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WIZYTA PANA AMBASADORA

Ïîëüñêàÿ äåëåãàöèÿ íàïðàâëÿëàñü 
íà òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëó÷àþ ñå-
ìèäåñÿòîé ãîäîâùèíû ðàññòðåëà ïîëü-
ñêèõ îôèöåðîâ â Êàòûíñêîì ëåñó.

Òàêîé òðàãåäèè åù¸ íå çíàëà 
ïîëüñêàÿ èñòîðèÿ. Ýòî áûëà âòîðàÿ 
ïî êîëè÷åñòâó æåðòâ êàòàñòðîôà â 
èñòîðèè ïîëüñêîé àâèàöèè. À ïî 
ñòåïåíè ðåàêöèè âî âñ¸ì ìèðå ýòó 
àâèàêàòàñòðîôó ìîæíî ñðàâíèòü ñ 
ñîáûòèÿìè 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà 
â ÑØÀ. Ïîëüñêèé íàðîä ïîòåðÿë 
íàèëó÷øóþ ÷àñòü ñâîåé ýëèòû. Â òî 
òðóäíîå äëÿ ñòðàíû âðåìÿ ãðàæäàíå 
Ïîëüøè ñ óäèâèòåëüíûì ìóæåñòâîì 
ñìîãëè ïåðåæèòü ýòó ñòðàøíóþ 
òðàãåäèþ, ôàêòè÷åñêè ëèøèâøèñü 
öâåòà ïðàâÿùåé ýëèòû.

*  *  *
Â íà÷àëå íè÷åãî íå ïðåäâåùàëî 

áåäû. Íî âî âðåìÿ ïîë¸òà àýðîïîðò 
«Ñìîëåíñê – Ñåâåðíûé», êóäà äîë-
æåí áûë ïðèçåìëèòüñÿ ñàìîë¸ò ñ 

ïîëüñêîé äåëåãàöèåé, íåçàäîëãî äî 
êàòàñòðîôû ïîñòåïåííî îêóòûâàëñÿ 
ãóñòûì ñëîåì ñåðîâàòîãî òóìàíà. Ñ 
êàæäîé ìèíóòîé âèäèìîñòü â òîì 
ðàéîíå âñ¸ áîëåå óõóäøàëàñü. Îä-
íàêî, ïðèêàçà î çàêðûòèè àýðîïîðòà 
òàê è íå ïîñòóïàëî. Íî ïðè òàêèõ 
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ ïîñàäèòü ñàìî-
ë¸ò íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì. 
Äèñïåò÷åð ïîñîâåòîâàë ïèëîòàì 
ðàçâåðíóòüñÿ íà çàïàñíîé àýðîäðîì. 
Îäíàêî ïèëîòû èìåëè ïðàâî ïî-
ïðîáîâàòü ïîñàäèòü ñàìîë¸ò â òàêèõ 
÷ðåçâû÷àéíûõ óñëîâèÿõ…

*  *  *
11 àïðåëÿ ãðîá Ïðåçèäåíòà Ïîëü-

øè íà âîåííîì ñàìîë¸òå áûë äîñòàâ-
ëåí â âàðøàâñêèé àýðîïîðò Îêåí÷å. 
Åãî ïðîâåçëè ïî ïåðåïîëíåííûì 
óëèöàì (ïî íåêîòîðûì äàííûì, 
íà óëèöû âûøëî 700–800 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê): Èåðóñàëèìñêèå àëëåè, 
Ìàðøàëêîâñêîé, Ñåíàòîðñêîé, Ìå-

äîâîé è Êðàêîâñêîìó ïðåäìåñòüþ 
â Ïðåçèäåíòñêèé äâîðåö, ãäå áûë 
óñòàíîâëåí â ÷àñîâíå äâîðöà. Ïî 
ïóòè ñëåäîâàíèÿ òðàóðíîãî êîðòåæà 
ïðîõîæèå êèäàëè öâåòû.

Óòðîì 13 àïðåëÿ ãðîá Ïåðâîé 
Ëåäè Ïîëüøè áûë äîñòàâëåí íà 
ñàìîë¸òå â Âàðøàâó è áûë ïî òîìó 
æå ìàðøðóòó ïðîâåç¸í â Ïðåçèäåíò-
ñêèé äâîðåö, ãäå ïîñòàâëåí â òîé 
æå ÷àñîâíå. Ïîñëå áîãîñëóæåíèÿ â 
÷àñîâíå îáà ãðîáà áûëè ïåðåíåñåíû 
â Êîëîííûé çàë Ïðåçèäåíòñêîãî 
äâîðöà äëÿ ïðîùàíèÿ.

Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîõî-
ðîíèòü ïîãèáøóþ ïðåçèäåíòñêóþ 
÷åòó â Êðàêîâå íà Âàâåëå, ðÿäîì ñ 
ìîãèëàìè ïîëüñêèõ êîðîëåé, âåëè-
êèõ ïîýòîâ è íàöèîíàëüíûõ ãåðîåâ. 
Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ðÿä ïîëü-
ñêèõ äåÿòåëåé ïðåäëàãàë ñîâåðøèòü 
ïîãðåáåíèå â ñîáîðå Ñâÿòîãî ßíà 

r2!%� 10 =C!	
  2010 �%= " 8:41:06 
(�	…2!=
�…%-	"!%C	L“*%�% "!	�	…,; 10:41:06 
�%“*%"“*%�% "!	�	…,) C!	ƒ,	…2“*,L “=�%-

‘2 Šr-154l C%
�“*,. bbq, "/C%
…   !	L“ 
,ƒ b=!�="/ " q�%
	…“*, C%2	!C	
 *!3�	…,	. 
o%�,K
% 96 �	
%"	*: o!	ƒ,	…2 o%
��, k	. 
j=�,…�“*,L “ “3C!3�%L, C%“
	…,L o!	ƒ,	…2 " 
,ƒ�…=…,, p/�=! j=�%!%"“*,L, ",�	-�=!�=
/ 
q	L�= , q	…=2= e›, x�=Lƒ,…�“*,L, 
j�,�2%- o32!= , j!,“2,…= a%.	…	*, �!3C-
C= C=!
=�	…2=!,	", *%�=…3&?,	 "“	. !%%" 
"%L“* b%%!3›	……/. q,
 p	“C3K
,*, o%
��=, 
!=K%2…,*, j=…�	
 !,, o!	ƒ,	…2=, !	
,�,-
%ƒ…/	 	 2	
,, C!	“2=",2	
, �,…,“2	!“2", 
�%“3=!“2"	……/. 3�!	›	…,L, "	2	!=…“*,. 
%!�=…,ƒ=�,L, %K?	“2"	……/	 	 2	
, , “%C!%-
"%›=&?,	 
,�=, �
	…/ .*,C=›=.

НАЦИОНАЛЬНАЯНАЦИОНАЛЬНАЯ



П
О

Л
ЬС

К
И

Е
   В

Е
Д

О
М

О
С

Т
И

, К
раснодар, 2010, №

 2 (27) 
3ùèõñÿ ïîëÿêîâ. ×ðåçâû÷àéíî òÿæåëî 

ñìèðèòüñÿ ñ èõ óõîäîì! Ãëóáîêèé 
øîê âûçâàëî ýòî î÷åðåäíîå óæàñíîå 
ñîáûòèå â èñòîðèè Ïîëüøè, áåñïðå-
öåäåíòíàÿ è íåâîñïîëíèìàÿ óòðàòà 
äëÿ ïîëüñêîãî íàðîäà.

Îõâà÷åííûå ïå÷àëüþ, ñ íåâûíîñè-
ìîé áîëüþ, êîòîðàÿ îñòàíåòñÿ â íà-
øèõ ñåðäöàõ è ïàìÿòè íà âñå âðåìåíà, 
ìû â ñêîðáè è ñòðàäàíèÿõ ñëèâàåìñÿ ñ 
ïîëüñêèì íàðîäîì, ñî âñåìè íàøèìè 
ñîïëåìåííèêàìè ïî âñåìó ìèðó, íî, 
ïðåæäå âñåãî, ñ ñåìüÿìè æåðòâ ýòîãî 
íåâîîáðàçèìî òðàãè÷åñêîãî ðåéñà. 
Íåñ÷àñòüå, îáðóøèâøååñÿ íà íàñ âñåõ, 
ïîêàçàëî, ñêîëü õðóïêà ÷åëîâå÷åñêàÿ 
æèçíü è êàê âàæíà ÷åëîâå÷åñêàÿ ñî-
ëèäàðíîñòü. Â ýòîò òÿæ¸ëûé äëÿ Ðå÷è 

Ïîñïîëèòîé ÷àñ, êîãäà íåæäàííàÿ 
ñìåðòü ñîáðàëà ñòîëü áîãàòóþ äîáû÷ó, 
ìû âîçäà¸ì ïî÷åñòè ïîëÿêàì – öâåòó 
Ïîëüøè – æåðòâàì Êàòûíè è àâèà-
êàòàñòðîôû.

