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Religie i religijność na Białorusi
Nie wszyscy sobie zdają
sprawę, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce był w latach
1944-90 zdecydowanie na pozycji uprzywilejowanej w stosunku
do Kościołów w innych krajach
bloku wschodniego. Mimo
narzekań (jakie to polskie) nie
tylko nikt świątyń nie zamykał,
ale budowano nowe. Rozrastały się też klasztory i seminaria
duchowne. Religia nie była
dobrem niedostępnym.
Zupełnie inaczej było na
terenach Białorusi. Tu wprawdzie praktyki religijne nie były
oficjalnie zabronione, jednak
uczestniczenie w nich mogło
narazić na trudności, nawet
przeciętnego, zwykłego człowieka. Wiele kościołów i cerkwi
zamieniono na magazyny, hale
fabryczne lub zwyczajnie wysadzono w powietrze.
Rok 1991 oznacza dla Białorusinów nie tylko własne,
niezależne państwo. To nawrót
religijności. Religia nagle staje
się symbolem wolności. Wolności wyboru. Teren kraju staje
się też obszarem pożądanym,
niejako „ziemią obiecaną” dla
różnego rodzaju wyznań. Nie
tylko prawosławia i katolicyzmu.
Wkraczają wyznania ewangelikalne, niektóre z wyraźnej
inspiracji zachodnich rządów.
Oficjalnie utrzymują się z ofiar.
Państwo do ich działalności
nie dopłaca, ale i nie utrudnia
im pracy. Na rzecz organizacji
religijnych przekazywane są
różne obiekty – głównie zabrane kiedyś obiekty sakralne,
ale blaszany barak przekazany
z przeznaczeniem na kaplicę
też widziałam. Sprzedawana

jest ziemia, ale bez szaleństw.
Normalnie, po obowiązujących
cenach, nie za przysłowiowy
grosz …
Budowane są cerkwie, kościoły, klasztory, domy modlitw
i spotkań, a nawet meczety.
Zwłaszcza w małych miejscowościach cerkiew i kościół
stawiane są naprzeciw siebie,
po przeciwnych stronach tego

sporo młodzieży . I to wykształconej, miejskiej. Czego tam szukają? Mogę tylko przypuszczać.
Czy pozostaną tam na długo?
Nie sądzę. Mimo wszystko za
wiele w nich przywiązania do
tradycji. Lokalnej tradycji. A
ta, przykładowo u mormonów
uczących angielskiego, jest zupełnie odmienna…
Społeczeństwo – nawet to

Na zdjęciu: Zabudowania byłego rzymskokatolickiego klasztoru karmelitów z lat 1738-1752 w Mohylewie. W głębi rzymskokatolicka katedra pw.
św. Stanisława. Fot. Stefan Pastuszewski
samego placu. Zgoda – znakiem
czasów? Nie wiem. Co ciekawe,
obiekty te są ewangelikalnych
– budowane często z funduszy
otrzymanych zza granicy. Państwo na to pozwala. Czy słusznie? I tak i nie. Dla wielu jest to
symbol wolności i demokracji.
W cerkwiach i kościołach
tłoku nie zastałam. Przeważają
ludzie starsi. Do wyznań ewangelickalnych, które dla wielu
są symbolem czegoś nowego i
nowoczesnego ciągnie podobno

religijne i praktykujące bardzo
dokładnie patrzy duchownym
na ręce. Obserwuje, krytykuje.
Wytyka zachłanność i postępowanie niezgodne z głoszonymi
zasadami.. Jadąc autobusem
z Litwy przez znaczny obszar
Białorusi byłam świadkiem
rozmowy, jaka się na ten temat
wywiązała. Oj, dostało się, dostało po równo i duchownym
prawosławnym i katolickim.
Prawosławnym – za zachłanność. Katolickim dodatkowo

jeszcze za „rozwiązłe życie”,
niezgodne zasadą celibatu. A
więc nic nowego pod słońcem.
Dla katolickich księży z Polski
Białoruś to miejsce w którym
w pewnych sprawach muszą
szczególnie się pilnować. I w
większości pilnują się. Nawykli
do skromnego, oszczędnego
życia Białorusini nadmiernego
przepychu i rozrzutności by im
nie wybaczyli.
W 380 - tysięcznym Witebsku, który jest stolicą katolickiej
diecezji czynne są 4 parafie
katolickie, skupiające 400 -500
rodzin każda, 8 cerkwi prawosławnych, molenna staroobrzędowców, kaplica greckokatolicka, domy modlitwy adwentystów
dnia siódmego, baptystów,
zielonoświątkowców. W sumie
kilkanaście różnych wspólnot
wyznaniowych. Na ulicach,
podobnie jak w Polsce „polują”
Świadkowie Jehowy, wręczając
wydane po białorusku swoje gazetki. Na osiedlu – blokowisku w
dziesięciopiętrowym bloku, na
ósmym piętrze, w normalnym
mieszkaniu mieści się kuria, a
na siódmym – mieszka biskup.
Byłam zarówno w Kurii jak i
w urządzonym ze smakiem,
ale bez przepychu mieszkaniu
biskupa (Polaka, absolwenta
seminarium we Włocławku),
który nie czuje się wcale pokrzywdzony, że musi jeździć
windą z innymi mieszkańcami.
Uważa to za normalne i pewnie
głupio by się czuł odizolowany
w pałacu…
W Pińsku, w małym , drewnianym domku , otoczonym
ogródkiem mieszkał kardynałsenior Kazimierz Świątek. Sam

zajmował się kwiatami, a o domku, który jest naprawdę skromny
mówił: „Przecież mi jednemu
nic więcej nie potrzeba”. A więc
można. Inni duchowni czasem
biorą z niego przykład, jak ks.
Wincenty Siewrug z Prużan.
Związki wyznaniowe prowadzą często różnorodną działalność. O przedstawicielach
amerykańskich misji, uczących
języka angielskiego już wspominałam. W Postawach przy
plebanii katolickiej istnieje
coś na kształt schroniska turystycznego. Mieszkałam tam,
a im wcale nie przeszkadzało,
że goszczą u siebie osobę niewierzącą. Wieczorne rozmowy
„o wszystkim” też były ciekawe.
Normalni ludzie, wykonujący
swój zawód. Zawód, nie powołanie, ani żadne wzniosłości…
W Mińsku, w podziemiach
położonego w samym centrum
„Czerwonego kościoła” znajduje się sala widowiskowa na 300
miejsc, biblioteka, sale prób
ośmiu chórów, tym trzech polskich, ”cywilnych”, wcale nie
kościelnych. Przed kościołem
– plac zabaw dla dzieci, z huśtawkami, zjazdami, kratką do
wspinania. Ani śladu po tym, że
budynek do niedawna był magazynem środków chemicznych.
W wiejskich parafiach handluje
się miodem, ziołami.
Zbiera się ofiarę, ale nie
jest to tak jak u nas otwarta taca,
podsuwana nieraz nachalnie
pod nos tym, co wahają się coś
tam włożyć. To dosłownie, ofiara ołtarza. W pewnym momencie mszy wierni, którzy chcą to
uczynić, podchodzą pod ołtarz
przy którym stoi zamknięta
drewniana skrzynia z otworem.
Przez ten otwór wrzucają ofiarę.
Ile? Pozostaje to ich tajemnicą.
W każdym razie nie ma powodu
ani do wstydu przed sąsiadami
ani do manifestacyjnego obnoszenia się z bogactwem, popisywania hojnością.
Klasztory prawosławne to
miejsca szczególne. Przeciętnego człowieka przeraża reguła,
obejmująca nierzadko milczenie, a przede wszystkim prawie
200 dni ścisłego postu. Ciężka
praca też jest niemal normą.
Forma umartwienia rodem
niemal ze średniowiecza. Ale o
dziwo – powstają nowe klasztory.
Niektóre zajmują się sprawami
bardzo dziwnymi. Do takich
należy prawosławny klasztor w
Chmielewie, niedaleko Brześcia
Litewskiego. Powstał w 2000
roku. Wcześniej znajdowała się
tu pustelnia. Przeor, ojciec Serafin jest egzorcystą. Egzorcystami
mają też być zakonnicy. A jest
ich 18. Żyją we wspólnocie, ale
oddzielnie. W murowanych, krytych czerwoną dachówką domkach, wzniesionych w dodatku
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własnymi rękami. Tylko do
budowy pierwszych sprowadzili
podobno dwóch specjalistów,
którzy nauczyli ich zasad murarki i budownictwa. Dalej już
(podobno) poszło łatwo. Ci, co
się nauczyli, uczyli następnych
i uczyć będą kolejnych. Więk-

cia. W grafiku rozpisano, co kto
tego dnia ma robić. A zajęć nie
brakuje .Klasztor jest w ciągłej
rozbudowie. Budowane są nowe
domki. Do tego dochodzi praca
we własnej pasiece, ogrodzie,
gospodarstwie rolnym. Dzięki
temu klasztor jest samowystar-

