, gdyby mogli… Niestety ich protoplaści w czasie II
wojny światowej mogli…
Pozytywną rolę w przełamywaniu powyższych stereotypów odgrywa Kościół
Rzymskokatolicki. Nie chce
się przede wszystkim zgodzić
ze stereotypem Polak = katolik.
Wprowadził do liturgii język
białoruski, nawet wbrew tendencjom państwowym. Wprawdzie w większości parafii śpiewa
i modli się po polsku, ale dla
Białorusinów przygotowuje się
śpiewniki, w których polskie
śpiewy i modlitwy zapisane są
grażdanką (uwspółcześniona
wersja cyrylicy). Przeciętny kapłan rzymskokatolicki zna co
najmniej trzy języki: polski,
białoruski i rosyjski oraz potrafi
w czasie kazania zmieniać język
(dyglosja) albo po wygłoszeniu
całej mowy, streścić bądź po
polsku bądź po białorusku to,
co przed chwilą powiedział.
„Wszyscy bowiem dzięki tej
wierze jesteście synami Bożymi (…).
Nie ma już Żyda
ani Greka, nie ma
już niewolnika ani
człowieka wolnego”
(Gal 3, 26-28), ale
też nie ma pana i
mużyka. Szczególnie dziś, w uniformizującym się, a
więc także wyrównującym się pod
względem statusu
każdego człowieka,
świecie.
Do niedawna
parafie rzymskokatolickie na Białorusi składały się
w przeważającym
stopniu z wiernych
pochodzenia polskiego, głównie ze
Na zdjęciu: Babczyn na wschodnim Polesiu. szlachty, zazwyczaj
Pracownik Poleskiego Parku Radiacyjno-Ekolo- ubogiej czyli gołogicznego bada licznikiem Geigera-Müllera stopień ty (od słowa tego
napromieniowania. Fot. Andrzej Bogucki pochodzi termin
hołota). To ona
nosiła się pańsko.
łorusinach mużyki lub prości Dziś coraz więcej jest w tych
(mowa prosta to podkreślenie parafiach nie-Polaków, a więc
białoruskich gwar). Zamyka pochodzenia mużyckiego. Łączą
się w parafialnych enklawach nie tylko znaki pokoju, ale i
i towarzysko-domowych piele- fakty dokonane. Ilościowe i
szach. Przekonuje do tej swojej jakościowe. Parafia staje się
pańskiej wizji nieświadomych wspólnym dobrem.
niczego przybyszy z Zachodu.
Nie byliśmy narodem zbyt
Pany… Tak Białorusini, Ukra- plennym ani zbyt wojowni-

Na zdjęciu: Dworek Adama Mickiewicza w Nowogródku. Poeta posługiwał się kilkoma językami, w tym równolegle polskim i białoruskim.
Fot. Anna Urbańska
czym. Skolonizowaliśmy Kresy
Wschodnie nie ludnością i nie
mieczem, ale cywilizacją, kulturą, religią, organizacją. Podobnie jak Węgrzy – Słowację
czy Siedmiogród – Zakarpacie.
Myśmy rządzili i asymilowali
miejscowe elity, a miejscowa
ludność pleniła się i konserwowała swą ludową kulturę z
językiem na czele oraz religią
(prawosławną). Gdy w XIX
wieku wybuchła Wiosna Ludów
„tutejsi” zaczęli umacniać się
w swojej, ewidentnej przecież
dzięki zakonserwowanej kulturze, odrębnej tożsamości i
podnieśli głowy. Dało to o sobie
znać w demokratycznym tyglu
II Rzeczypospolitej. Wówczas
to zaczęliśmy stosować przymus polonizacyjny. Za późno
i wbrew woli polonizowanych.
Ów przymus, za który należy winić sanację i endecję, odbił się
taką a nie inną reakcją w czasie
II wojny światowej. Gdy według
miar etnicznych zaczęto dzielić
po wojnie Europę, to dla nas
zabrakło Kresów Wschodnich.