Ñðàçó ïîñëå êàòàñòðîôû â Ïîëü-
ñêèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð 
«Åäèíñòâî» ñòàëè îáðàùàòüñÿ æè-
òåëè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ñî ñëîâà-
ìè îò÷àÿíèÿ, ñîñòðàäàíèÿ, áîëè, 
ãîðå÷è. Âñåì õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ 
ñâîèì ãîðåì è ïîääåðæàòü äðóã äðóãà. 
Â Êðàñíîäàðñêîì öåíòðå íàöèîíàëü-
íûõ êóëüòóð áûëà ðàçìåùåíà Êíèãà 
ïàìÿòè, êîòîðàÿ ñ ïåðâûõ ìèíóò ñòàëà 
íàïîëíÿòüñÿ ñëîâàìè ñîáîëåçíîâàíèÿ. 
Ïèñüìåííî è óñòíî ñâîè ñîáîëåçíî-
âàíèÿ âûðàçèëè: ðóêîâîäñòâî Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ è ãîðîäà Êðàñíîäàðà, 
ãëàâà Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÌÈÄ ÐÔ 
â Êðàñíîäàðå, äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ è ãîðîäñêîé äóìû Êðàñíîäàðà, 
îáúåäèíåíèÿ Êðàñíîäàðñêîé êðàåâîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Öåíòð 
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð», ðóêîâîäñòâî 
Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà, Êóáàí-
ñêîãî êàçà÷üåãî õîðà, ÷ëåíû ïîëèòè-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèé (ïàðòèÿ «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», Îáúåäèí¸ííîå äåìîêðàòè-
÷åñêîå äâèæåíèå «Ñîëèäàðíîñòü», 

ТРАГЕДИЯДИЯ
áäåíèå. Â 7 óòðà 18 àïðåëÿ òðàóðíûé 
êîðòåæ ïðîñëåäîâàë èç ñîáîðà â àýðî-
ïîðò, îòêóäà íà âîåííîì ñàìîë¸òå 
ãðîáû äîñòàâèëè â êðàêîâñêèé àýðî-
ïîðò. Ïîñëå ìåññû â Ìàðèèíñêîé 
áàçèëèêå, êîòîðóþ âîçãëàâèë àðõèåïè-
ñêîï Êðàêîâñêèé êàðäèíàë Ñòàíèñëàâ 
Äçèâèø, ãðîáû ïîâåçëè íà Âàâåëü. 
Âî äâîðå Êîðîëåâñêîãî çàìêà ÷ëåíû 
ïðàâèòåëüñòâà âûðàçèëè ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäñòâåííèêàì ïîãèáøèõ. Çàòåì 
ãðîáû áûëè ïîìåùåíû â ñàðêîôàã â 
êðèïòå Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà Ñâÿòûõ 
Ñòàíèñëàâà è Âàöëàâà ïîä Áàøíåé 
ñåðåáðÿíûõ êîëîêîëîâ, ðÿäîì ñî ñêëå-
ïîì Þçåôà Ïèëñóäñêîãî. Âî âðåìÿ 
ïîãðåáåíèÿ áèë êîëîêîë Ñèãèçìóíäà, 
òðàäèöèîííî îáúÿâëÿþùèé òîëüêî 
âåëè÷àéøèå ïðàçäíåñòâà è âåëè÷àé-
øèé òðàóð â ñòðàíå. Áûë ïðîèçâåä¸í 
àðòèëëåðèéñêèé ñàëþò (21 çàëï). 

Íà ïîõîðîíàõ ïëàíèðîâàëî áûòü 
áîëüøîå ÷èñëî âûñîêèõ ãîñòåé èç 
ðàçíûõ ñòðàí, îäíàêî ïëàíû áûëè âî 
ìíîãîì íàðóøåíû èç-çà èçâåðæåíèÿ 
âóëêàíà â Èñëàíäèè, ïàðàëèçîâàâ-
øåãî àâèàöèîííûå ïåðåë¸òû â Åâðî-
ïå. Íå ñìîãëè ïðèáûòü íà ïîõîðîíû 
Ïðåçèäåíò ÑØÀ, Êîðîëü Èñïàíèè, 
Êàíöëåð Ãåðìàíèè, íàñëåäíèê áðè-
òàíñêîãî ïðåñòîëà è ìíîãèå äðóãèå. 
Ïðåçèäåíòû Ðîññèè Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ è Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêî-
âè÷ ïðèñóòñòâîâàëè íà ïîõîðîíàõ.

*  *  *
Âåñü ìèð ñ áîëüþ îòîçâàëñÿ íà 

ýòó òðàãåäèþ. Ëþäè îò âñåãî ñåðäöà 
ñòàðàëèñü âûðàçèòü ñî÷óâñòâèå ïîëü-
ñêîìó íàðîäó. 

Ñ óæàñîì è âåëèêîé ïå÷àëüþ âñÿ 
ïîëüñêàÿ äèàñïîðà Êóáàíè âîñïðè-
íÿëà òðàãè÷åñêóþ âåñòü îá àâèàêà-
òàñòðîôå ïîä Ñìîëåíñêîì, ñòàâøåé 
ïðè÷èíîé ãèáåëè ãëàâû ãîñóäàðñòâà, 
åãî ñóïðóãè è ñòîëü ìíîãèõ âûäàþ-

â Âàðøàâå, ðÿäîì ñ ìîãèëîé ïåðâîãî 
Ïðåçèäåíòà Ïîëüøè Ãàáðèýëÿ Íà-
ðóòîâè÷à, òàêæå òðàãè÷åñêè ïîãèá-
øåãî â 1922 ãîäó, èëè íà ñòàðèííîì 
êëàäáèùå «Ïîâîíçêè» – ñðåäè ìîãèë 
âàðøàâñêèõ ïîâñòàíöåâ. Îäíàêî 
ñåìüÿ Êà÷èíüñêèõ îñòàíîâèëà ñâîé 
âûáîð èìåííî íà çàõîðîíåíèè â 
Âàâåëüñêîì çàìêå. 

Ïîãðåáàëüíûå öåðåìîíèè ïðå-
çèäåíòñêîé ïàðû ñîñòîÿëèñü 17–18 
àïðåëÿ 2010 ãîäà. 17 àïðåëÿ â 17:30 
ãðîáû áûëè ïåðåâåçåíû èç Ïðåçè-
äåíòñêîãî äâîðöà â ñîáîð ßíà Êðå-
ñòèòåëÿ, ãäå àðõèåïèñêîï-ìèòðîïîëèò 
Âàðøàâû êàðäèíàë Êàçèìåæ Íû÷ îò-
ñëóæèë çàóïîêîéíóþ Ìåññó. Âñþ íî÷ü 
ïðîäîëæàëàñü âèãèëèÿ – âñåíîùíîå 

Íà âîëþ Áîãà, íà ïîùàäó
Íå ïðèõîäèëîñü óïîâàòü,
Íèêòî æèâûì íå âñòàë èç àäà,
Ëþäñêîå ãîðå íå óíÿòü…

Ìèð ïîòðÿñ¸í… Ïðèëüíóë ê ýêðàíàì,
Íå â ñèëàõ ÷òî-òî èçìåíèòü,
Íå çàæèâóò íà ñåðäöå ðàíû,
Èì íàøà áîëü íå äàñò çàæèòü.

Áåäà íàì ñåðäöå íàäîðâàëà,
Ìèð â îäíî÷àñüå ñòàë åäèí,
Íàñ ãîðå îáùåå ñâÿçàëî,
Ìû ñ Ïîëüøåé ïëà÷åì è ñêîðáèì…
15 àïðåëÿ 2010 ã. â Êðàñíîäàð-

ñêîì Ðèìñêî-Êàòîëè÷åñêîì ïðèõîäå 
Ðîçàðèÿ Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè è 
Ñâ. Âàðâàðû ñîñòîÿëîñü çàóïîêîéíîå 
áîãîñëóæåíèå ïî ïîãèáøèì. Ïî åãî 
îêîí÷àíèè ïðîøëà âñòðå÷à ïàìÿòè, 
íà êîòîðîé ïðèñóòñòâîâàëè êàê ÷ëå-
íû êóáàíñêîé Ïîëîíèè, òàê è ïðåä-
ñòàâèòåëè Àðìÿíñêîé Àïîñòîëüñêîé 
öåðêâè, íàöèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé 
Êðàñíîäàðñêîãî Öåíòðà íàöèîíàëü-
íûõ êóëüòóð, Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî 
õîðà è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé.

Ïîäãîòîâèëà 
Ìàðèÿ ÊÂÀÑÍÅÂÑÊÀß

«Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ»), ïðåäñòàâèòåëè 
Îáùåñòâåííî-èíôîðìàöèîííîãî öåí-
òðà ãîðîäà Êðàñíîäàðà, Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àðõèâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 
Êóáàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà, Ñîþçà êóáàíñêèõ ïèñàòåëåé, 
«Ðîòàðè-êëóáà Êðàñíîäàð», ãàçåòû 
«Êðàñíîäàðñêèå èçâåñòèÿ», «Êóáàíü 
ñåãîäíÿ», «Ìîñêîâñêèé Êîìñîìîëåö 
íà Êóáàíè», ÷ëåíû êóáàíñêîé è ñå-
âåðîêàâêàçñêîé Ïîëîíèè, ñëóæèòåëè 
Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé è Àðìÿíñêîé 
Àïîñòîëüñêîé öåðêâè, ÷àñòíûå ëèöà. 

Ñîáîëåçíîâàíèÿ çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà ñëàâÿí Êóáàíè 
Í.È. Õðóöêîé âûëèëèñü â ñòèõîò-
âîðíûå ñòðîêè:

Ñâåðêàëè ñàìîë¸òà îêíà,
Íå çíàë íèêòî, ÷òî ðÿäîì – ñìåðòü!
Íàâèñëà âìèã, êàê ìå÷ Äàìîêëîâ,
È âçäðîãíóëà çåìíàÿ òâåðäü.
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4 ŻYCIE POLONIJNE 

2 àïðåëÿ 2010 ã. – íà òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ Êóëüòóðà» âïåðâûå áûë ïîêàçàí ôèëüì ïîëüñêîãî ðåæèññåðà 
Àíäæåÿ Âàéäû «Êàòûíü». Ñàì àâòîð íå çíàë î òîì, ÷òî åãî ëåíòó ïîêàæóò íà ðîññèéñêîì òåëåâèäåíèè. Ëåíòà áûëà 
ñíÿòà òðè ãîäà íàçàä, íî äëÿ Ðîññèè ýòîò ïîêàç ñòàë ïðåìüåðîé, êîòîðóþ íàçâàëè ñåíñàöèîííîé. Òåìà ôèëüìà – 
îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ â îòíîøåíèÿõ äâóõ ñòðàí: ðàññòðåë ïîëüñêèõ îôèöåðîâ ïîä Ñìîëåíñêîì â 1940 ã. Òàì 
ïîãèá è îòåö ðåæèññ¸ðà.

4 àïðåëÿ 2010 ã. – â àêòîâîì çàëå Îáùåñòâåííî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Êðàñíîäàðà Ïîëüñêèé öåíòð 
«Åäèíñòâî» îðãàíèçîâàë ïðàçäíîâàíèå ñâåòëîãî Äíÿ Ïàñõè. Ñîáðàâøèåñÿ ïîçäðàâèëè äðóã äðóãà, ïîäåëèëèñü 
ïðàçäíè÷íûìè áëþäàìè è ðàçó÷èëè íîâûå ïåñíè íà ïîëüñêîì ÿçûêå.