Na zdjęciu: Wnętrze cerkwi prawosławnej pw. Opieki Bogarodzicy z 1769
roku w Tołoczynie. Fot. Tadeusz Borysewicz

szość prac wykonywano bez
pomocy maszyn i mechanizacji,
siłą własnych mięśni i pomysłowości. Traktowali to jako swego
rodzaju pokutę…
Zostać mnichem nie jest
łatwo. Szeroko pojęty nowicjat
trwa tu 6 lat. Pierwsze trzy lata
wprawić mają zarówno do obowiązków religijnych jak i pokory
i posłuszeństwa, wykonywania
najbardziej niewdzięcznych
zadań. Kandydat ma zapomnieć
kim był. Stawać się elementem
wspólnoty. Posłusznym i bezwolnym. Następne trzy – wyższy
etap wtajemniczenia- wiąże się

czalny żywnościowo. Około
południa mnisi zbierają się na
obiad. Po obiedzie znów praca,
godzina odpoczynku. Kolacja.
O 9 wieczorem modlitwa i po
niej, o 11 w nocy można iść
spać. I tak ciągle. Bez zmian i
przerwy.
Nie komentuję czyichś
wyborów. Zastanawia mnie
jedno – co naprawdę pchnęło
zdrowych i w większości młodych mężczyzn do takiego wyboru. Dla ilu jest to rzeczywiście
droga wybrana samodzielnie
i świadomie, dla ilu – kolejny
przystanek? To pytanie zostaje

Na zdjęciu: Nagrobki stroprawosławne we wsi Woronka na Brasławszczyźnie. Fot. Bronisław Pastuszewski.
ze stopniowym wrastaniem we
wspólnotę. Przez cały czas nowicjusz jest bacznie obserwowany.
Dopiero po tym okresie przełożony decyduje o dopuszczeniu
kandydata do święceń. Dzień
mnicha też wydaje się mało interesujący. Godzina 6-pobudka.
Po niej modlitwa a później zaję-

jednak bez odpowiedzi.
W pobliżu Nowogródka, w miejscowości Łowczyca, na
terenie tatarskiego cmentarza
znajduje się meczet i grób muzułmańskiego świętego Kontusa. To miejsce, z którym wiąże
się piękna tatarska legenda, dla
muzułmanów jest białoruską

Mekką, celem pielgrzymek,.
Społeczność tatarska nie jest na
tym terenie nieliczna…
Na obrosłym wszelkimi
legendami Polesiu religia chrześcijańska miesza się z reliktami
wierzeń przedchrześcijańskich,
przesądami. Tu zawsze prawda
historyczna mieszała się z bajką,
chrześcijaństwo z pogaństwem
i trwa to właściwie do dziś. Na
przydrożnych krzyżach i krzyżach cmentarnych spotyka się
haftowane ręczniki, fartuszki,
kolorowe wstążki i skrawki barwnych materiałów. To nie swoista
ozdoba. To żywa i aktywna pozostałość pogańszczyzny. Dary
dla duchów opiekuńczych dróg,
pól i domostw, aby zapewnić
sobie ich przychylność. Chrześcijańska forma przekupstwa
świętych, mająca spowodować,
że modlitwy będą wysłuchane.
Panu Bogu świeczkę a diabłu
ogarek?
Badania Góry Zamkowej
w Turowie prowadzono bardzo
ostrożnie. Ślady znajdującego
się cmentarzyska przedchrześcijańskiego obfotografowano,
opisano i…zasypano z powrotem. Czyżby zadziałał irracjonalny strach przed spełnieniem się
legendy mówiącej, że zakłócanie
spokoju zmarłym tam pochowanym spowoduje uwolnienie
się „zarazy” od której wymrą
mieszkańcy?
Turów, stolica Księstwa
Turowskiego i siedziba prawosławnej diecezji to w ogóle
na mapie wierzeń i obyczajów
miejsce szczególne. Ponoć nad
miejscowością ukazuje się na
niebie świetlisty krzyż . Widzieć
go mogą tylko wybrani…Nie
należę do wybranych.
Turów przewodzi chyba
pod względem legend związanych z prawosławiem. Nawet
charakterystyczne turowskie
kamienne krzyże przypłynęły
podobno same w XII wieku
rzekami z Kijowa. Rzecz w tym,
że musiałyby płynąć najpierw
Dnieprem a później Prypecią
pod prąd! Technicznie niemożliwe? W legendzie wszystko
jest możliwe, a turowianie i nie
tylko ni święcie wierzą, że tak
właśnie było.
Kolejna legenda wiąże wydarzenia obecne z żyjącym w
latach 1120-1170 mnichem i
kucharzem biskupim Marcinem Turowskim. Umierając
powiedział podobno „Grób mój
utracicie, a ja po wiekach wam
go pokażę i służyć będę”. Na
cmentarzu, na lekkim zboczu
zaczął się w 2003 roku podobno
wyłaniać z ziemi, „rosnąć” XII
wieczny kamienny krzyż. Połączono to z legendą, okrzyknięto
spełnieniem cudu…Widziałam
i krzyż (właściwie płasko położony kamienny krzyżyk około

40 x 40cm wielkości) i samo
miejsce do którego wędrują całe
pielgrzymki. Widziałam i wydeptaną ziemię i kolana wiernych,
bo wielu z nich obchodzi w
koło całe miejsce na kolanach,
dotykając równocześnie krzyża. Rośnie. Przy takiej liczbie
przesuwających się na kolanach
wiernych – będzie rosnąć! To
jest pewne!
Wyobraźnia przeciętnego
Poleszuka, nie tylko z okolic
Turowa, niezależnie od deklarowanej czy rzeczywistej
przynależności religijnej lub
nawet całkowitego braku tej
przynależności przesycona jest
wszelkiego rodzaju przesądami.
Można powiedzieć – zaludniona
rozmaitymi duchami i zjawami,
istotami niematerialnymi, z
którymi lepiej być w zgodzie, bo
wiele mogą człowiekowi pomóc,
ale rozeźlone mogą i zaszkodzić…Dziwny to zlepek wierzeń
starosłowiańskich, greckich,
wywodzących się ze skojarzeń
biblijnych. Nie wartościuję i nie
oceniam przekonań . Każdy ma
prawo do własnych…
Szczególnym kultem otacza
się zmarłych i w ogóle cmentarze. Zmarłego traktuje się jak
ciągle obecnego, tylko w innej
postaci. I nie robi nic(zwłaszcza
nie obmawia), za co mógłby się
mścić. U nas zmarłych czci się
raz do roku i nigdy do końca
nie wiem, patrząc po twarzach
odwiedzających groby, ich ubiorze, wystawnych i bogatych
wieńcach składanych na mogiłach, którymi przez cały rok
nikt się nie interesował, albo
oprzątała je wynajęta firma, na
ile jest to rzeczywista cześć, a
na ile festiwal pychy i próżności
żyjących…
Obyczaj związany z kultem zmarłych we współczesnej
Białorusi wygląda zupełnie
inaczej. Słowo „inaczej” nie
wartościuje. Nie znaczy gorzej
lub lepiej. Inność wypływa zarówno z odmiennej kultury jak
i w większości prawosławnej
tradycji religijnej, zmieszanej z
reliktami przedchrześcijańskiej
(coś jak nasza Wielkanoc) obrzędowości.
Cmentarze to miejsca
święte, na których nie można
naruszać spokoju zmarłym.
Lokalizowane są, zwłaszcza na
Polesiu na miejscach najwyżej
położonych, nawet daleko za
wsią czy miastem(wszystkie
cmentarze Mińska są również na
górkach),tak aby ciało zmarłego
nigdy nie stykało się z wodą.
Woda w grobie to zbezczeszczenie zwłok i pewna zemsta zmarłego na żyjących. Groby, nawet
te bezimienne lub osób, których
rodzin już nie ma, otoczone są
troskliwą opieką, nieznanymi u
nas płotkami, barierkami, aby