Sąd historii niesprawiedliwie – biorąc pod uwagę ową
etniczną miarę – odebrał nam
enklawy: wileńską, grodzieńską
i lwowską, ale czy sąd historii
kiedykolwiek był sprawiedliwy?
Jego wyrokiem przesunięto
Polskę jako państwo, niczym
szafę blisko 200 kilometrów
ze wschodu na zachód. Teren
rekompensowano terenem. W
zasadzie obcym, choć od przełomu XIX i XX wieku nieco
już „kolonizowanym” przez
Polaków poszukujących pracy.
Nie była to pod względem miar
powierzchni zamiana adekwatna, ale puste Kresy Wschodnie
zastąpiono zindustrializowanymi Ziemiami Zachodnimi.
Nie mieliśmy na to wpływu, trzeba się z tym pogodzić
i trzeba zrozumieć, że polski
Wschód, tak bardzo dla nas
ważny, jest już inny. Są tam odrębne państwa i pełnoprawne
narody.
Trzeba je szanować i z
nimi współpracować.

Pocztylion. Postimees
W Grodnie w 2018 r. odbyły się obchody 30-lecia nie
uznawanego przez państwo
Związku Polaków na Białorusi,
z Andżeliką Borys na czele.
Przybyli na nie marszałek
Senatu RP Stanisław Karczewski, szef kancelarii premiera
Michał Dworczyk. W Mińsku
marszałek S. Karczewski spotkał się z szefem izby wyższej
białoruskiego parlamentu, a
w Grodnie z gubernatorem
obwodu. Same obchody odbyły
się bardzo uroczyście i nikt ich
nie zakłócił.

***
Od 2017 roku obserwuje się
ocieplenie relacji Wilno-Warszawa.
Rząd litewski nie prowadzi polityki
na szkodę polskiej mniejszości
(około 60.000), ale też wiele w
tej dziedzinie zaniedbuje. Nie
rozwiązano problemu pisowni
nazwisk w wersji oryginalnej, choć
w parlamencie są już trzy, korzystne dla Polaków projekty. W roku
2014 dyrektor samorządu regionu
solnecznikowego zapłacił grzywnę
w wysokości 54.000 zł za wiszące w
tym rejonie tabliczki z nazwami ulic
w języku litewskim i polskim.
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Wojnowo – nie tylko turystycznie
Od czasu do czasu, zazwyczaj w okresie letnim, pojawiają
sie odkrywcze artykuły o staroprawosławiu. Autorzy ich, kompletnie nie znając tego trudnego
skądinąd tematu, piszą różne
bzdury, dezinformując w ten
sposób turystyczną publiczność.
Dwukrotnie na łamach „Świata
Inflant” skrytykowaliśmy ostro
teksty, które ukazały się w opiniotwórczej „Gazecie Wyborczej”

też coraz częściej świątynie otacza
się ozdobnym parkanem z ozdobną bramą.
Obecnie zabudowania klasztorne w Wojnowie wchodzą w
skład gospodarstwa agroturystycznego Ludwikowskich. Można w
nim zanocować, ale najważniejsze
– można zwiedzać molennę klasztorną. Trzeba przyznać, że jej
muzealny charakter jest całkiem
poprawny.

Na zdjęciu: Mniszki fiedosiejewskie z klasztoru wojnowskiego. Koniec XIX
wieku.
(„Świat Inflant” 2007, nr 13, s. 3;
2009, nr 10, s. 6-7). Teraz przychodzi mi napisać kilka uwag do
tekstu pt. A może samochodem do
Wojnowa na Mazurach z „Expressu Bydgoskiego” (2001, nr 144,
s. 31).
W swej lapidarności, wynikłej zapewne z przepisania
jakiegoś przewodnika krajoznawczego, jest on poprawny z wyjątkiem stwierdzenia, że reforma
nikono-aleksiejewska dotyczyła
ujednolicenia tekstów świętych ksiąg.
W istocie od tego się zaczęła,
ale bardzo szybko objęła sferę
obrzędów liturgii, organizacji
kościelnej, a nawet dogmatów, co
staraliśmy się dowodnie wykazać
w analitycznym tekście pt. Nikonowska sprawa ( „Świat Inflant”
2008, nr 9, s. 5-7). Dokładnie
piszę o tym w swoim Leksykonie
religijno-kulturowym staroprawosławia (2015).
Podpis pod fotografią: Zabudowania klasztorne otacza murek
ze skromną bramą sugeruje, jakby
owa brama była przypadkowa.
W rzeczywistości jest całkiem
inaczej. Każdy klasztor ma taką
bramę, zwaną symbolicznie Rajską bramą. Bramy takie prowadzą
też do ważniejszych chramów.
Brama jest symbolem przejścia z
jednego świata w drugi i dlatego
Œwiat Inflant
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Bardziej wymagających turystów warto poinformować o
aktualnej sytuacji w mazurskim
staroprawosławiu:
Z racji swoistego mostu komunikacyjnego między nieliczną
starowierską wyspą na Mazurach
a emigrantami i ich potomkami
w Niemczech można mówić
obecnie o międzynarodowej diasporze filipońskiej, jako nowej,
XXI-wiecznej formie egzystencji
staroobrzędowców. Jej rysem
charakterystycznym jest duża ruchliwość i niejednoznaczna tożsamość. Badania przeprowadzone
na początku XXI wieku przez,
wywodzącą się z filipońskiego
środowiska, Katarzynę Krasowską
wykazały płynność tej tożsamości.
Większość starszych respondentów mieszkających w trakcie
badań na Mazurach twierdziła,
że urodziła się w Niemczech,
żyje w Polsce, ich przodkowie
przywędrowali z Rosji, a oni sami
są rosyjskiego wyznania.1
Nieliczna, kilkudziesięcioosobowa grupa mazurskich filiponów pozostaje w bezpośrednim i
pośrednim kontakcie ze swoimi
ziomkami z Niemiec, nierzadko
na krótszy lub dalszy okres u nich
przebywając. Krewni z Niemiec
przyjeżdżają na Mazury, szczególnie w okresie letnim, zazwyczaj do