Âî âðåìÿ âñòðå÷è áûëè âðó÷åíû Êàðòû ïîëÿêà î÷åðåäíûì ïðåäñòàâèòåëÿì ñåâåðîêàâêàçñêîé Ïîëîíèè. 

25 àïðåëÿ 2010 ã. – â àêòîâîì çàëå Îáùåñòâåííî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Êðàñíîäàðà ïðîø¸ë êîíöåðò, 
ïîñâÿù¸ííûé ïàìÿòè ïîáåäû íàä ôàøèçìîì. Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëà ÊÊÎÎ «Ðóññêàÿ îáùèíà 
Êóáàíè» (ïðåäñåäàòåëü – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè Âàäèì Âàäèìîâè÷ Åâäîêèìîâ) ïðè ïîääåðæêå 
îáúåäèíåíèé ÊÊÎÎ «Öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð», â òîì ÷èñëå è ÊÐÎÎ Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé 
öåíòð «Åäèíñòâî». Ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «Ñêîâðîíýê» (õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü – ïàíè 
ßäâèãà Ãæåëÿê) èñïîëíèë ðÿä ïîëüñêèõ ïåñåí âîåííûõ ëåò. 

27 àïðåëÿ 2010 ã. â Êóáàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå â ðàìêàõ îòêðûòîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîä¸æíûõ 
òâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ «ÝÒÀÆÈ», ïîñâÿù¸ííîãî 90-ëåòíåìó þáèëåþ óíèâåðñèòåòà, ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ 
Ïîëüñêîé íàöèîíàëüíîé ãîñòèíîé. 

Ïîëüñêóþ êóëüòóðó ïðåäñòàâëÿë ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò (äåêàí – àêàäåìèê ÐÀÅÍ, äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð Ìèõàèë Þðüåâè÷ Áåëèêîâ) ñîâìåñòíî ñ ïîëîíèéíûì àíñàìáëåì «Ñêîâðîíýê» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïàíè ßäâèãè Ãæåëÿê. Ñòóäåíòû è ñîòðóäíèêè Êóáàíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà ïîçíàêîìèëèñü ñ èñòîðèåé è 
ñîâðåìåííîñòüþ Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà, áîãàòñòâîì å¸ ïðèðîäû è êóëüòóðû. Ôîòîðåïîðòàæ îá ôåñòèâàëå «Ýòàæè» 
ñìîòðèòå íà öâåòíûõ ñòðàíèöàõ ýòîãî âûïóñêà. 

2 ìàÿ 2010 ã. â àêòîâîì çàëå Îáùåñòâåííî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Êðàñíîäàðà Êðàñíîäàðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð «Åäèíñòâî» îðãàíèçîâàëà òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå òðàäèöèîííûõ Äíåé ïîëüñêîé êóëüòóðû íà Êóáàíè. 

Â ýòîò ðàç ïðàçäíèê íà÷àëñÿ ñ ìèíóòû ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î æåðòâàõ òðàãåäèè ïîä Ñìîëåíñêîì. 
Âî âðåìÿ êîíöåðòà çðèòåëè ñìîãëè íàñëàäèòüñÿ âûñòóïëåíèÿìè ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ 

«Ñêîâðîíýê», çàñëóæåííîãî àðòèñòà Êóáàíè Àëåêñàíäðà Ãîãàâû, ëàóðåàòà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ãèòàðèñòîâ 
Âàäèìà Êåðìàñîâà è ñîëèñòà Ïîëüñêîãî öåíòðà «Åäèíñòâî» Ñåðãåÿ Ãàííî÷êà. 

8 ìàÿ â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. À. Í. Íåêðàñîâà ïðîø¸ë âå÷åð, ïîñâÿù¸ííûé 65-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì. Ñîñòîÿëàñü äåìîíñòðàöèÿ ôèëüìà «Çàâòðà èä¸ì â êèíî».

16 ìàÿ â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. À. Í. Íåêðàñîâà ïðîø¸ë èñòîðè÷åñêèé âå÷åð ïî ñëó÷àþ 600-é 
ãîäîâùèíû áèòâû ïîä Ãðþíâàëüäîì. Ñîáðàâøèåñÿ âñïîìíèëè ïîäðîáíîñòè èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè íà÷àëà XV â. è îöå-
íèëè çíà÷åíèå ïîáåäû íàä òåâòîíñêèìè ðûöàðÿìè äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Áûëè îçâó÷åíû èçáðàííûå ñòðàíèöû èç õðî-
íèêè ïîëüñêîãî ëåòîïèñöà ßíà Äëóãîøà, ïðîàíàëèçèðîâàíà çíàìåíèòàÿ êàðòèíà «Ãðþíâàëüäñêàÿ áèòâà» ßíà Ìàòåéêî è 

ïðîäåìîíñòðèðîâàí èñòîðè÷å-
ñêèé ôèëüì «Êðåñòîíîcöû» ïî 
ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèÿ Ãåíðèêà 
Ñåíêåâè÷à. 

23  ìàÿ  â  à ê òîâîì 
çàëå Îáùåñòâåííî-èíôîð-
ìàöèîííîãî öåíòðà Êðàñíîäàðà 
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå çà-
êðûòèå Äíåé ïîëüñêîé êóëüòóðû 
íà Êóáàíè, âî âðåìÿ êîòîðîãî 
ïðîøëî íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ 
VI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà äåòñêîãî èçîáðàçèòåëüíîãî 
òâîð÷åñòâà «Ðîññèÿ–Ïîëüøà», 
îðãàíèçîâàííîãî Ïîëüñêèì 
öåíòðîì «Åäèíñòâî» ñîâìåñòíî 
ñ Êðàñíîäàðñêîé äåòñêîé õó-
äîæåñòâåííîé øêîëîé èì. Â. À. 
Ïòàøèíñêîãî, è ýêñïîçè-
öèÿ èõ ðàáîò. Â ýòîì ãîäó 
ãðàí-ïðè êîíêóðñà ïîëó÷è-
ëà ðàáîòà ó÷åíèöû Äåòñêîé 
øêîëû èñêóññòâ èì. Â. Ä. 
Ïîíîìàð¸âà ¹ 5 Êàòè Èâàí-
íèêîâîé «Ôðèäåðèê Øîïåí çà 
ðîÿëåì» (ïðåïîäàâàòåëü – Ëþä-

25 =C!	
  2010 �. ìèëà Èâàíîâíà Øåðøóêîâà).
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5ŻYCIE POLONIJNE 

W DNIACH 23–26 kwietnia 
2010 roku w Piatigorsku 
po raz drugi odbyło się 

Seminarium dla nauczycieli języka polskiego 
i śpiewu. Wzięło w nim udział około 
trzydziestu reprezentantów organizacji 
polonijnych z Południa Rosji. Zajęcia 
prowadzili wykładowcy z Polonijnego 
Centrum Nauczycielskiego pani Małgorzata 
Małyska i pan Jacek Szpunar.

Tematem Seminar ium s ta ło  s ię 
„Efektywne nauczanie języka polskiego 
zagranicą”. Zajęcia były naprawdę bardzo 
efektywne i intensywne. Wykładowcy 
zapoznali nas z nowszymi metodami 
nauczania języka przez rysunek, film, 
grę i taniec. Ćwiczenia odbywały się 
w postaci gry i były o tyle fascynujące, 
że się całkowicie zapominało o czasie. 
W toku Seminarium uczestniczyliśmy 
w dwu „lekcjach”.  Wystąpil iśmy w 
charakterze uczniów, zaś pani Małgorzata 
była naszą nauczycielką. Jedną z tych 
lekcji było „Święto Wielkanocne”, kiedy 
uczyliśmy się  wykonania wyrobów 
świątecznych oraz związanego z tym 
nazewnictwa. Podczas drugiej lekcji 
„Drzewo magiczne”  popuśc i l i śmy 
wodze fantazjom, kiedy układaliśmy 
bajeczną facecję .  Pani  Małgorzata 
w sposób poglądowy zapoznała nas 
z możliwością wykorzystania fi lmu 
w  t r a k c i e  o p a n o w y w a n i a  j ę z y k a 
polskiego. Naocznie upewniliśmy się, 
że zastosowanie wspomnianych metodyk 
skutecznie sprzyja procesowi zgłębienia 
wiedzy językowej. 

Na  za jęc iach  z  panem Jackiem 
Szpunarem śp iewal i śmy n ie  ty lko 

JADĄ GOŚCIE
 Jadą goście, jadą!
 Podróż jest niebliska!
 Jedzie Jacek Szpunar
 I Gosia Małyska!
Słuchamy uważnie,
Co nam mówi Pani,
Bo jesteśmy wszyscy
W Polsce zakochani!
 Za pomocą zmysłów,
 Jak przez Drzwi Magiczne
 Dostaliśmy Święto 
 Zajęć Dydaktycznych!
W Święta Wielkanocne
Jajko-niespodziankę
Piotruś ma w prezencie…
Co w nim? – Zgadywanka!..
 Biegaliśmy długo,
 Kiedy “owies siali”,
 Robili “baranka”,
 Tańczyli na sali!
“Krakowiaczek”, “Trojak”
Tuż zapamiętamy!
Tyle było śmiechu,
Udała się “Mama”!
 Dziękujemy wszystkim,
 Kto o nas się troszczył!
 Zapraszamy zawsze
 Do nas Jacka z Gosią!

Jana MATIWIECKA

popularne, lecz również ludowe piosenki. 
Wszyscy bez wyjątku nauczyliśmy się 
polskiej piosenki ludowej „Zasiali górale 
owies”, którą śpiewano od pierwszego do 
ostatniego dnia Seminarium. Nauczono 
nas wykorzystywania karaoke na lekcjach 
języka polskiego oraz polskim tańcom.

O rg a n i z a t o r z y  S e m i n a r i u m  z e 
Związku Polaków na Kaukaskich Wodach 
Mineralnych przewidzieli nawet wycieczkę 
po Piatigorsku, która zakończyła się 
późnym wieczorem, kiedy zapalone 
światła dodatkowo ujawniły piękno 
tego południowego miasta. Owa urocza 
wycieczka pozostanie w naszej pamięci, 
jako niezwykle przyjemne wspomnienie. 

Mam nadzieję, że podobne seminaria 
staną się regułą, gdyż są nieodzownie 
potrzebne dla każdego nauczyciela 
języka polskiego. Składam osobiste 
podziękowania za samą możliwość 
wzięcia udziału w Seminarium i bezcenne 
doświadczenia,  które z tej  imprezy 
wyniosłam. 