Na zdjęciu: Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja w stylu retroruskim z
XIX wieku w Petrykowie. Fot. Stefan Pastuszewski
nic, nawet królik czy zając nie
zakłócił spokoju. Z cmentarza
nic się nie bierze i w zasadzie
nie powinno usuwać. Należy
do zmarłych, a ci mogliby się
upomnieć. Nawet w czasach radzieckich cmentarze chronione
stąd zdziwienie współczesnych
Polaków, że zachowały się groby
żołnierzy polskich walczących z
bolszewikami w 1920 roku.
Zmarłych czci się kilka
razy w roku. Pierwszy raz – w
czterdzieści dni po śmierci.
Wcześniej, po pogrzebie nie
odwiedza się grobu w ogóle. To
czas, abu dusza mogła odejść
w zaświaty. Przyjście kogoś z
rodziny czy znajomych mogłoby
spowodować, że nie odejdzie,
będzie błąkać się i niepokoić
żyjących…Po 40 dniach, gdy
dusza odejdzie, porządkuje się
mogiłę, składa nowe kwiaty, pali
świece.
Najważniejsze obchody to
Radonica, przypadająca 9 dni po
prawosławnej Wielkanocy. Jest
to święto państwowe o genezie
przedchrześcijańskiej. Rado-

nica była pogańską boginią,
przechowującą dusze zmarłych.
Na jej święto ludzie powinni
przynosić na groby ofiarę dla
bogini, aby dusze zmarłych odpoczywały w spokoju. Coś z tego
pozostało do dziś. Oddaje to
białoruskie powiedzenie: „Na
Radonicę do obiadu poszczą,
na obiedzie płaczą, a wieczorem skaczą” Po poprzedzonym
porannym postem nabożeństwie w cerkwi ludzie udają się
na cmentarze, gdzie przy mogiłach bliskich, zdarza się że przy
specjalnie ustawionym stole,
wspominając zmarłego i jego
zalety, zjadają przyniesiony
obiad zakrapiany alkoholem.
Część jadła i alkoholu ląduje
jako ofiara na grobie zmarłego.
Wieczorem odbywa się wiele
imprez i zabaw. Radujmy się
żywi, zapewniliśmy zmarłemu
spokój i radość! Kwiaty i wieńce składa się wówczas również
na grobach i pod pomnikami
bohaterów narodowych i żołnierzy. Mai się groby i pomniki
tatarakiem – rośliną pochodzą-

cą z bagna , miejsca najbardziej
niedostępnego nieprzyjaznego
człowiekowi – niejeden w bagnie zginął bez śladu, która
niejako pośredniczy między
ludźmi i zaświatami.
Jesienne obchody poświęcone zmarłym przypadają na
wieczór i noc z 31 października
na 1 listopada. Również wnosi
się jadło na groby, palącym za
życia zostawia papierosy i zapałki, polewa alkohol. W wielu
miejscach rozpala się ogniska.
Nie tylko mają wskazać duszom
drogę, ale zapewnić ciepło i
możliwość ogrzania podczas
zimnej nocy…
W dniach poświęconych
zmarłym , a także w rocznicę
śmierci nie rąbie się drewna,
nie wylewa nic z rozmachem,
nie wysypuje popiołu z pieca,
żeby nie skaleczyć, oblać, obsypać, wędrujących dusz. A swoją
drogą koncepcja „zarąbanego
siekierą” ducha wydaje się
ciekawa…
W powstałej od zera miejscowości Czerwone (nazwa nie
ma nic wspólnego z ideologią)
obchodom 45 - lecia powstania
miejscowości towarzyszyło posadowienie kopuły na cerkwi
wybudowanej za pieniądze
emigrantki z USA. Komentarz
mieszkańców brzmiał „Teraz
wszystko już mamy” Na ile to
zdanie było wyrażeniem zaspokojenia potrzeb duchowych,
na ile odbiciem tradycyjnego
myślenia że „w miasteczku świątynia musi być”? Nie wiem.
Nie wiem też czy i w jakim kierunku rozwinie się
religijność Białorusinów. Na
ile jest to rzeczywista potrzeba
niektórych, na ile –powrót do
tradycji, a na ile rzucenie się
na nieznany i do niedawna
zakazany owoc?

Stefan Pastuszewski

Dyneburski biało-niebieski cerkiewny okręt
Okazją do spełnienia
testamentalnego polecenia
cara Aleksego Michajłowicza
Romanowa (1629-1676), dotyczącego umocnienia prawosławia, nadarzyła się na
początku XX wieku. Trzeszczące w szwach pod wpływem
zewnętrznych przemian cywilizacyjnych i za sprawą własnej
niewydolności ekonomicznej
Imperium Rosyjskie przystąpiło do ofensywy w sferze
ideowo-moralnej. Jedność
w tym zakresie zamierzano
zapewnić nie poprzez adapta-

cję światowych prądów, lecz
poprzez powrót do wypracowanej kilka wieków temu
spójności: car-Cerkiew-naród.
Postawiono więc na umocnienie prawosławia, w tym budownictwo kościelne. W tym
państwowotwórczym dziele
nie mogło zabraknąć armii.
Postanowiono wybudować
okazałe świątynie w głównych
prowincjonalnych miastach
garnizonowych. A skoro wojsko, to uniformizacja i standaryzacja, więc nic dziwnego,
że specjalny komitet ds. bu-

downictwa cerkiewnego przy
sztabie głównym opracował
model prowincjonalnej świątyni garnizonowej. Wzorcowej
nie w sferze estetyki i wystroju, ale w zakresie pojemności
i opłacalności (ros. obrzezcowoj
nie po roskoszy i ubranstwu, a po
umiestitielstwu i ekonomicznosti
soorużenija).
Ujmując rzecz w największym skrócie, jest to przypominająca kadłub okrętu wydłużona prostopadłościenna
bazylika trójnawowa, której
str. 3
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długość można moderować
dokładaniem lub odejmowaniem identycznych przęseł. Na Inflantach zachowały
się po dziś dzień trzy takie,
bliźniaczo do siebie podobne świątynie: w Dyneburgu (1904-1905), w Grodnie
(1907) i w Bobrujsku (19051907). Nie są one szczytem
piękności, ale imponują rozmiarami i owym wojskowym
utylitaryzmem. Świątynie
te wrosły w krajobraz, a w
szczególności Dyneburga,

planów sztabu generalnego.
Głębokość wykopu fundamentowego wyniosła 3 metry,
długość a zarazem długości
ścian trzech naw – 40 metrów,
a szerokość – 20 metrów. Powierzchnia świątyni wyniosła
1106 metrów kwadratowych,
a jej część użytkowa – 753 m2.
W cerkwi mogło zmieścić się 5
tysięcy wiernych. Proste, nieco koszarowe wnętrze sprawia
wrażenie monotonności. Centralny trzypiętrowy ikonostas
został wykonany z drewna

rzenie niepodległej Republiki Łotewskiej zapewniało
wolność wyznania, lecz łotewskie prawosławie przeżywało
kryzys. Władze łotewskie nie
miały zaufania do rosyjskiej,
dominującej gałęzi prawosławia (było jeszcze staroprawosławie), starając się wzmocnić
jego gałąź łotewską. Cerkiew
pw. św. św. Borysa i Gleba,
będąc już świątynią diecezjalną, długo nie miała swojego
proboszcza i posługiwali w
niej różni kapłani z okolicy.
Świątynię w latach 1922-1923
remontowano. W 1925 roku
powołano na proboszcza
Łotysza ks. protojereja Augusta Petersona, później-

szego metropolitę ryskiego
(1936-1941), który przeszedł
wraz z całą łotewską Cerkwią
pod jurysdykcję patriarchatu
konstantynopolskiego. Nowy
proboszcz zorganizował przy
świątyni dwie parafie: łotewską i rosyjską. Liczba wiernych
wynosiła 600 osób. Kolejny
proboszcz ks. protojerej Ioann Kranyse przeprowadził
dwa remonty: w latach 19261927 i 1930-1931. W czasach
radzieckich świątynia nie
została zamknięta.
Od 2002 roku cerkiew
pw. Borysa i Gleba jest katedrą diecezjalną. Biskupem
jest Aleksandr.