swoich domów
letniskowych, urodzonych w byłych
gospodarstwach
rodziców. Mamy
więc do czynienia z dynamiczną
wspólnotą kulturowo-religijną
dwubiegunowo
zorientowaną.
W enklawie
mazurskiej ma
miejsce przyjazne współżycie
przedstawicieli
różnych nacji i
religii. Niemniej
dominują wpływy katolicyzmu,
Na zdjęciu: Brama klasztoru pw. św. Trójcy i Zbadowodem czego
wiciela wraz z ikoną Chrystusa w Wojnowie.
jest nazywanie
Fot. Stefan Pastuszewski
molenny kościołem, co również
kacji bezpośredniej i pośredniej
jest wpływem języka niemieckie- mają bardzo szerokie kompetengo, w którym dominuje termin cje językowe. Są w różnym stopdie Kirche. Od pewnego czasu na niu trójjęzyczni (język rosyjski,
starowierskich grobach zapala się niemiecki, polski), a stopień ten
znicze. Dotychczas tego obyczaju zależy od sytuacji poszczególnej
filiponi nie znali.
osoby. Inny więc dla każdej osoby
Dzięki intensywnej pomocy jest język prymarny, czyli wyuczofinansowej z Niemiec małoliczny ny w rodzinie, inny sekundarny
zbór w Wojnowie nie ma kłopo- czyli zdobyty w szkole lub w intów materialnych, tak jak zbory nych instytucjach, inny jest też kod
na Suwalszczyźnie. Przez długi podstawowy, czyli język w którym
czas pozostawał na uboczu całej dana jednostka myśli, używa go
polskiej wspólnoty, bo „nie wystę- w sytuacjach, w których zależy jej
puje z żadnymi problemami do na precyzji przekazu i jest w stanie
Naczelnej Rady.”2
posługiwać się nim we wszystkich
Sytuacja zmieniła się po wy- sferach swojej aktywności.3 W
borze w 2014 roku nowej Naczel- znaleźności od pokolenia inny
nej Rady Staroobrzędowców. 22 jest rozkład tych języków. Starsze
listopada 2014 roku w
wojnowskiej molennie
odbyła się wieczernija
prowadzona przez nastawników: Nikołaja
Łoginowicza Wasiljewa z Suwałk i Dmitrija
Tierientijewicza Kapłanowa z Gabowych
Grądów. Autobusem
przybyli wierni z tych
dwóch ośrodków. Po
nabożeństwie prezes
NRS Ioann Diomidowicz Jewdokimow
pokłonem do ziemi
przeprosił mazurskich
staroobrzędowców za
brak zainteresowania
ich sprawami ze strony
NRS i obiecał poprawę.
Zarówno mazurscy jak i niemieccy filiponi XXI wieku, przebywając w otoczeniu
wielokulturowym oraz
Na zdjęciu: Molenna parafialna (wiejska)
korzystając z różnorodpw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Wojnowie.
nych środków komuniFot. Stefan Pastuszewski