Natalia TUTYGINA

II SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI 

JĘZYKA POLSKIEGO
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ÍÎ ÍÀÌ íå ñòîèëî æàëî-
âàòüñÿ íà ñöåíàðèé, òàê 
êàê áëàãîäàðÿ åìó äåëåãà-

öèÿ Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè «Îáúåäèí¸ííûå Ïîëüñêèå 
Ñåðäöà», ïðåäñòàâëÿÿ âñåõ ïîëÿêîâ, 
æèâóùèõ â êðàå, ïðîøëà â ïåðâûõ 
ðÿäàõ (âïåðåäè áûëî òîëüêî Òåðñêîå 
êàçà÷åñòâî – Ïðèìå÷. ðåäàêòîðà) 
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé êîëîííû 
ïî ãëàâíîé ïëîùàäè, ïåðåä ìíîãî-
÷èñëåííûìè ãîñòÿìè è æèòåëÿìè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

È âîò 2010 ãîä. Òÿæ¸ëîé áîëüþ â 
ñåðäöå êàæäîãî ðîññèÿíèíà, èìåþ-
ùåãî ïîëüñêèå êîðíè, îòîçâàëîñü ýõî 
Ñìîëåíñêîé òðàãåäèè. Ïðàâëåíèå 
ÐÎÎ ÑÊ «Îáúåäèí¸ííûå Ïîëüñêèå 
Ñåðäöà» åäèíîãëàñíî ðåøèëî íå 
ïðîâîäèòü ïîëþáèâøèéñÿ æèòåëÿì è 
ãîñòÿì ãîðîäîâ-êóðîðòîâ Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä Ôåñòèâàëü íà-
öèîíàëüíîé êóëüòóðû «Âåñ¸ëàÿ êàðó-
ñåëü». Íî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ. Îíà 
ïðîäîëæàåòñÿ íà íàøåé ýòíè÷åñêîé 
ðîäèíå â Ïîëüøå, îíà ïðîäîëæàåòñÿ 
â íàøåé îðãàíèçàöèè. 

Âåñü 2009 ãîä äâå ãðóïïû ýíòó-
çèàñòîâ: òàíöåâàëüíûé àíñàìáëü 
«Çåë¸íûé ìîñòî÷åê» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Èðèíû Äåãîåâîé-Ñîáîíü è 
Êëóá èñòîðèè ïîëüñêîãî êîñòþìà 
ïîä íà÷àëîì Þðèÿ Áóäàêîâñêîãî, 
ãîòîâèëèñü ðàñøèðèòü ðåïåðòóàð 
òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà è ïðåäñòà-
âèòü íà îáîçðåíèå îáùåñòâåííîñòè 
òàíåö «Êðàêîâÿê». 

Íàñòóïèëè æàðêèå äåí¸÷êè. Íî 
åñëè áûòü òî÷íåå, òî çíîé îò âåñåííåãî 
ñîëíöà, ñìåíÿëñÿ âå÷åðíåé æàðîé 
ïîäãîòîâêè ê âûñòóïëåíèþ. Íàêàë 
ñòðàñòåé èç ðåïåòèöèîííîãî çàëà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîðîäå Ìèíåðàëüíûå 
Âîäû, ïåðåòåêàë, íåñìîòðÿ íà óñòà-
ëîñòü òàíöîðîâ, â ñòåíû ìàñòåðñêîé 

Êëóáà èñòî-
ðèè ïîëü-

ДЕНЬ КРАЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО

Äî íà÷àëà ïðàçäíè÷íîãî êîíöåð-
òà, ìû îáõîäèì ïëîùàäü è îñìà-
òðèâàåì íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå 
ïîäâîðüÿ, ïðèçâàííûå ðàññêàçàòü 
æèòåëÿì è ãîñòÿì êðàÿ î êóëüòóðå è 
òðàäèöèÿõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ 
äðóæíîé ñåìü¸é íà åãî òåððèòîðèè. 
È êàê ïðèíÿòî íà Ðóñè, íå îáõîäèòñÿ 
áåç ëîæêè ä¸ãòÿ â áî÷êå ì¸äà. Èç 
âñåõ îðãàíèçàöèé, îáúåäèíÿþùèõ 
ïîëÿêîâ íà Ñòàâðîïîëüå, ñâî¸ íå 
î÷åíü áîëüøîå, íî âñ¸-òàêè ïîäâî-
ðüå ðàçìåñòèëà òîëüêî Îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ãîðîäà Ñòàâðîïîëÿ 
«Ñòàâðîïîëîíèÿ». Ìû ïðèíèìàåì èõ 
ëþáåçíîå ïðèãëàøåíèå è âëèâàåìñÿ 
ïåñòðîòîé ëþáåëüñêèõ è êðàêîâñêèõ 
êîñòþìîâ â èõ ïîäâîðüå, ÷òî äåëàåò 
óæå îáùåå äëÿ Ïîëîíèéíûõ îðãàíè-
çàöèé êðàÿ ïîäâîðüå ìíîãîëþäíûì, 
êðàñî÷íûì è ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ 
ôîòîãðàôîâ è çåâàê, à ãîðå÷ü îò íå-
ñîãëàñîâàííîñòè íàøèõ ïîëîíèéíûõ 
îðãàíèçàöèé îòñòóïàåò íà âòîðîé 
ïëàí. 

Ãóáåðíàòîð â ýòîì ãîäó äî Êðå-
ïîñòíîé ñòåíû íå äîáðàëñÿ, íî 
âåäîìàÿ Ãëàâîé ãîðîäà Ñòàâðîïîëÿ 
Íèêîëàåì Ïàëüöåâûì äåëåãàöèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ è ãîñòåé èç ñîñåäíèõ ðåñïó-
áëèê ïðèáëèçèëàñü ê ïîäâîðüþ 

ñêîãî êîñòþìà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîðîäå 
Åññåíòóêè. Áåñêîíå÷íûå çàìåðû, ïðè-
ìåðêè è òâîð÷åñêèå ñïîðû î ñïîñîáàõ 
èçãîòîâëåíèÿ äåòàëåé êðàêîâñêîãî 
êîñòþìà, è âîò ðåçóëüòàò. 

Ðàííåå óòðî 15 ìàÿ 2010 ãîäà. Â 
íàçíà÷åííîå âðåìÿ ê ìåñòó ñáîðà 
äåëåãàöèè Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Îáúåäèí¸ííûå 
Ïîëüñêèå Ñåðäöà» ïîäúåçæàåò äâóõ-
ýòàæíûé ìàãèñòðàëüíûé àâòîáóñ, 
ïðåäîñòàâëåííûé ïî ïîðó÷åíèþ ãëà-
âû ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà 
Àëåêñàíäðà Ðóäàêîâà. Ñïåøíàÿ ïî-
ãðóçêà êîñòþìîâ è ëþäåé â àâòîáóñ. 
Ìû áåð¸ì êóðñ â ãîðîä Ñòàâðîïîëü, 
íà ïðàçäíîâàíèå Äíÿ êðàÿ. 

Âñå ñðàçó çàìå÷àþò ïåðåìåíû. 
Â ïðîøëîì ãîäó Ïðàâëåíèå ÐÎÎ 
ÑÊ «ÎÏÑ» ïðîñèëî îðãàíèçàòîðîâ 
ïðåäîñòàâèòü èì âîçìîæíîñòü ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå. Íûíå 
îðãàíèçàòîðû îòñëåæèâàëè ñèòóàöèþ 
è ñîçäàâàëè âñå óñëîâèÿ äëÿ íàøåãî 
ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ. Îò ýòèõ 
ïåðåìåí íà äóøå áûëî ïðèÿòíî, íî 
âìåñòå ñ òåì – âîëíèòåëüíî. Âñå 
ïîíèìàëè, ÷òî ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
ìû ïåðåæèëè âìåñòå ñ Ïîëüøåé, 
ïðèâëåêóò ïîâûøåííîå âíèìàíèå 
ê íàøåìó âûñòóïëåíèþ, à çíà÷èò, 
îíî äîëæíî áûòü áåçóêîðèçíåííûì. 

b C!%�
%� �%3, *%�= " “2%
,�	 q2="!%C%
�“*%�% *!=  …%"/L �3K	!-
…=2%! b=
	!,L c=	"“*,L !	�,
 C!%"	“2, C!=ƒ…,*, 2% 	�% C%�%?…,*,, 
ƒ…=  K%	"%L C32� “"%	�% "%› , “	
=
, “�	…=!,L C!=ƒ…,*= “,
�…% …=-
C%�,…=&?,� 	�%…“2!=�,& ,ƒ “%"	2“*%�% C!%�
%�%. m	 2%, �2%K/ .2% 
C!%�
%	 "% "“‘� K/
% C
%.,�, C!%“2% " �
=ƒ= K!%“,
,“� !=ƒ,2	
�…/	 
C	!	�	…/ " C!%"		…,, 	›	�%…% %2�	�=	�%�% d…  *!= . 

Íî, ñëàâà Áîãó, ìëàäøèå ó÷àñòíèêè 
àíñàìáëÿ, íå î÷åíü ïðîíèêëèñü 
ïåðåæèâàíèÿìè, è òèõî ïîñàïûâàÿ, 
äîáèðàëè óòðåííèé ñîí â ìÿãêèõ 
êðåñëàõ íàøåãî àâòîáóñà. 