Pocztylion. Postimees
Litwa znajduje się na czele
europejskiej statystyki samobójstw. Targa się tam na życie
44 osób na 100.000. Na drugim
miejscu jest Łotwa. Na szarym
końcu znajduje się Grecja (3,8
zamachów na 100.000 ). Na
pewno przyczyna takiego stanu
rzeczy jest klimat i kultura, ale
ważniejsza jest chyba anomia
społeczna, czyli rozpad więzi
społecznych. Inflanty na wejściu
do Unii Europejskiej straciły
bardzo wiele. Zostały zalane
masówką towarową, najmłodsi i
najbardziej żywotni mieszkańcy
wyjechali.
Na zdjęciu: Pasja w katedrze prawosławnej pw. św. św. Borysa i Gleba w
Dyneburgu. Fot. Ludwika Adamczyk

gdzie cerkiew garnizonowa
jest jednym z wierzchołków
czworoboku kościelnego (także:
kościół rzymskokatolicki,
kościół luterański, molenna
staroprawosławna). Cerkiew
zachwyca przyjezdnych białoniebieskim malunkiem murów. („Świat Inflant” 2011,
nr 5, s. 1-3).
W 1903 roku zarząd diecezji witebskiej wyraził zgodę
na budowę nowej cerkwi
garnizonowej w Dyneburgu
(wówczas Dwinsk) oraz przeniesieniu żelaznej cerkwi polowej pw. św. św. Konstantyna
i Heleny do Jersiki (wówczas
Carigrod) („Świat Inflant”
2009, nr 7, s. 5), co nastąpiło w 1904 roku. Wówczas
rozpoczęła się, trwająca do
1906 roku budowa borysoglebskiego chramu według
Œwiat Inflant

str. 4

dębowego. Główny ołtarz i
cały chram poświęcono św.
św. Borysowi i Glebowi, prawy
ołtarz boczny św. Aleksemu –
metropolicie moskiewskiemu,
a lewy Zaśnięciu Bogarodzicy.
Świątynia nie miała stałej
obsady i po kolei służyli w
niej kapelani wojskowi 97
Inflanckiego, 98 Dorpackiego
i 99 Iwanogrodzkiego pułków
piechoty. W czasie I wojny
światowej w tutejszych nabożeństwach uczestniczył car
Mikołaj II z rodziną, odwiedzający poszczególne jednostki. Podczas walk o Dyneburg
uszkodzono dach na tyle, że
z wilgoci i chłodu popsuły się
freski i kościelne utensylia.
Świątynię zamknięto w czasie
niemieckiej okupacji, a potem zmagań z bolszewikami.
Oswobodzenie Dyneburga
przez wojska polskie i utwo-

***
Estonia wydaje na obronność 2
proc. PKB. Aktywnie uczestniczy w misjach NATO, zabiega
o zwiększenie obecności wojsk
natowskich na swoim terytorium, ma ugruntowaną - sięgającą okresu międzywojennego
– tradycję i autorytet jednostek
obrony terytorialnej Kaltsalilt.
Estonia także nigdy nie zrezygnowała z armii poborowej. To
wszystko, w przypadku ataku
wroga, ma zapewnić powodzenie scenariusza, którym Estonia
broniłaby się od kilka do kilkunastu dni, a następnie pomogłyby jej jednostki sojusznicze.
***
Estonia promuje ideę państwa
bez granic. Mikk Lellsaar z estońskiego Ministerstwa Gospodarki
i Komunikacji stwierdził: „Nasza
wizja zakłada, że zmierzamy w
kierunku państwa, które będzie
istniało niezależnie od tego,
czy będziemy mieć terytorium,

czy nie”. Mówił o przenoszeniu
baz danych i e-usług z serwerów
lokalnych do chmury obliczeniowej
oraz o tzw. ambasadach danych.
Przenoszenie e-usług z serwerów
lokalnych do chmury obliczeniowej ma bardzo praktyczne
znaczenie - zwiększa bezpieczeństwo fizyczne danych. Ma
też znaczenie strategiczne. W
marcu 2018 roku parlamenty
Estonii i Luksemburga ratyfikowały wcześniej podpisaną
przez premierów umowę o
otwarciu estońskiej ambasady
danych w Luksemburgu, które
uruchomiona została w połowie ubiegłego roku. Ambasada
danych to nic innego, jak rozwiązanie oparte na chmurze
obliczeniowej, do którego można
dodać przymiotnik „narodowa”. Upraszczając, można powiedzieć, że to back-up danych
- lub bardziej metaforycznie
e-państwa - w centrach danych
znajdujących się za granicą w
zaprzyjaźnionych państwach.
Estonia w centrum danych w
Luksemburgu przechowuje
dane i usługi kluczowe dla
zachowania ciągłości państwowości i pozwalające na działanie
państwa w przypadku, kiedy
krajowe centra danych zostałyby
unieruchomione lub zniszczone. Dzięki takiemu rozwiązaniu
państwo szybko może przełączyć
się na serwer zagraniczny i dalej
oferować te same usługi.
Tego typu rozwiązanie to efekt
pierwszej cyberwojny w 2007
roku, kiedy Estonia padła ofiarą masowych ataków DoS, pod
naporem których padły strony
instytucji publicznych, banków
i mediów.

Roman Sidorkiewicz

Wyprawa Kazimierza Brakonieckiego do Kurlandii
Kazimierz Brakoniecki poeta, pisarz, regionalista z Olsztyna odbył wędrówkę po Kurlandii, którą opisał w interesującej
książce „Notes kurlandzki”. Nie
zwiedzał tej krainy korzystając z
samochodu, co jest dziś normalnością, tylko jeździł autobusami.
Pozwoliło mu to jak najlepiej
zbliżyć się do tamtejszych mieszkańców. Dzisiejszy globtrotterzy
zwiedzają świat w wielkim tempie – z samolotu przesiadają się
do auta i zza jego szyb niby coś
zwiedzają. Używają bez przerwy
smartfonów, robią sobie zdjęcia
i chwalą się znajomym gdzie to
oni nie byli.
Brakoniecki przyjął staromodny styl, przeto mamy doskonały przekaz życia na łotewskiej
prowincji. Autor mieszkał w
Windawie/Ventspils/ w domu
literatów, domu pracy twórczej. To pozytywna pozostałość
po systemie radzieckim, gwarantujących liczne przywileje
pisarzom, których Wielki Stalin
nazywał „inżynierami dusz”.
Stamtąd pisarz wypuszczał się
na prowincję oraz do stołecznej
Rygi.
Autor dzień po dniu relacjonował swój pobyt – od 2 maja
do 2 czerwca 2013 roku. Łotwa
nie jest modnym kierunkiem
dla Polaków. A szkoda, można
tam znaleźć wiele interesujących nas spraw – historycznych,
politycznych czy obyczajowych.
Istnieje łatwość w kontaktach
międzyludzkich – blisko połowa
obywateli to Rosjanie i ich potomkowie, zatem bez problemu
można dogadać się z nimi.
Łotwa i całe Inflanty posiadają burzliwą historię. Na te
ziemie chrapkę mieli wszyscy
naokoło – kto żyw tam zajeżdżał.
Jednych witano z nadzieją, innych ze zgrozą. Dziś Łotwa jest
nareszcie niepodległa, pokonuje liczne trudności; Łotysze są u
siebie, w swoim domu.
Kazimierz Brakoniecki
opisuje swą wędrówkę w bardzo
przystępny sposób. Każdy nasz
obywatel, który nigdy nie był w
tamtych stronach i który mało
słyszał o tym kraju – ogromnie
dużo wiedzy uzyska po lekturze
tej książki.
Autor snuje się po Windawie – porcie, który rozkwitł
za czasów już przeszłych – carskich i radzieckich. Podziwia
stare, lecz odnowione domy.
Ale jednocześnie przedstawia
nam blokowiska postsowiec-