pokolenie miało kontakt z gwarą
rosyjską obcując z rodzicami i
dziadkami, a język niemiecki
był w okresie międzywojennym
i wojennym językiem szkolnym,
urzędowym i sąsiedzkim. Kodem
podstawowym dla tego pokolenia
stał się więc język niemiecki. Po
II wojnie światowej młode pokolenie uczyło się języka polskiego
i literackiego rosyjskiego. Od lat
dziewięćdziesiątych XX wieku
średnie pokolenie kształcone
było już w mniejszym stopniu w
gwarze rosyjskiej, a intensywniej
w języku polskim oraz – z uwagi
na przewidywaną emigrację – w
niemieckim. Część przedstawicieli tego pokolenia jest więc tylko
dwujęzyczna.
Język niemiecki, którym
posługują się współcześni filiponi
posiada zarówno elementy dialektów średnio- i dolnoniemieckich,
jak i wykazuje cechy pozostałe z
języka wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego oraz z języka średniowysoko-niemieckiego. Równocześnie znajduje się w ciągłym
kontakcie z językami słowiańskimi: gwarą mazurską obecnym w

środowisku, językiem polskim
obecnym w mediach, językiem
starocerkiewnym obecnym w
świątyni oraz gwarą rosyjską.
Obecnie w niektórych domach
zjawisko to skutkuje wzajemnymi
wpływami języków pozostających
ze sobą w kontakcie, w konsekwencji czego język niemiecki
filiponów mazurskich określić
można jako język współczesny
połączony z cechami dialektalno-historycznymi niemieckiego,
słowiańskimi wpływami języków
otoczenia oraz powstającymi
w wyniku twórczych procesów
mowy nowymi konstrukcjami,
które są efektem wielojęzyczności
filiponów.
Staroobrzędowcy na Mazurach porozumiewają się swobodnie trzema językami, są w stanie
cytować z danego języka lub
przejść z niemieckiego na rosyjski
lub polski bez żadnych trudności.
Przełączanie kodu może mieć
różne przyczyny lub nawet cele.
W niektórych sytuacjach chodzi
o zwykłe środki stylistyczne w
celu zwrócenia uwagi lub nadania
odpowiedniego tonu wypowiedzi.

Na zdjęciu: Krutynia- rzeka, która przepływa przez Wojnowo.
Czasem to zjawisko ma charakter
żartobliwy. Wszystko zależy od
danej sytuacji i kompetencji językowych obecnych osób.4
Przypisy:

1 Katarzyna Krasowska, Tożsamość Filipona, relikt przeszłości czy tradycje żywa? Studium
na podstawie badań przeprowadzonych we wsi
mazurskiej Wojnowo (niepublikowana praca magisterska) Warszawa 2003, Instytut
Politologii Uniwersytetu Warszawskiego
2 Protokół z zebrania Walnego Zgroma-

dzenia Suwalskiej Parafii Staroobrzędowców w dniu 1 lutego 2009 r., s. 2.
3 Michał Głuszkowski, Socjologiczne i
psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności
staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2011, Wydawnictwo
Naukowe UMK, s. 80.
4 Anna Jorroch, Rosyjskie wpływy na język
niemiecki staroobrzędowców na Mazurach;
[w:] Staroobrzędowcy za granicą II, red.
Michał Głuszkowski, Stefan Grzybowski,
Dorota Paśko-Koneczniak i Magdalena
Ziółkowska-Mówka, Toruń 2014, Pracownia Akademicka Eikon, s. 73.
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Historia niepewnej rodziny (2)
dokończenie z poprzedniego numeru
PRADZIAD
I gdzie moja Wileńszczyzna?
Cóż to takiego?
Tekla!
PRABABKA
(wbiega trzymając w rękach ciężką
kołdrę w kwiecisty wzór, którą bezskutecznie próbuje zwinąć w rulon)
Miły mój, cukiereczku, Oleczku,
co stało się?
PRADZIAD
Tekielko, spójrzyj, gdzie te gaje?
Co rozlegle rozciągnięte się
skończyć nie mogły? Gdzie stara
cerkiew? Gdzie rzeczułka i mostek? Mogiły zostały tylko i nawet
tam, wsłuchaj się Tekielko… słyszysz? Nawet tam, w chrośniaku
martwym, nikt nie huczy, nie
ksyka, cisza, wszystko się zmieniło, różyczko. Cisza. Nic. Nicość.
Niepewność.
PRABABKA
Głupi Ty! Toż nie kończą się
gaje, bo nawet nie zdążyły zacząć
się, młodziutkie takie, cherlawe
jeszcze, ale chcące żyć, pulsować
żywicą w giętkich żyłach. Jak
nasza Polska, której tutej nie
ma już. Wileńczyzna to teraz
zagranica, teraz Litwa tutej i my
Polacy…
(jak gdyby rozumiejąc)