8 ÷àñîâ óòðà. Äâåñòè êèëîìåòðîâ 
ïðåîäîëåíû ìåíüøå ÷åì çà òðè ÷àñà, 
êîòîðûå ïðîëåòåëè êàê ìãíîâåíèå 
â äðóæíîé êîìïàíèè åäèíîìûø-
ëåííèêîâ. Èç ÷åòûð¸õ íîìåðîâ, 
ïîäãîòîâëåííûõ «Çåë¸íûì ìîñòî÷-
êîì» ê Ôåñòèâàëþ íàöèîíàëüíîé 
êóëüòóðû «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», íà 
ñöåíå, óñòàíîâëåííîé íà ïëîùàäè ó 
Êðåïîñòíîé ñòåíû â öåíòðå ãîðîäà 
Ñòàâðîïîëÿ, ìû áóäåì ïîêàçûâàòü 
òàíåö «Ïîëüêó Îéðó» â ëþáåëüñêèõ 
êîñòþìàõ è, êîíå÷íî æå, «Êðàêîâÿê» 
â íîâûõ êðàêîâñêèõ êîñòþìàõ. 
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íàøåé Ïîëîíèè. Â áåñåäå ñ Ïðå-
çèäåíòîì Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ Èðèíîé Äåãîåâîé-Ñîáîíü 
è Ïðåäñåäàòåëåì Îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ñòàâðîïîëîíèÿ» 
Èðèíîé Àíäðèåíêî, ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Þðèé Áå-
ëûé, ïåðåäàë ñëîâà ñîáîëåçíîâàíèÿ 
îò Ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ Âàëåðèÿ Ãàåâñêîãî, è âûðàçèë 
íàäåæäó, ÷òî ñìîëåíñêàÿ òðàãåäèÿ 
ñòàíåò îòïðàâíîé òî÷êîé â ïîíè-
ìàíèè ïîçèöèé íàøèõ äâóõ ñòðàí. 
Âñå âûñêàçàëèñü çà ïðîäîëæåíèå 

14 ÷àñîâ – ðàçãàð íàðîäíûõ ãó-
ëÿíèé. Íà ïëîùàäè çâó÷àò ìîòèâû 
íàðîäîâ Êàâêàçà, çàæèãàòåëüíàÿ 
ëåçãèíêà ñìåíÿåòñÿ çàäóì÷èâûì 
çâó÷àíèåì çóðíû. Çâîíêèå ãîëîñà 
êàçà÷üèõ õîðîâ ïðèâëåêàþò ìíî-
æåñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíåñòâ. È 
âîò, âíèìàòåëüíûé ñëóõ ïóáëèêè 
ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà ðàíåå íå ñëûõàí-
íûé ìîòèâ, çàçâó÷àâøèé ñ ãëàâíîé 
ñöåíû. Âîëíåíèå óõîäèò âìåñòå ñ 
ïåðâûì òàêòîì âñòóïëåíèÿ ïàð â çà-
æèãàòåëüíûé êðóãîâîðîò ïîëüñêîãî 
òàíöà «Ïîëüêè Îéðû». Ðåáÿòà, êàê 
íà îäíîì äûõàíèè, íå âûêàçûâàÿ 
äèñêîìôîðòà îò æàðû íà ñöåíå 

ïðåìüåðà – íîâûé òàíåö â íîâûõ 
êîñòþìàõ. Ëþáîïûòíî íàáëþäàòü çà 
òåì, êàê ñòàðøèå ó÷àñòíèêè àíñàì-
áëÿ áåðåæíî ïîäñêàçûâàþò, à èíîãäà 
ïðîñòî ïîìîãàþò ïðàâèëüíî îäåòü 
êîñòþì. Âðåìåíè íà ãåíåðàëüíóþ 
ðåïåòèöèþ â êîñòþìàõ íå áûëî, 
âåäü èõ èçãîòîâëåíèå çàêîí÷èëîñü 
ïîçäíåé íî÷üþ çà ÷åòûðå ÷àñà äî âû-
åçäà â Ñòàâðîïîëü, è âîëíåíèå îïÿòü 
íàáèðàåò îáîðîòû. Åñëè äâèæåíèÿ 
îòòî÷åíû äî àâòîìàòèçìà, íî âñå 
ïîíèìàþò, ÷òî äðàéâ îò òàíöà ìîæ-
íî ïîëó÷èòü òîëüêî ïðè ñî÷åòàíèè 
ìóçûêè, äâèæåíèé è êîñòþìîâ. Â 
ãîëîâàõ òàíöîðîâ âîïðîñ: «óäîáíî 
èëè íåò, áóäåò òàíöåâàòü?», èñ÷åçàþò 
ñ ïåðâûìè øàãàìè ïî ñöåíå. Íàøè 
ïðåäêè, ïðîæèâàâøèå â Ìàëî-
ïîëüñêîì âîåâîäñòâå, èçãîòîâëÿÿ 
ñâîþ íàöèîíàëüíóþ îäåæäó, ïîçà-
áîòèëèñü íå òîëüêî î ïðàçäíè÷íîì 
âèäå êîñòþìîâ, íî è èõ ïðàêòè÷-
íîñòè, ñêàçàâøåéñÿ íà îòñóòñòâèè 
ñêîâàííîñòè â äâèæåíèÿõ. Ìîæåò 
èìåííî ïîýòîìó òàíåö «Êðàêîâÿê» 
îòëè÷àåòñÿ ïðîÿâëåíèåì ñâîáîäû â 
äâèæåíèÿõ è ìûñëè. 

Çâó÷àò àïëîäèñìåíòû, à çíà÷èò, 
ìèññèÿ âûïîëíåíà íà îòëè÷íî. 
Òûñÿ÷è æèòåëåé è ãîñòåé Ñòàâ-
ðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðèîáùèëèñü ê 
êóëüòóðå íàøåé ýòíè÷åñêîé ðîäèíû. 
Â èñòîðèþ ïîëÿêîâ íà Êàâêàçå, íà-
÷àòóþ íàøèìè ïðåäêàìè ïî ñâîåé, à 
÷àùå íå ïî ñâîåé âîëå, âïèñàíà åù¸ 
îäíà ñòðàíèöà. Ýòî íîâàÿ ñòðàíèöà, 
ïîëíàÿ íàäåæä è îæèäàíèé äîáðîñî-
ñåäñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó íàøèìè 
ñòðàíàìè. 

Ñòàíèñëàâ ÊÎÌÎÖÊÈÉ 

íà÷àòîãî Åæè Áàðîì íåçàäîëãî 
äî òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé äèàëîãà 
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ è áèçíåñìåíàìè 
Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà. 

(+25° Ñ), èñïîëíèëè òàíåö. Ìãíî-
âåíèå – è âîò òî, ðàäè ÷åãî àðòèñò 
òðàòèò âðåìÿ è ñèëû, – çàñëóæåííûå 
îâàöèè æèòåëåé è ãîñòåé Ñòàâðîïî-
ëüÿ. Íåáîëüøîé ïåðåðûâ è íà ñöåíå 

JANINA  RYKOWSKA
Janina Rykowska urodziła się w rodzinie polskiej w 

Północnym Kazachstanie, do którego deportowano z Ukrainy 
w 1936 roku jej przodków. Wychowana w polskości, swoją 
działalność polonijną rozpoczęła w Ałmaty, jako członek 
Stowarzyszenia „Więź”, natomiast kontynuowała w Jarosławiu, 
gdzie w 2002 roku założyła „Dom Polski”. Zawsze uśmiechnięta, 
pełna energii, mająca w sobie charyzmę, potrafi ła zjednoczyć 
ludzi i zachęcić ich do działania. Wychowana w duchu polskim, 
ale i poszanowania innego człowieka, zawsze lubiła mówić, 
iż pochodzenie powinno łączyć, a nie dzielić, przecież dzięki 
innym narodowościom możemy poznawać świat nie tylko z 
własnej perspektywy.

W Jarosławiu na zesłaniu przebywało wielu Polaków, 
którzy pozostawili po sobie wiele śladów. Janina razem 
z członkami swojej organizacji przeprowadziła kwerendę 
Obwodowego Archiwum Jarosławia i pozyskała wiele 
ciekawych dokumentów o Polakach. Zorganizowała dwie 
wystawy oraz przygotowała przy współpracy z Archiwum 

książkę o Polakach w Jarosławskim kraju. Niestety nie 
zdążyła jej wydać, jak nie zdążyła ziścić wielu dobrych 
czynów. Choroba, z którą dzielnie się zmagała, odebrała 
jej życie. Zawsze pełna entuzjazmu i wiary niestety nie 
dała rady z jej pokonaniem. Zmarła 18 kwietnia 2010 roku, 
pozostawiając nas w smutku i żałobie.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba o wielkim sercu, 
dbająca o odrodzenie tożsamości polskiej wśród Polaków 
nie tylko w Jarosławiu, ale w całej Rosji. Całym sercem 
promowała wartości kultury polskiej i historii Polski wśród 
Polonii, pozyskując przez to sympatię do Polski, do Polaków. 
Wspólnie z Anatolem Fominem założyła Zespół „Polskie 
Kwiaty”, który działa nadal i zachwyca swoimi występami 
nie tylko rosyjską, ale i polską publiczność. Za całokształt 
swojej działalności została w tym roku uhonorowana Nagrodą 
Ministra Spraw Zagranicznych RP „Pegaz Polski”. Niestety 
nie zdążyła jej odebrać.

Natalia RYKOWSKA
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spowiedź. W Tridum Sacrum w liturgii 
Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty 
uczestniczono, o ile była możliwość. 
Pięknym zwyczajem było organizowanie 
w kościele kwest na rzecz biednych i sierot 
przez panie ze szlachty i arystokracji. 
W Warszawie odwiedzano Groby Pańskie. 

Święcono pokarmy w dworach i nie 
tylko jak dziś symbolicznie chleb, kiełbasę, 
jajko, pieprz i sól, ale mięsiwa i ciasta. 
Przygotowywano je co najmniej na dwa 
tygodnie przed świętami. Pierwsze było 

spowiedź. W Tridum Sacrum w liturgii

SZLACHECKA SZLACHECKA 
WIELKANOCWIELKANOC

Do największego święta chrześcijańskiego należy Wielkanoc. Poprzedza ją Wielki Post 
trwający 40 dni, tyle ile Jezus Chrystus pościł na pustyni. 

świniobicie i robienie wędlin, zaś w Wielkim 
Tygodniu pieczono babki, mazurki, sękacze 
i robiono Paschę z sera, wanilii i bakalii. 
W Wielką Sobotę malowano pisanki. Kiedy 
nie było farbek gotowano jajka w wywarze 
z cebuli. Największą atrakcją dla dzieci były 
cukrowe baranki, marcepanowe kurczaczki, 
a w późniejszych czasach czekoladowe 
zajączki i jajka.Tradycyjnie od poświęcenia 
stołu przez kapłana post nie obowiązywał.
W Wielką  Niedzie lę  w rezurekcj i 
uczestniczyły wszystkie stany Po powrocie 
siadano do uroczystego śniadania i dzielono 
się jajkiem, składając sobie życzenia. 
Bywało, że przy stole było kilkanaście 
i więcej osób. Pierwszy dzień świąt 
spędzano rodzinnie, drugi z przyjaciółmi. 
Tak zwany „Lany Poniedziałek” polegał na 

symbolicznym spryskaniu pań perfumami. 
Nie do pomyślenia było wylewanie wiadra 
wody na panienki.