kie zamieszkałe głównie przez
napływowa ludność rosyjską.
Dodam od siebie – tak jest
na całych Inflantach, czy to w
Dyneburgu, czy w Rydze czy w
Dorpacie/Tartu/. Windawa
otrzymała w latach sześćdziesiątych XIX wieku połączenie
kolejowe z Moskwą przez Rygę
i Mitawę /Jelgava/ i był to okres
wielkiej prosperity. Była drugim
po Rydze portem przeładunkowym imperium carskiego.
Potem, już w czasach ZSRR,
port w Windawie był głównym
portem przeładunkowym radzieckiej ropy. Ta prosperita
się skończyła. Rosja zbudowała
wielki port Ust - Ługa w pobliżu
Petersburga i tam kierowany
jest strumień przeładunków.
To obecnie największy port na
Bałtyku – posiada sześć wielkich
terminali.
Autor uczciwie przedstawia
zawiłą historię narodu łotewskiego.
Łotysze na własnej ziemi
byli obywatelami trzeciej kategorii. Przed nimi byli niemieccy
arystokraci, Rosjanie – urzędnicy carscy, Żydzi – kapitaliści.
Żądza zemsty pchnęła ich na
drogę popierania wszelkiej
przemocy. Poparli bolszewików,
byli najwierniejszymi ochraniarzami Lenina, ba, w ZSRR „Łotyszami” nazywano wszystkich
bolszewików nie-Rosjan. Stalin
w latach wielkiej czystki /1937
-1938/ prawie wszystkich tych
pomagierów wymordował – za
bardzo byli wpatrzeni w Lenina
a nie w niego. Podczas II wojny
Łotysze mordowali ludność
żydowską z pomocą niemiecką
/ a nie odwrotnie!/ w zemście
za stare porachunki i za pomoc
Rosjanom w latach pierwszej
okupacji 1940 – 1941. Po ponownym wkroczeniu Armii
Czerwonej w roku 1944 byli z
kolei sami prześladowani przez
nowo - starych najeźdźców.
Łotysze całe wieki swą tożsamość/ podobnie jak Litwini/ budowali na dziedzictwie
chłopskim. Tam przetrwał język,
obyczaje, śpiewy chóralne, folklor. Bez tego naród łotewski by
się roztopił w morzu niemiecko – rosyjskim. Dziś narodowi
łotewskiemu grozi następne
roztopienie – masowy eksodus
jego młodzieży do pracy na
Zachodzie. Łotwa się wyludnia
– blisko milion już wyjechało!
A wszystkiego było 2,5 miliona
łącznie z Rosjanami. Ci ostatni

o wiele mniej wyjeżdżają – mają
duże problemy z aklimatyzacją
w krajach o zupełnie innej
kulturze.
Kazimierz Brakoniecki
opisuje także problem Rosjan
na Łotwie. Z warstwy uprzywilejowanej spadli na poziom klasy
niższej, szczególnie na prowincji.
W większości pozbawieni są obywatelstwa łotewskiego, gdyż nie
zdali wymaganego egzaminu z
języka lub w ogóle nie starali się
o nie. Maja paszporty rosyjskie,
ale są bezpaństwowcami z punktu widzenia władz łotewskich.
Nie mogą pracować w instytucjach państwowych. Ale wielu
jest z tym wygodnie – nie idą
do wojska, nie płacą podatków,
żyją z drobnego handlu. Wielu
Rosjan pracuje we fabrykach,
w marketach na robotniczych
stanowiskach. Prawie wszystkie
kasjerki w sklepach, kelnerki w
restauracjach to Marina, Ekaterina, Irina, Valentina itd. Wielu
jednak Rosjan weszło w układy
biznesowe i korupcyjne z miejscowymi Łotyszami i wiedzie się
im doskonale. Korupcja w krajach postsowieckich rozpleniła
się wielce.
Dziś Łotwa to kraj głównie
dwóch narodów Rosjan i Łotyszy. Ci drudzy są panami a Rosjanie pariasami. Język rosyjski jako
urzędowy nie istnieje. Wszystko
po łotewsku. Rosjanom narzucili końcówkę „s” ich nazwiskom /
podobnie Litwini i Estończycy/.
Wszędzie potrzebni są tłumacze.
Nasz dobry znajomy Stanisław
Januszkiewicz z Dyneburga,
członek Bractwa Inflanckiego,
doskonale zna łotewski i rosyjski więc dorabia sobie jako
tłumacz w sądach i w administracji rządowej, a ostatnio w
zakładach naprawczych taboru
kolejowego. Dobre to zajęcie
na skromnej emeryturze - stałe
i dochodowe. Młodzież łotewska
nie uczy się rosyjskiego a młodzież rosyjska łotewskiego. Jedni
drugich lekceważą. Prorokuję,
że to fatalnie się zakończy.
Autor zachwyca się pozostałościami architektury XIX
- wiecznej. Ryga, wówczas kosmopolityczna, barwna, świetnie się rozwijała. Ale w latach
trzydziestych ubiegłego wieku
straciła powab europejskiej, bogatej aglomeracji nadmorskiej
z powodu nacjonalistycznych
dążeń Łotyszy do wyrugowania
obcych narodowości rosyjskich,
niemieckich, żydowskich.

Wiele uwagi autora przykuwa problem żydowski.
Bardzo szeroko i dokładnie
opisuje ich dzieje na Łotwie
i nie tylko. Nie boi się uwypuklić współpracy narodów
bałtyjskich w pogromie Żydów. Niejako przy okazji tego
problemu autor daje w kość
amerykańskim Żydom za ich
obojętność wobec losu ich
współbraci na Wschodzie
Europy.
Autor porusza też trudny problem służby młodzieży
łotewskiej w Legionie Łotewskim SS. Wielu z nich było
ochotnikami. Służbę u boku
Hitlera rozumieli jako obronę przed ponowną okupacją
sowiecką. Ci ocaleni Łotysze, każdego roku defilują w
uroczystościach w Rydze ku
czci tego Legionu. Wywołują
ogromną złość nie tylko w
Moskwie.
Zapoznajemy się z fenomenem łotewskiej pieśni
ludowej /podobnie jak i estońskiej/. Autor podziwia chóry i
chórki jasnowłosych chłopców
i dziewczynek, najczęściej w
strojach ludowych. Tradycje
śpiewacze podtrzymywały ich
tożsamość narodową, Podczas ostatnich lat dominacji
sowieckiej setki tysięcy ludzi
śpiewały razem chóralne pieśni. Tekstami były: umiłowanie ziemi ojczystej, jej lasów,
jezior, przyrody. W żadnym
kraju europejskim nie zanotowano takiego zjawiska, tylko w
krajach bałtyjskich.
Autor, poznając Łotwę
uprawia swego rodzaju włóczęgę. Jeździ autobusami, często
marnymi, odwiedza wioski i
miasta. Podziwia kulturę i tradycje narodów tam żyjących
a także narodów już tam nie
istniejących czyli Niemców i
Żydów. Przybliża czytelnikowi
obraz Łotwy. Doskonale analizuje także obecną sytuację
tego niewielkiego państwa.
I jeszcze jedna uwaga –
Bractwo Inflanckie z Bydgoszczy każdego roku wyprawia się
na te ziemie. Jakoś żaden z nas
nie opisał tak zwięźle i filozoficznie refleksji z tych podróży
jak Kazimierz Brakoniecki.
Może ktoś z nas przełamie tę
złą passę?
Kazimierz Brakoniecki, Notes Kurlandzki, Wydawnictwo CONVIVO,
Warszawa 2017, ss.208
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Mińsk gospodarzem II Igrzysk Europejskich
21-30 czerwca w Mińsku
odbędą się II Igrzyska Europejskie.Po inauguracyjnych
igrzyskach w Baku w 2015 roku
ogłoszono, że organizatorem
II edycji igrzysk zostanie Holandia.Jednakże kraj ten zrezygnował z organizacjiimprezy.
Po wycofaniu się Holandii
gospodarzem igrzysk miała być
Rosja (Soczi lub Kazań), ale
państwowa afera dopingowa w
tym kraju z góry to wykluczyła.
Ostateczniepodczas spotkania
Zgromadzenia Ogólnego EOC
w październiku 2016 roku na
organizatora Igrzysk wybrano
Mińsk.
Organizatorzy spodziewają
się, że do stolicy Białorusi przyjedzie ponad 4000 sportowców
z 50 Europejskich Komitetów Olimpijskich. Ceremonia
otwarcia Igrzysk odbędzie się
21 czerwca na Narodowym
Stadionie „Dinamo” w Mińsku,
a oficjalnego otwarcia dokona