…tutej już nie u siebie…
PRADZIAD
Tutej nasz dom, różyczko, tu
nasza ziemia, tu naszych dziadów
leżą kości stare i braci jeszcze
nieopłakane dostatecznie, na
tych mogiłach, w suchej dolinie, gdzie nad mętną rzeczułką
ogarek mostku, tak, że wóz już w
konie zaprzężony nie stanie, ani
noga nasza po drugiej stronie,
ale to dom mój, moje tu rodzime
biesy i wilki też moje i pianie
kogutów przy Jutrzni.
(OCHŁAP MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI uciska świadomość PRADZIADA, który bierze
się za ustawianie młodych sadzonek
jabłoni w szeregi, próbując wyrównać
braki wyobrażeń Wileńszczyzny,
która miała być, a której już nie ma
i nie będzie)
PRABABKA
Chodź, nakroiła Tobie chleba
czarnego.
(PRADZIAD ustawia sadzonki w
szeregi, szarpie się z dekoracjami, nie
zwraca uwagi na PRABABKĘ)
Zjesz z masłem i miodem.
(PRADZIAD nadal ustawia sadzonki, próbuje złączyć nieład ustawienia

OCHŁAPÓW MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI w jedną całość
przedstawiającą jego wspomnienie o
dawnym obliczu Ojczyzny)
I mleko od Bukiejowej przyniosła.
(PRADZIAD siada na ganku ze
zczerniałego drewna)
A później czas będzi, żeby zacząć
czemodany1 zbierać…
(PRADZIAD spogląda na PORTRET PIŁSUDSKIEGO)
PRADZIAD
Czy ty wiesz, że my do Gdańska
przesiedlone będzim?
(… po chwili spogląda na PRABABKĘ)
PRABABKA
(niepewnie)
Nu i?
PRADZIAD
(ponuro)
Nu co „i”? Co „i”?
PRABABKA
Boję się ja, Oluś.
PRADZIAD
Możemy zostać tutej, różyczko,
w domu. Nu strasznie będzi, to

przejdzi, siądzim na łące naszej
jasnej przy dolinie suchej, w
której życie znowu założym, a
jak już bardzo strasznie będzi to
zmówim trzy Zdrowaś Maryja.
Przeżyjim.
PRABABKA
Oleczku, ale my już na liście do
przesiedlenia wpisane…
PRADZIAD
Nu i co! My wioskowe ludzi,
silne, żylaste, pracy nie brzydzące się… A ruskie boją się
wyludnienia wsi podwileńskich,
że chwastem wszystko zarośni, że
gadziny2 z lasów zaroją się wśród
chat i obór, że zdziczeje nawet
to, co ocalało. Oni nie chcą, żeby
my wyjeżdzali… Dla nich dobrze,
że my nasze pługi będzim po ich
kołchozach ciągać.
PRABABKA
Oluś, ależ to ruskie… To sowiety…
PRADZIAD
Ale co mnie te ruskie!Mnie Wileńszczyzna ważna.
PRABABKA
Cukiereczku, Oleczku, toż Ty
dobrze sam wiesz, że my, Polacy,
tutej już nie u siebie. I Wileńszczyzna nasza nie nasza już wcale.
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Sowiety swoje tu łady wprowadzą… I niechaj! A nas już,
Oluś, w innym miejscu pościele
nakrochmalone czekają.
PRADZIAD
Różyczko, ty co? Nie rozumiesz?
Ty nic nie rozumiesz! Odwszawią
nas jak bydło z resztek tego co w
nas wileńskie, wsadzą do wagonu
i pojedzim, ty i ja, Tekielko i Lioniuś nasz, który Wileńszczyzny i
w pamięci mieć nie będzi ani w
sercu swoim. I pojedzim, Tekielko my do tego Gdańska, z cegły
czerwonej chata ta będzie, po
Niemcach, cudza i surowa.
PRABABKA
Matko Boska Ostrombramska,
co ty, Oluś, pleciesz! Chodź ty
już ten chleb z miodem jeść.
Wszystko, poszłam ja za masłem.
W izbie będa Ciebie czekać.
(PRABABKA znika za OCHŁAPEM MICKIEWICZOWSKICH
INWOKACJIi. Tuż za nią schodzi ze
sceny PRADZIAD, jeszcze próbując
poustawiać OCHŁAP MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI na
swój ład.
Wraz ze zniknięciem ze sceny PRADZIADA znikają dekoracje. Pozostaje pustka, przeważa ciemność.
Wyłania się współczesna WARSZAWA, bezrefleksyjny bar, losowe
miejsce nocnych harców, bez znaczenia które i jakie, z całą pewnością
byle-jakie)
DEKORACJE:
Brak wyraźnie materialnej scenografii, gra światłem, hologramem, dźwiękiem. Otoczenie
raczej dymne, z poświaty neonu
tkane, płynne i bezkształtne jak
guma balonowa, pozostające
w kontraście do OCHŁAPU
MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI, które mimo chaotycznego wymieszania stanowiły
konkretne elementy krajobrazu,
materialne i dające się dotknąć
lub przestawić. Gdzieś w tle dudni ciążący bas, przypominający
walenie metalowym prętem o
beton w przyspieszonym rytmie,
wytrącającym z równowagi i
wprowadzającym w stan transowego otępienia.
(Na scenie pojawia się tłum młodych
ludzi, którzy upojeni alkoholem
spędzają noc jak co-noc w świetle
plastikowej iluminacji. Wśród nich
- TADZIK przedstawia się nowo