Jeśli była ładna pogoda spacerowano, 
organizowano przejażdżki konne wierzchem 
czy powozami, często odwiedzając się 
wzajemnie. Wielkanoc oprócz sakralnego 
wymiaru upamiętniającego Zmartwychwstanie 
Chrystusa, była radosnym wiosennym świętem 
spędzanym z rodziną i przyjaciółmi i choć 
czasy się zmieniły taką została.

Iwona ZAWISZA-CHRZANOWSKAW  TYM czasie nie uczestniczono 
w żadnych zabawach i 
wieczorkach czy balach. Nie 

obchodzono hucznie imienin. Chrzczono 
dzieci w rodzinnym domu czy kościele, a 
wszelakie uroczystości i biesiady odbywały 
się po Wielkanocy. Poszczono, nie jedząc 
mięsa w tygodniu. Wyjątek stanowiła 
niedziela i  Uroczystość św. Józefa. 
W ten dzień odbywały się „pilne” śluby. 
Szczególnie ostro przestrzegano postów 
piątkowych. W Wielki Piątek „suszono” 
o chlebie i wodzie, a jeżeli jedzono to raz 
do syta rybę, śledzie i pieczone ziemniaki. 
Dzieciom pozwalano spożywać nabiał i pić 
mleko. Rozważano mękę Pańską, czytając 
co wieczór przez Panią Domu Biblię. 
Jeśli był blisko kościół brano udział w 
piątkowych Drogach Krzyżowych, a od XIX 
w. szczególnie w Warszawie i na Mazowszu 
w Gorzkich Żalach. W Wielkim Poście 

o d b y w a n o 
d o r o c z n ą 
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Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ

Ýòî áûëî áëèçêî Øîïåíó, åãî 
íðàâñòâåííîé èäåå. Ïðîèçâåäåíèÿ 
êîìïîçèòîðà – ýòî åãî îáëèê, åãî 
êóëüòóðà, åãî ãåíèé, åãî äóøà.

Øîïåí – èäåàë íå òîëüêî êàê 
êîìïîçèòîð, íî è êàê ÷åëîâåê, – â 
ýòîì óáåæäàåøüñÿ, óçó÷èâ åãî ïèñüìà. 
Ïîäëèííàÿ äîáðîòà, ïîðÿäî÷íîñòü, 
äîáðîæåëàòåëüñòâî, âûñîêàÿ êóëüòó-
ðà è óíèêàëüíàÿ âîñïèòàííîñòü. Íà 
âðàæäåáíûå âûïàäû, ïîðîé ñ îñêîð-
áëåíèÿìè (êðèòèêà Ðåëüøòàáà), îí 
íå ìîã îòâåòèòü òåì æå è íå õîòåë. 
Ïîëíàÿ ãàðìîíèÿ ÷óâñòâà, ðàçóìà 
è èíòåëëåêòà, óâåí÷àííûå íåæíîé 
êðàñîòîé, ëþáîâü ê Îò÷èçíå – â ýòîì 
åãî ìóçûêà, åãî äóøà!
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Ýæåí Äåëàêðóà

Ñëîâà, ñêàçàííûå î Ðàôàýëå, 
ïîëíîñòüþ ïðàâîìåðíû äëÿ Øîïåíà. 
Ó èñêóññòâà âñåãäà ñâîè ïðèçíàêè: 
íàöèîíàëüíîñòü, áëàãîðîäñòâî, ãóìà-
íèçì, îáùå÷åëîâå÷åñêîå. Áåç áëàãî-
ðîäñòâà íå ìîæåò áûòü ïîëíîöåííîé 
ìóçûêè; ìóçûêà Øîïåíà â âûñîêîé 
ñòåïåíè áëàãîðîäíà, à ïîòîìó âëèÿ-
íèå å¸ íà ÷åëîâåêà áëàãîòâîðíî è âîç-
âûøåííî. Êñòàòè ñêàçàòü, èçâåñòíî, 
÷òî ïîíÿòèÿ è ÷óâñòâà áëàãîðîäñòâà 
â ñîâðåìåííîé ìóçûêå èçãíàíû… 
Àâàíãàðä, ìîäåðíèçì – ýòî òà îá-
ëàñòü òàê íàçûâàåìîãî òâîð÷åñòâà, 
ãäå àâòîðû çà÷¸ðêèâàþò îñíîâíûå 
çàêîíû èñêóññòâà, ëèøàÿ ñåáÿ âîç-

ìîæíîñòè ñîçäàâàòü õóäîæåñòâåííûå 
ïðîèçâåäåíèÿ. Íà ìîé âçãëÿä – ýòî 
óìûøëåííàÿ âûäóìêà àãðåññèâíîãî 
ýãîèçìà, æåëàþùåãî çàÿâèòü î ñåáå 
âñåìó ìèðó ëþáîé öåíîé, íå òâîðÿ 
ìóçûêó, íî êîíñòðóèðóÿ å¸ è ïîëó÷àÿ 
âñ¸, ÷òî óãîäíî, íî òîëüêî íå ìóçûêó. 
Ìóçûêà íå ìîæåò æèòü áåç ñåðäöà. 
Êîìïîçèòîðû, èñïîëíèòåëè ÷àñòî 
çàáûâàþò ýòî è ïðåâðàùàþòñÿ â ñó-
õèõ ôèëîñîôîâ èëè ìàòåìàòèêîâ. 

Èñêóññòâî äëÿ Øîïåíà – ñâÿ-
òûíÿ, îí íå äîïóñêàë ïðîôàíàöèè, 
ãðóáîñòè, øàðëàòàíñòâà, íàðî÷èòîñòè 
– ýòî åãî êîðîáèëî. Ìóçûêà Øîïå-
íà ïðîñòà, ñëîæíà, ïëåíèòåëüíà è 
âîçâûøåííà. Â ÷¸ì å¸ ñëîæíîñòü? 
Äóìàåòñÿ, ÷òî â ãëóáèíå ñîäåðæàíèÿ 
è ñèìôîíèçìå, à ïðîñòîòà â å¸ äî-
ñòóïíîñòè, íàðîäíîñòè, â ðåäêîé 
ñàìîáûòíîñòè. Íàöèîíàëüíîå è 
îáùå÷åëîâå÷åñêîå â ìóçûêå Øîïåíà 
– åäèíî è íåðàçäåëèìî.
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Â. Ñòàñîâ

Ñëóøàÿ ìóçûêó Øîïåíà íåâîëüíî 
ïîääà¸øüñÿ èñêóøåíèþ îïèñàòü å¸ 
ñëîâàìè, äàòü êðàòêóþ ïîýòè÷åñêóþ 
õàðàêòåðèñòèêó. Ñêàæåì, Ïðåëþäèÿ 
¹ 7 (ëÿ ìàæîð). Ìíå çäåñü ñëûøèòñÿ 
õîð àíãåëîâ – îíè ïîþò ñâåòëûìè 

ãîëîñàìè ãèìí êðàñîòå è ëþáâè, ïîþò 
òîðæåñòâåííî, ìîëèòâåííî è áëàãî-
ðîäíî. Êðàòêîñòü è ÷èñòîòà äîñòèãàþò 
çäåñü ïðåäåëà. Âñåãî òðè ñòðî÷êè à, 
êàê ãîâîðèòñÿ, ìàëî íàïèñàíî, íî 
ìíîãî ñêàçàíî. Ýòó ïðåëþäèþ èãðàþò 
èíîãäà à la mazurek. Ìíå êàæåòñÿ, 
÷òî ýòî çàáëóæäåíèå, èáî ìóçûêà ýòà 
òðåáóåò ñäåðæàííîñòè, à íå òàíöåâàëü-
íîñòè. Ìíîþ îïèñàíû 25 ïðåëþäèé 
Øîïåíà. Âîçìîæíî, ÷òî ýòî ñìåøíî 
è äàæå ãðåõ… Áóäó êàÿòüñÿ. 

Â Ðîññèè ëþáèëè è ëþáÿò ìóçûêó 
Øîïåíà îñîáåííî ãîðÿ÷î. Ïðèâåäó 
ðÿä âûñêàçûâàíèé âåëèêèõ è âû-
äàþùèõñÿ ëþäåé. 
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À. Ñåðîâ
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Ì. Áàëàêèðåâ
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Í. À. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ

Àëåêñàíäð Ãëàçóíîâ ñîçäàë íà 
ìóçûêó Øîïåíà áàëåò «Øîïåíèàíà», 
êîòîðûé ñòàë øèðîêî èçâåñòåí. 

Ê ðàíåå ïðèâåä¸ííûì ìûñëÿì î 
Øîïåíå Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà, äîáàâëþ, 
÷òî ñóùåñòâóåò óíèêàëüíàÿ ãðàìçà-
ïèñü èñïîëíåííûõ Ðàõìàíèíîâûì 
ðÿäà ïðîèçâåäåíèé Øîïåíà, â òîì 
÷èñëå è Ñîíàòû ¹ 2 b-moll, ãäå îí 
äîñòèã âûñî÷àéøåé èñïîëíèòåëüñêîé 
âåðøèíû. Ïðåâçîéòè ýòî íåâîçìîæíî 
– ïîòîìó, ÷òî ïîäëèííî ãåíèàëüíî 
è íåïîâòîðèìî! Ìóçûêó Ôðèäåðèêà 
Øîïåíà ìîæíî áåñêîíå÷íî äîëãî 
èãðàòü è ñëóøàòü, ãîâîðèòü î íåé, âîñ-
òîðãàòüñÿ, äåëèòüñÿ òåì, ÷òî çíàåøü î 
íåé, ñ ëþäüìè, ÷óòêèìè ê ìóçûêå.

Êîìïîçèòîð 
È. È. ÂÎÉÒÞÕÎÂÑÊÈÉ

ЗОЛОТАЯ ЛИРА ШОПЕНА
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KULTURA POLSKA – BLIŻEJ 
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– Wielce Szanowny Panie Marianie, 
radzi jesteśmy witać Pana na łamach 
naszego pisma! Czy Pan pozwoli, że się 
zwrócimy z szeregiem pytań? Przede 
wszystkim ciekawi jesteśmy, w jaki sposób 
zawitał Pan do Krasnodaru i jak długo 
Pan tu przebywa?