Igrzysk Europejskich – na
wzór igrzysk azjatyckich, afrykańskich czy panamerykańskie – pojawiła się pierwszy raz
w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Powrócono
do tego pomysłu w 2010 roku.
Ostateczna decyzja o zorganizowaniu Igrzysk Europejskich
zapadła 8 grudnia 2012 roku
w Rzymie podczas drugiego
dnia 41. zjazdu Europejskiego
Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie organizację inauguracyjnej imprezy w roku 2015
przyznano stolicy Azerbejdżanu
– Baku.Zadecydowano również,
że zawody będą się odbywać
rok przed letnimi Igrzyskami
Olimpijskimi.

Inauguracja w Baku
Pierwsze Igrzyska Europejskie odbyły się w stolicy
Azerbejdżanu – Baku w dniach
1 2 -2 8 c z e r w c a 2015 r o ku .
Uczestniczyło w nich ponad
6000 sportowców
z 50 państw europejskich, którzy
rywalizowali w
20 dyscyplinach
sportowych. Rozdano w nich 253
komplety medali.
Białoruscy
sportowcy zdobyli w nich 43
medale, w tym
10 złotych, 11
srebrnych i 22
brązowe. W klasyfikacji medalowej igrzysk uplasowali się na VII
miejscu.
Polskę w
Baku reprezentowało 214 sportowców, którzy
zdobyli 20 medali, w tym 2 złote,
Na zdjęciu: Figura mińskiego ulicznika 8 srebrnych oraz
Fot. Stefan Pastuszewski` 1 0 b r ą z o w y c h .
Złote medale dla
Polski wywalczyPrezydent Republiki Białoru- ły: Angelika Wątor (szermierka,
skiej Aleksander Łukaszenka.
turniej indywidualny szablistek) oraz Marta Walczykiewicz
Czym są Igrzyska Europejskie
(kajakarstwo, jedynka na 200
Są to multidyscyplinar- m). Chorążym polskiej reprene, międzynarodowe zawo- zentacji na ceremonii otwarcia
dy sportowe dla sportowców igrzysk był siatkarz – Dawid
kontynentu europejskiego, Konarski.
które odbywają się co 4 lata i
są zarządzane przez Europejski
Dyscypliny II Igrzysk EuropejKomitet Olimpijski (European
skich
Olympic Committee).
W ramach II Igrzysk EuI d e a z o r g a n i z o w a n i a ropejskich odbędzie się ryŒwiat Inflant
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Na zdjęciu: Sztuczne lodowisko i pałac sportu w dzielnicy
Nemiga w Mińsku. Fot. Stefan Pastuszewski
walizacja w 15 dyscyplinach konkurencji (po 10 kobiet i
sportowych, z których 9 będzie mężczyzn)
kwalifikacją do Igrzysk Olim- 8. Koszykówka 3x3 – 2 konkupijskich w Tokio w 2020 roku. rencje (po 16 zespołów kobiet
Turnieje w boksie i judo będą i mężczyzn)
jednocześnie Mistrzostwami 9. Lekkoatletyka – 10 konkurencji (kobiecych, męskich i
Europy.
W Mińsku rozdanych zo- mieszanych)
stanie 199 kompletów medali http://www.festiwalbiegowy.
w następujących, niżej pre- pl/sites/default/files/main/
zentowanych dyscyplinach articles/a905a2a7-e912-4534
-ab04-51276528c5bd.jpgsportowych:
Zmagania lekkoatletów od1. Badminton – 5 konkurencji
2. Boks – 15 kategorii wagowych
(10 męskich i 5
kobiecych)
3. Gimnastyka
– odbędzie się
w pięciu odrębnych dyscyplinach:
a/ aerobik sportowy – 2 konkurencje
b/ akrobatyka
sportowa – 6
konkurencji
c/ gimnastyka
artystyczna – 8
konkurencji
d/ gimnastyka
sportowa – 12
konkurencji
e/ skoki na trampolinie –4 konkurencje
4. Judo – 14 kat.
wagowych (po
7 kobiet i mężczyzn) oraz turNa zdjęciu: Cerkiew prawosławna pw. Wszystkich
niej drużynowy
Świętych w Mińsku. Fot. Stefan Pastuszewski
5. Kajakarstwo –
16 konkurencji
(kobiet i mężczyzn)
będą się w nowej formule.
6. Karate – 12 konkurencji (po Zawodnicy rywalizować będą w
6 kategorii kobiet i mężczyzn)
drużynowych meczach między7. Kolarstwo –wyścigi odbędą państwowych w 10 konkurensię w:
cjach. Panowie zmagać będą
a/ kolarstwie szosowym – 4 się w biegach na 100 m, 110
konkurencje (po 2 kobiet i m przez płotki i rzucie oszczemężczyzn)
pem. Natomiast panie w biegu
b/ kolarstwie torowym – 20 na 100 m, 100 m przez płotki,

skoku wzwyż i skok w dal.
Rozegnane zostaną sztafeta
mieszana 4 x 400m i wielobój.
Do rywalizacji tej zaproszono
30 państw.
10. Łucznictwo - 8 konkurencji
11. Piłka nożna plażowa –turniej drużyn męskich z udziałem 8 zespołów
12. Sambo –18 konkurencji
(po 9 kobiet i mężczyzn)
13. Strzelectwo – 19 konkurencji
14. Tenis stołowy – 5 konkurencji

15. Zapasy – 18 kategorii wagowych:
a/ 6 kategorii w stylu klasycznym mężczyzn
b/ 6 kategorii w stylu wolnym
mężczyzn
c/ 6 kategorii w stylu wolnym
kobiet
W porównaniu do poprzednich Igrzysk Europejskich w Baku w programie zawodów w Mińsku nie znalazło
się 5 dyscyplin sportowych, a
mianowicie: pływanie (wraz
z piłką wodną, pływaniem
synchronicznym i skokami do
wody), siatkówka, szermierka,
taekwondo i triathlon. Do
rozdania jest o 54 kompletów
medali mniej niż w Baku.
Areny Igrzysk
Zawody II Igrzysk Europejskich odbędą się w największych obiektach sportowych
Mińska, a mianowicie
- Stadion „Dinamo” – ceremonia otwarcia i zamknięcia
oraz zawody lekkoatletyczne
- „Mińsk Arena” – gimnastyka i kolarstwo torowe
- „Czyżouka Arena” –judo i
karate
- Miński Pałac Sportowy –
boks, zapasy i sambo
- Olimpijskie Centrum Sportu i Rekreacji – piłka nożna
plażowa i łucznictwo
- Klub „Falcon” – badminton
- Obiekt sportowy im. Marszałka Timoszenka – strzelectwo
- Arena „Palova” – koszykówka 3x3
- Centrum tenisowe – tenis
stołowy
- Kanał w Zasławiu – kajakarstwo
Motto, logo i maskotka
Oficjalnym mottem II
Igrzysk Europejskich jest „Bri-