poznanym X oraz Y.Płeć nowopoznanych X i Y może być dowolna)
TADZIK
Cześć, jestem Tadeusz.
X
(z lekkim rozbawieniem)
Tadeusz?
TADZIK
Tadzik…
STARY KOLEŻKA
(wtrącając się)
Jaki Tadzik, przecież ty Iwan
jesteś, człowieku!

Y
Iwan i Delfin? Jesteś fanem disko-rusko?
TADZIK
Nie.
X
To dlaczego Iwan?

?
?
#konsternacja
?
?
?
?
#zdziwienie
Y
(z przerośniętą pewnością)

STARY KOLEŻKA
Bo on z Litwy jest.
X
Z Litwy? To Pan Tadeusz!

Wiesz co, od razu wychwyciłem,
KONIEC

Irena Batura
Nauki Pana Józefa
Teresie córce Salomei i Józefa Dabuszyńskich
- Nie trzeba być tak ufnym
Mówić uczy się człowiek
dwa trzy lata
Języki obce zgłębia dłużej
bo obce
Milczeć
- całe życie
Pouczał mnie starszy kolega w pracy
Pan Józef
Od rodziców
nauczyłem się myśleć po litewsku
od sąsiadów mówić
po niemiecku
Dzieci w szkole uczyłem matematyki
w ich językach
Kibarty
tuż przy granicy z Prusami
zajęte przez hitlerowców
straciły na senności
która je otulała
Rankiem ociągałem się
biorąc wiadra
Wszyscy szli ku miejskiej studni
Życie nabrało rozpędu
gdy podźwignąłem cudze wiadro
Z obozu strażniczki prowadziły
grupę więźniarek
po wodę
W jasnych włosach
wybiedzonej dziewczyny
dostrzegłem miedziane błyski
Pomogłem
nie miała siły
Popatrzyła mi w oczy
błękitnie i wdzięcznie

Każdego już ranka
coś mnie pędziło
ku studni
Tej którą inne nazywały Salcią
wciskałem sekretnie kawałek chleba
Pobrzękiwanie wiader
akompaniament plusków
zagłuszały nasze słowa
polskie rosyjskie litewskie
najbardziej zrozumieliśmy niemieckie
Uciekinierkę z obozu
ukryłem przed światem
Tylko księżyc
wiszący czasem nad Kibartami
mógł się jej przyglądać
Front przesunął się na zachód
Wojsko wracało na wschód
Bała się podążyć
tą samą drogą
W rodzinnym Wilnie
nie mogła być już Polką
Wybraliśmy kierunek południowy
Puńsk
Sejny
Nie chciałem tylko
przekroczyć granicy
historycznej Suwalszczyzny
Jak przed wojną uczyłem
ale
języka niemieckiego
Salomea – rosyjskiego
i milczała po polsku
ja po litewsku
Ze sobą porozumiewaliśmy się
oczyma i sercem
Nieufności nauczyliśmy się
we wszystkich językach
18 listopada 2018 r.
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