–  P i e r w s z y  r a z  d o  R o s j i ,  d o 
Moskwy przy jecha łem w s tyczn iu 
2006 roku. Dostałem kontrakt w firmie 
olejowo-gazowej TNK-BP. Po tygodniu 
wyjechałem na moje miejsce pracy w 
Tiumeniu. Jednakże długo w tej firmie 
nie pracowałem, gdyż już w kwietniu 
wylądowałem na Sachal in ie .  Tuta j 
dowiedziałem się,  że moim nowym 
miejscem pracy będzie Krasnodar. Miasto 
o którym wtedy nic nie wiedziałem. Do 
Krasnodaru przyjechałem w lipcu 2006 
roku i wtedy też poznałem członków 
Polonii Krasnodarskiej. Wynająłem w 
Krasnodarze mieszkanie z zamiarem 
pozos tan ia  tu ta j  do  końca  mojego 
kontraktu, czyli 4 lata. I znowu zmiana 
zamieszkania, po dwóch miesiącach 
p o b y t u  w  K r a s n o d a r z e  p r o j e k t 
przeniesiono do Londynu w Anglii. Ale 
jak zwykle historia zakręciła pełne koło 
i tak we wrześniu 2009 roku ponownie 
wróciłem do Krasnodaru, gdzie planuję 
pracować do końca czerwca 2011 roku.

– Czy podoba się Panu nasz region, 
jego mieszkańce oraz czy ich mentalność 
jest do wytrzymania?

– Region jest przepiękny, szczególnie 
góry Kaukazu. Wybrzeże Morza Czarnego 
też jest urokliwe, ale jednak najbardziej 
oczarowały mnie wasze góry, piękne i 
jeszcze dzikie.

Jak się zorientowałem, to w Krasnodarze 
zdecydowanie dominuje kultura rosyjska, co 
też oczywiście wpływa na styl życia i język. 
Drugą widoczną grupą narodowościową są 
narody Północnego Kaukazu. W Krasnodarze 
wszędzie słychać ich języki, których używają 
na co dzień między sobą. Także wywarły one 
znaczny wpływ na gastronomię krasnodarską, 
gdzie dania kuchni kaukazkiej są wszechobec 
widoczne.

Ludzie tutaj są mili i życzliwi szczególnie 
w relacjach w pracy i na ulicy. Gorzej 
to wygląda w waszych urzędach, no, ale 
myślę, że powoli będzie to się zmieniało 
na lepsze.

– Kim Pan jest z zawodu i czym się Pan 
zajmuje w naszym kraju?

– Z zawodu jes tem inżynierem 
automatykiem. 
W Krasnodarze 

wyjazd na lub nad morze, w góry czy do 
lasu, i tam wszędzie robi się ‘narodowe’ 
barbeque. Jest ono robione inaczej, niż 
wasz szaszłyk, ale smakuje równie dobrze. 
Oczywiście pieczone mięso jest popijane 
dobrym australijskim winem lub piwem. 
Jak widać, to życie w Australii jest bardziej 
podobne do życia na Kubaniu ze względu na 
podobieństwo klimatu. 

– Jak Pan ocenia Polonię Australijską 
i co ją różni od Polonii Rosyjskiej?

– Polonia Australijska jest dobrze 
zorganizowana i prężnie działająca. Ich 
liczbę ocenia się na jakieś 130 tysięcy, 
najwięcej w Sydnej i w Melburne. W 
Brisbane, gdzie mieszkam, jest ponad 3 
tysiące Polaków. Początki zaczęły się po 
II wojnie światowej, kiedy do Australii 
przyjechało dużo Polaków, którzy nie 
chcieli wracać do kraju okupowanego 
przez sowietów. W Polsce nadal dominuje 
pogląd, że rok 1944/45 był rokiem ponownej 
okupacji Polski, a nie wyzwolenia. Ja też 
byłem w tym duchu wychowywany, i 
dlatego znalazłem się w drugiej dużej 
fali emigracyjnej do Australii, która 
przypadała na lata 1980-82. Polonia w 
Brisbane ma 3 kluby, jeden bardzo duży, 
położony prawie w centrum miasta z dużą 
salą taneczną, barem i biblioteką, gdzie 
odbywają się główne imprezy polonijne. 
Pozatym jest polski kościół, polskie 
harcerstwo i grupa taneczna. W radio 
australijskim są nadawane codziennie 
godzinne programy Polonii Australijskiej, 
a w Brisbane 2 razy w tygodniu programy 
Polonii lokalnej. Głównym problemem 
Polonii Australijskiej jest starzenie się 
jej członków i brak napływu nowej 
młodej krwi. No, ale ja sądzę, że to jest 
właśnie dobry objaw, bo wreszcie Polska 
jest normalnym wolnym krajem i nie ma 
już presji na emigrację polityczną czy 
ekonomiczną.

Polonia Rosyjska ma inne korzenie i żyła 
w innych diametralnie różnych warunkach, 
niż Polonia Australijska. Po gehennie okresu 
sowieckiego i bezwzgędnej rusyfikacji 
zostać Polakiem w Rosji było niemałym 
wyczynem i ja chylę nisko czoło dla tych, 
którzy nadal mówią o sobie, że są Polakami. 
Teraz sytuacja w Rosji jest inna i to sprzyja 
rozwojowi kultur narodowych w tym 
oczywiście polskiej, co widać w przypadku 
waszego związku w Krasnodarze. Jestem 
pod dużym wrażeniem, jak prężnie wy tutaj 
działacie i jak dużo imprez robicie przy 
tak niewielkiej liczbie członków i małych 
środkach finansowych. Mam głębokie 

pracuję  w Instytucie  Projektowym 
Nipigazpierierabotka, który robi projekt 
instalacji gazowych na Sachalinie. Jestem 
dyrektorem technicznym tego projektu 
ze strony właściciela Sakhalin Energy 
Investment Company.

– W jaki sposób udało się Panu zostać 
prawdziwym obieżyświatem? Jakie 
kraje Pan odwiedził i gdzie mieszkał 
najdłużej?

– Przez przypadek, jak dość często to 
w życiu bywa. Wyjechałem z Polski do 
Austrii w 1979 roku, skąd w następnym roku 
wyemigrowałem do Australii. A później to 
już były kontrakty pracy w różnych krajach, 
jak Indonezja, Timor Wschodni, Korea, 
Egipt, USA, Niemcy, Belgia, Anglia no i 
teraz Rosja. Także w Australii zmieniałem 
miejsce zamieszkania ponad 20 razy, 
mieszkając praktycznie we wszystkich 
stanach australijskich. Jednakże najdłużej 
mieszkałem w Polsce, bo ponad 27 lat. 

– Czy życie Polaków w Australii 
mocno różni się od europejskiego?

– Dość znacznie, chociaż ma korzenie 
anglosaskie. Australijczycy żyją na dużym 
‘luzie’ na który ma zdecydowanie wpływ 
ciepły klimat. Pozatym są bardziej życzliwsi 
i uczynni niż, na przykład Anglicy. Nie 
przywiązują zbytniej wagi do ubrania 
tak, że ja zawsze poznaję australijczyków 
w grupie podróżnych na lotnisku. Pracę 
traktują podobnie jak Francuzi, daje im 
ona środki do przyjemnego życia a nie jest 
celem życia, jak w większości krajów Europy 
Zachodniej. Weekendy to obowiązkowy 

WYWIAD Z PANEM 
MARIANEM CHUDZIŃSKIM
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przekonanie, że zainteresowanie Polską 
będzie w Rosji rosło, co pomoże wam w 
naborze nowych członków i większym 
zaangażowniu i pomocy ze strony polskiego 
rządu. 

– Skąd pochodzą Pana rodzice, czy byli 
oni w jakiś sposób związani z Rosją?

– Moi rodzice pochodzą z małej 
wioski Andryanów jakieś 80 kilometrów 
na południowy zachód od Lwowa. Tam 
moja rodzina, która ma także korzenie 
ukraińskie (moja babka) mieszkała od 
stuleci. Jednakże II wojna światowa 
przewróciła ten ład do góry nogami. 
Najpierw okupacja sowiecka, później 
niemiecka, a na koniec nacjonaliści 
ukraińscy (bandy UPA) spaliły polską 
część wioski. Moja cała rodzina schroniła 
się w czysto polskiej wiosce Chłopy, która 
była ochraniana przez polską partyzantkę 
AK. Po kilku tygodniach zostali jednak 
wywiezieni na roboty przymusowe do 
Niemiec. Po wojnie pragnęli powrócić na 
swoją ziemię, ale jak dobrze wiemy – tam 
już Polski nie było, tak, że osiedlili się na 
odzyskanych Ziemiach Zachodnich. 

– Ile języków i w jakim stopniu udało 
się Panu opanować? Czy miał Pan jakieś 
szczególne trudności z nauką języka 
rosyjskiego?

Dobrze znam język angielski i rosyjski 
a w mniejszym stopniu niemiecki. Języka 
rosyjskiego uczyłem się w Polsce w 
szkole podstawowej i średniej, ale nie 
używałem go przez 40 lat. Teraz bardzo 
mi się przydaje w pracy. Prawdę mówiąc 
nigdy nie sądziłem, że ta nauka języka 
rosyjskiego kiedyś mi się przyda. Bardo 
szybko przypomniałem sobie podstawy 
języka rosyjskiego, a teraz pogłębiłem go 
o terminy techniczne. Tak że ponownie 
historia zakręciła pełne koło, tym razem 
z językiem.

– Jak Pan ocenia nasze pismo i jakie 
życzenia zechciałby Pan przekazać naszym 
czytelnikom?

– Prawdę mówiąc to byłem pod 
dużym wrażeniem, że nieliczna Polonia 
Krasnodarska wydaje tak interesujące i 
profesjonalnie prezentujące się pismo. 
Sądzę, że byłoby dobrym pomysłem 
założenie strony internetowej Polonii Kraju 
Krasnodarskiego i Północnego Kaukazu. 
Tam można by było prezentować wasze 
pismo, które docierałoby do dużo większej 
liczby czytelników i, wierzcie mi, wielu 
Polaków zainteresowałoby się tym, co i o 
czym piszecie.