ghtYear, BrightYou” – „Jasny
rok, jasny Ty”. Kolejne hasło:
„Czas wielkich zwycięstw” będzie również używane w języku
rosyjskim i białoruskim.
Logo II Igrzysk Europejskich zostało zainspirowane
hasłem „Podążaj za marzeniami”. Białoruska legenda
o paproci mówi, żetemu kto
znajdzie kwiat, który zakwitnie
w „noc Kupały”, spełni wszystkie marzenia. Zawodnicy z całej Europy, którzy zbiorą się w
Mińsku w czerwcu 2019 roku,
spełnią swoje marzenie,
aby zdobyć cenną nagrodę i zostać mistrzami.
Każda duża impreza
sportowa ma także swojąmaskotkę. Maskotką II
Igrzysk Europejskich w
Mińsku będzie młody lisek
o imieniu „LESIK”.
Zdaniem twórców maskotki, ma ona reprezentować
takie cechy jak: przyjaźń, opanowanie, samorozwój, determinację w dążeniu do celu, a
także pogodę ducha i niespożytą energię. Nie są przypadkowe cechy, gdyż postać Lesika
jest wzorowana na postaci
ze słynnej książki Antoine de
Saint-Exupéry’ego – „Mały
Książę”. Głównemu bohatero-

Wawrzyn Komar

Historia niepewnej rodziny (1)
SZTUKA W CZASOWYM BEZAKCIE I KILKU NIEUŁADZONYCH
SCENACH PRZEZ MOJRĘ KIEROWANYCH
Rzecz się dzieje na Wileńszczyźnie
(wieś Majkuny) oraz we współczesnej Warszawie.
OSOBY:
PRADZIAD
PRABABKA
LEONARD
JOLANTA
ROMECZEK
TADZIK
EWELINA
z nieukniniom udziałem:
MOJRA
oraz inni:
EKSPEDIENTKA
SĄSIAD/MOJRA udająca sąsiada
STARY KOLEŻKA
X
Y
SCENOGRAFIA OPOWIADAJĄCA:
OCHŁAPY MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI
PORTRET PIŁSUDSKIEGO
CZERWONY GWÓŹDŹ
JABŁOŃ
WPROWADZENIE
oraz inne objaśnienia, których
autor nie może opuścić
O czym w założeniach ma być ta
sztuka?

wi tej opowieści w trakcie jego
przygód towarzyszy właśnie
lis, który reprezentował wyżej
wymienione cechy.
Gdzie kolejne Igrzyska ?
Katowice rozważają możliwość starania o organizację III
Igrzysk Europejskich w 2023
roku. Jeżeli Katowice złożą swą
ofertę, to z pewnością będą
jednym z faworytów na organizację tej imprezy.
Wyboru organizatora
dokona Europejski Komitet
Olimpijski 20 czerwca, czyli
jeszcze przed rozpoczęciem
drugiej edycji imprezy.

Historia Niepewnej Rodziny to
sztuka prawiąca przede wszystkim
o języku jako formie poróżnień
osób o wspólnym dziedzictwie
narodowym i kulturowym. Opowiadają o losie wielopokoleniowej
rodziny wileńskich Polaków, której
część zamieszkuje we współczesnej
Warszawie oraz o wydarzeniach
mających wpływ na budowanie
ich tożsamości jako Polaków,
ich poczuciu własnej narodowej świadomości w zestawieniu
z obiektywnie panującą normą i
przeświadczeniem.
POSTAĆ MOJRY
Uniwersalne przedstawienie Przeznaczenia, fatum, które materializuje się w sztuce pod powłoką
MOJRY. W roli MOJRY może być
obsadzona zarówno aktorka, aktor,
kilku aktorów, gdyż partie MOJRY
nie wskazują w żaden sposób na
płeć tego bytu. Może być głosem
zza kulis, może być nieuchwytnym

gestem, elementem namolnym,
częścią scenografii. Może przyjąć
dowolną formę w zależności od
potrzeby i inwencji. Postać MOJRY
to płynna forma, której ostateczne
ukształtowanie autor pozostawia w
całości wyobraźni reżysera sztuki.
Niezależnie od wypowiadanych
kwestii może na scenie wykonywać dowolne ruchy, gesty, według własnego uznania. Zaleca się
nawet zastosowanie elementów
improwizacji, która ma stanowić
element nieprzewidywalności
przeznaczenia.
SCENOGRAFIA - RELACJA POSTACI Z PRZESZŁOŚCIĄ
PORTRET PIŁSUDSKIEGO
Stanowi jeden z podstawowych
elementów dekoracji, będąc jednocześnie żywym fabularnie i światopoglądowo elementem, odzwierciedlającym stosunek określonych
postaci sztuki nie tylko do osoby
marszałka Józefa Piłsudskiego, ale
również do własnego pochodzenia
oraz historii sensu largo(przedwojenne Wilno oraz Wileńszczyzna w
przeważającej większości stanowiło
wśród ludności polskojęzycznej
obóz piłsudczykowski).Relacja
poszczególnych bohaterów sztuki
i PORTRETU PIŁSUDSKIEGO
okazuje się następująco:
PRADZIAD – w pierwszej scenie
sztuki, rozgrywającej się w roku
1946, portret marszałka Piłsudskiego zajmuje honorowe miejsce,
nie tylko w samej scenografii,
ale również w świadomości PRADZIADA.
LEONARD – przykład postaci z
obozu przeciwnego poglądom ojca
(PRADZIADA). Z biegiem czasu
oraz pod wpływem krzepnięcia
systemu, odrzucił on przeszłość
swoich przodków, chcąc wpisać się
w sowiecką rzeczywistość - portret
Piłsudskiego w jego ograniu usilnie
stawiany na uboczu, spychany w
kąt. Mimo, że LEONARD mieszka
w domu po rodzicach w miejscowości Majkuny na Wileńszczyźnie,
portret marszałka już nie zajmuje
w scenografii honorowego miejsca,
stanowiąc wstydliwą powinność
- uwydatniony jest CZERWONY
GWÓŹDŹ.
JOLANTA, ROMECZEK, PRABABKA – całkowicie obojętny
stosunek do przeszłości, tym samym do portretu Piłsudskiego.
Przejawia się to w ignorowaniu
oraz spłycaniu doświadczeń, które
mogą mieć znaczenie*.
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TADZIK – zainteresowanie zrzuconym na bok portretem odzwierciedla głód przeszłości oraz chęć
poznania poczynań rodziny, w
szczególności przyczyny pozostania PRADZIADA na Litwie po II
wojnie światowej. Uwidacznia się
to w szczególności w momentach,
gdy TADZIK sięga po portret, podejmuje próby czy to oczyszczenia
obrazu z kurzu, czy zawieszenia
na gołym, czerwonym gwoździu,
jednakże sprzeciwia się temu LEONARD, który będąc czujnym na
każde podejście TADZIKA, za każdym razem chowa portret w kąt.
EWELINA – stosunek do przeszłości nie tylko obojętny, ale wręcz pojmujący ją jako zupełną zbędność.
Postać EWELINY jest odizolowana
od doświadczeń pozostałych postaci, od korzeni, pochodzenia i
wspomnień. Żyje od doładowania
do doładowania baterii telefonu
komórkowego, którego nałogowo
używa do prokrastynacji.
MOJRA – kwestia stosunku do
portretu marszałka Piłsudskiego
w zamierzeniu nieuregulowana,
gdyż narzucenie spowodowałoby
pewne jej swoiste określenie. Autor
pozostawia w tym zakresie zupełną
wolność wykreowania modus operandi MOJRY, w tym również w
kontekście traktowania przez nią
przeszłości.
OCHŁAPY MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI
OCHŁAPY MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI jako element
scenografii mają wskazywać na
wycinkowość wileńskiego pejzażu postadeuszowskiej krainy,
symbolizuje ubytek przyniesiony
zniszczeniami II wojny światowej,
wcześniej ostrego obrazu Ojczyzny,
która teraz pozostała jedynie wyobrażeniem pociętym na kawałki.
Stosunek bohaterów sztuki do
OCHŁAPÓW MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI ma bezpośredni związek z ich stosunkiem
do PORTRETU PIŁSUDSKIEGO
i przejawia się w podejmowaniu
określonej interakcji z tymi elelementami dekoracji. PRADZIAD
i TADZIK bardzo intensywnie
współgrają z OCHŁAPAMI MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI
próbując je ułożyć w jedną całość,
mimo, że żyją w innych czasach i
w innym kontekście kulturowym.
Stosunek LEONARDA jest wrogi.
Pozostałych bohaterów obojętny, a
EWELINY wręcz lekceważący.

CZERWONY GWÓŹDŹ
Symbolizuje czasy sowieckie, widnieje na domu po pradziadach,
w którym mieszka LEONARD,
w miejscu po PORTRECIE PIŁSUDSKIEGO zepchniętym na
bok. TADZIK próbuje przykryć
go zawieszając na nim z powrotem
PORTRET PIŁSUDSKIEGO, jednak LEONARD z powrotnym pozostawia CZERWONY GWÓŹDŹ
gołym, żarzącym się, kłującym w
oczy, jednak dla niego miłym.
JABŁOŃ
Pojawiająca się w ostatniej scenie
JABŁOŃ może być zrozumiana
jako marzenie senne, zwłaszcza,
iż pojawia się wtedy nieżyjący już
PRADZIAD. JABŁOŃ stanowi
symbol prawdy, która wychodzi na
jaw pod koniec sztuki. W zależności
od inwencji reżysera sztuki, jabłoń
może być dowolną instalacją, konstrukcją, która ma mieć jednak
związek z istotnym wydarzeniem z
przeszłości mającym bezpośredni
wpływ na doczesność bohaterów
sztuki.
JĘZYK SZTUKI
Zamierzone literówki w zapisie
poszczególnych słów
Kwestie niektórych postaci zostały
zubożone/wzbogacone literówkami w słowach, które mogą być
trudne do wypowiedzenia osobom
posługującym się językiem polskim
na poziomie bardzo spłyconym.
Literówki stanowią zamierzony
zabieg, który ma ośmieszyć próby
„wymądrzenia się” i zabłyśnięcia
znajomością „trudnych słów” przed
bohaterami pochodzącymi z Wilna. Wyrazy oraz zwroty, w których
umieszczono literówki są w tekście
sztuki wyboldowane.
Dialekt północnokresowy
Postaci w sztuce występujące w
przeważającej większości pochodzą
z Wileńszczyzny, dlatego też ich
językiem ojczystym (podobnie jak
marszałka Piłsudskiego) jest język
polski w dialekcie północnokresowym w gwarze ludowej, który
klarując się w wieku XIX w Wilnie
oraz na Wileńszczyźnie wśród
ludności polskiej zachował się po
czasy współczesne. Kwestie postaci
zostały zatem skomponowane z całkowitym zachowaniem elementów
dialektu oraz jego oryginalnego
brzmienia, składni i melodyjności.
W wymowie słyszalne winno być
dosadnie słyszalne charakterystyczne przedniojęzykowe „ł”.
Miejski żargon – wileński socjo-

lekt
Szczególną uwagę należy zwrócić
na fakt, iż mimo odbiegania od
ogólnego języka polskiego już
samego dialektu północnokresowego, którym ludność polska na
Wileńszczyźnie się posługuje, w
kontaktach prywatnych pomiędzy ostatnimi trzema pokoleniami (starsze pokolenia zachowały
brzmienie oryginalnej gwary ludowej) wytworzył się miejski socjolekt,
który określany jest także mianem
wileńskiego socjolektu. Jest to język
potoczny zanieczyszczony nie tylko
znaczną ilością rusycyzmów, litwinizmów, lecz również neologizmów
powstałych z wymieszania kilku
języków.

nież potrafi mówić w dialekcie
północnokresowym, co też ma
miejsce w niektórych momentach
sztuki, kiedy to postać ta zmienia
sposób mówienia nieświadomie
oraz niezamierzenie.

Celem odtworzenia sylwetek językowych poszczególnych postaci
autor proponuje uwzględnić poniższe uwagi z życia wzięte:

MOJRA – według założenia ma
być postacią całkowicie dowolną
pod każdym względem, ma być
zwierciadłem odbijającym koncepcję reżysera sztuki, może zostać
wypełniona dowolnym znaczeniem, dlatego też język mówiony
tej postaci, sposób, maniera oraz
pozostałe aspekty mogą zostać
dowolnie wykreowane lub pozostawione improwizacji.

PRADZIAD, PRABABKA – posługują się w mowie językiem polskim
w dialekcie północnokresowym
(gwara ludowa) w czystej formie
(subtelnej), skażonej rusycyzmem
jedynie szczątkowo; w formie
pisanej mowa tych postaci przypomina współczesną polszczyznę,
jednakże w melodyjności i składni
jest odmienna.
JOLANTA, ROMECZEK– posługują się w mowie językiem polskim
w dialekcie północnokresowym
(gwara ludowa), jednakże w formie
znacznie zanieczyszczonej rusycyzmami nabytymi w okresie Związku
Radzieckiego oraz dominacji języka rosyjskiego na Litwie, co w szczególności odbija się na brzmieniu,
powodując iż wymawiane słowa są
dużo bardziej „syczące”, niżeli oryginalna odmiana dialektu, bardziej
przypominając już rosyjski niż język
polski. Wypowiedzi ROMECZKA
oscylują raczej wokół wypowiadania tej samej formułki „Licha z
tym”, potrafiącej się wpisać w wiele
kontekstów sytuacyjnych.
LEONARD- posługuje się w mowie
językiem polskim w dialekcie północnokresowym (gwara ludowa),
jednakże w formie dużo bardziej
zanieczyszczonej rusycyzmami,
niż w przypadku pozostałych bohaterów. Świadomie wstawia rosyjskojęzyczne zwroty do swoich
wypowiedzi.
TADZIK – posługuje się zarówno
współczesną polszczyzną, często w
sposób przesadnie poprawny oraz
przeteatralizowany, co związane
jest z dążeniem do zatuszowania
własnego pochodzenia, jak rów-

EWELINA – w odróżnieniu do
pozostałych członków rodziny
nie urodziła się w Wilnie, a we
współczesnej Warszawie, stąd też
językiem polskim w dialekcie północnokresowym się nie posługuje.
Język tej postaci razi spłyceniem,
niestarannością i skrótowością, co
też dodatkowo ma odzwierciedlać
jej obojętność wobec otaczającej
rzeczywistości. Ponadto, zobowiązuje się milczeć.

Wiosna Roku Pańskiego 1946,
Litwa, Wileńszczyzny drogi kraj,
wieś Majkuny, nieodpodal Wilii
pachnącej kaczeńcem i pękami
lilii,
obfitej w iskrzący narybek i raki,
hebanowe pijawki i szczupaki
DEKORACJE:
OCHŁAPY MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI, ustawione
fragmentarycznie, na wyrywki,
zmatowiałe snopy srebrnego żyta
i nie-tak-już-białej gryki, wycinki
urodzaju, kawałek drewnianej chaty zubożałej szlachty pozbawionej
przywilejów, zbrukanej mezaliansem, ornamentowe okiennice,
ganek usłany wzorzystym dywanem, świrno wypełnione ziarnem,
przyświronek z wyjściem na dziedziniec, jednakże w najbardziej
widocznym miejscu uwieszony na
gwoździu kołysze się, nie krzyż,
nie ogromny obraz Matki Boskiej
Ostrobramskiej bez srebrnej sukienki i bez złotego otoku promieni na tle łże-szafiru, ale PORTRET
PIŁSUDKIEGO.
(Na scenę wchodzi PRADZIAD,
ma na sobie mundur ułański pułku
wileńskiego, rozgląda się, przygląda się OCHŁAPOM MICKIEWICZOWSKICH INWOKACJI)
cdn.
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