Polonii Krasnodarskiej i w całej 
Rosji życzę przede wszystkim zdrowia 
i wytrwałości, żeby nadal czuć się i być 
Polakiem. A tym, którzy w Polsce jeszcze 
nie byli, życzę żeby odwiedzili kraj swoich 
korzeni, i jestem święcie przekonany, że po 
powrocie do Rosji będą bardzo dumni z tego, 
że są Polakami.

Â èþëå 2010 ã. Ñîâåò Ôîíäà 
«Ïîìîùü ïîëÿêàì íà Âîñòîêå» 
ïåðåäàë ôóíêöèè ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâëåíèÿ Ôîíäà Ïàíè Îëüãå 
Èâàíÿê. Æåëàåì íîâîìó ðóêî-
âîäèòåëþ Ôîíäà ïëîäîòâîðíîé 
ðàáîòû ïî ïîääåðæàíèþ ïîëüñêîé 
êóëüòóðû è ÿçûêà íà âîñòîê îò íà-
øåé èñòîðè÷åñêîé ðîäèíû, íîâûõ 
óñïåøíûõ ïðîåêòîâ è ðåàëèçàöèè 
âñåõ íà÷èíàíèé!

Â èþíå 2010 ã. ×ðåçâû÷àéíîå 
îáùåå ñîáðàíèå äåëåãàòîâ Àññîöèà-
öèè «Âñïóëüíîòà Ïîëüñêà» èçáðàëî 
òàéíûì ãîëîñîâàíèåì Ïàíà Ëîí-
ãèíà Êîìîëîâñêîãî ïðåäñåäàòåëåì 
Àññîöèàöèè. Æåëàåì íîâîìó ðó-
êîâîäèòåëþ ïðîäîëæèòü òå äîáðûå 
íà÷èíàíèÿ, êîòîðûìè èçâåñòíà 
Àññîöèàöèÿ, à òàêæå óñïåøíî ðå-
øàòü íîâûå çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä 
îðãàíèçàöèåé â äåëå óêðåïëåíèÿ 
èìåíè Ïîëüøè âî âñ¸ì ìèðå!  

Szanowni Państwo !
Uprzejmie Państwa informuję, że 

z dniem 12 kwietnia 2010 roku kończę 
pełnienie obowiązków konsula ds. Polonii 
w moskiewskim okręgu konsularnym i 
obejmuję inne obowiązki w Wydziale 
Konsularnym Ambasady RP w Moskwie. 
Obowiązki konsula ds. Polonii (w tym 
Karta Polaka) od dnia 12 kwietnia 2010 
roku obejmuje Pani konsul Diana Graczyk 
(tel. 231-15-63 – sprawy polonijne, 231-
15-53 – sprawy dotyczące Karty Polaka; 
e-mail: polonia@polandemb.ru, polkarta@
polandemb.ru).

Dziękuję Państwu za współpracę od 
2005 roku. Życzę wszystkim Państwu 
sukcesów w życiu osobistym i w dalszej 
pracy z Polonią i dla Polonii.

Z poważaniem
Longina PUTKA

Radca

Wielce Szanowna Pani Radca!
W imieniu Polonii z Południa Rosji z całej duszy pragnę złożyć Pani 

podziękowania za całokształt naszej długoletniej i owocnej współpracy na rzecz 
Polonii, promocji polszczyzny i kultury polskiej w Rosji.

Pani talenty, inteligencja, trafność przeczuć i dobra znajomość 
rzeczywistości sprzyjały ożywieniu Polonii Rosyjskiej i zacieśnieniu jej 
więzów z Macierzą. Na skutek Pani energicznych inicjatyw udało się nie 
tylko zadokumentować wkład Polaków w rozwój poszczególnych regionów 
Rosji, lecz dzięki temu zaciągnąć dobre kontakty między organizacjami 
polonijnymi a władzami regionalnymi!

Mamy nadzieje, że Pani działalność na nowym stanowisku nie przeszkodzi 
zachowaniu i rozwojowi przyjacielskich więzi, łączących Panią z Polonią 
Moskiewskiego Okręgu Konsularnego.

Z wyrazami podziwu i szczerego szacunku 
Aleksander SIELICKI
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W    KWIETNIU 1981 roku 
Krasnodar odwiedziła była 
lotniczka z tego Pułku 

Bohater Związku Radzieckiego Eugenia 
Żygulenko, która podczas wojny wykonała 
968 lotów bojowych. Po wojnie ona 
ukończyła trzy uczelnie, w tym, jako ostatnią – 
Akademię Kinematografi i. W charakterze 
reżysera nakręciła fi lm fabularny W niebie 
„nocne wiedźmy”, a właśnie wówczas po 
raz pierwszy zaprezentowała ten fi lm na 
Kubaniu – w swoich ojczystych stronach.

Nam, pracownikom Biura Propagandy 
Filmowej, przypadł wtedy zaszczyt przez 
ponad tydzień obcować z tą niezwykle 
urodziwą, utalentowaną i uroczą reżyserką 
i aktorką. Jeździliśmy z nią razem po Kraju 
Krasnodarskim celem spotkań z widzami, 
którym pani Eugenia opowiadała o swoich 
kombatantkach oraz prezentowała fi lm o 
ich przygodach wojennych. Niestety w roku 
1994 pani Eugenia opuściła nas na zawsze. 
Na gmachu szkoły w Tichrecku, gdzie ona 
się uczyła, umieszczono tablicę pamiątkową. 
Ona miała barwne i ciekawe życie. Przez 
heroiczne wyczyny bojowe podczas wojny 
oraz osiągnięcia w dziedzinie kinematografi i 
zasłużyła na dobrą pamięć. 

Nie wszystkim lotniczkom z tego 
Pułku poszczęściło się ocaleć podczas 
działań wojennych. Trzydziestu dwu z 
nich nie było sądzone ani zaznać szczęścia 
małżeńskiego, ani zostać matkami, ani tym 
bardziej babciami. Na zawsze pozostały 
one w pamięci jako młode i piękne 
dziewczyny. Dla ich uczczenia wzniesiono 
kilka pomników. Jeden z nich, na cześć 
Eudokii Nosal oraz trzech jej koleżanek – 
w Krasnodarze w skwerze Paszkowskim; 
dwa inne usytuowano w Moskwie: obok 
technikum, gdzie się uczyła Tatiana 
Makarowa oraz naprzeciwko Akademii 
Pedagogicznej, na której studiowała 
Wiera Bielik. W Kierczu stoi pomnik 
Eugenii Rudniewej, natomiast na lotnisku 
Krasnodarskim – dowódcy tego Pułku 
Eudokii Bierszańskiej. Ich imiona noszą 
ulice i mała planeta, im poświęcono dużo 
książek. Pamięć o nich jest wciąż żywa. 
W tym się przekonałam, kiedy w maju br. 

odwiedziłam 
w  P o l s c e 

groby Bohaterek Związku Radzieckiego 
Tatiany Makarowej i Wiery Bielik.

Od dawna marzyłam zajrzeć do Ostrołęki, 
niewielkiego miasteczka, gdzie wiecznie 
spoczywają te odważne lotniczki, i wreszcie 
moje marzenia zostały urzeczywistnione. 
Zaocznie przez Internet poznałam panią 
Jolantę Rybacką, pracowniczkę Ostrołęckiego 
Domu Kultury, która zapewniła, że pokaże 
mi wszystko w swoim mieście.

Kiedy w dniu 3 maja samolot wylądował 
w Warszawie, u wyjścia czekała na mnie 
sympatyczna para – pani Jola i jej mąż 
pan Tomasz. W rękach trzymali kartkę z 
moim imieniem „АЛЛА”. Dogadaliśmy 
się z nimi błyskawicznie. Ich samochodem 
przejechaliśmy ponad setkę kilometrów przez 
cały czas prowadząc rozmowę niby dawni 
przyjaciele po długiej rozłące.

Tuż po obiedzie skierowaliśmy się na 
cmentarz żołnierzy radzieckich. Do miejsca 
wiecznego spoczynku prowadziła nas ulica, 
która od 1944 roku, czyli ponad sześćdziesiąt 
lat, nosi imię Wiery Bielik i Tatiany 
Makarowej. Podczas działań wojennych na 
terytorium Polski zginęło około 600 tysięcy 
żołnierzy z ZSRR, których pochowano na 

195 cmentarzach oraz w grobach zbiorowych. 
W Ostrołęce pochowano 10.625 żołnierzy i 
ofi cerów z 3., 49. i 50. Armii Drugiego Frontu 
Białoruskiego. Z tej liczby udało się ustalić 
imiona tylko 426 osób, reszta – to bezimienni. 
Cmentarz jest zadbany. Zwróciłam uwagę, że 
na wielu grobach personalnych leżą świeże 
kwiaty, fotografi e, stoją świece. Świadczy to, 
że odwiedzane są przez krewnych z różnych 
krajów byłego ZSRR.

Całkowita powierzchnia cmentarza 
wynosi 2500 m2 w tym około 750 m2 

zajmują mogiły. Na cmentarzu znajduje 
się łącznie 355 grobów, w tym 121 mogił 
indywidualnych (tzw. bohaterskie) i 
279 mogił zbiorowych, oraz 2 kwatery 
wydzielone, w których pochowano lotników. 
Mogiły indywidualne mają wymiar 2x1 m, 
natomiast zbiorowe 5x2 m. Mogiły zbiorowe 
oraz 60 mogił indywidualnych obramowane 
są płytami chodnikowymi. Pozostałe mogiły 
indywidualne w roku 1975 przebudowano. 
Postawiono na nich pomniki wykonane 
z lastryka na podbudowie betonowej z 
pionową płytą na nazwisko pochowanego 
i drugą z czerwoną gwiazdą dołączoną do 
pierwszej jedną krawędzią. 

W ciągu 30 lat prowadziłam wycieczki po Kubaniu, Gruzji, Ukrainie 
i podczas odwiedzania pomników z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 
opowiadałam turystom historie osobistości wybitnych oraz mniej znanych. 
Szczególnie lubiłam opowiadać o bohaterskich lotniczkach z 46. Gwardyjskiego 
Żeńskiego Pułku Bombowców Nocnych (do dnia 8 lutego 1943 r. – 588. Pułk 
Lotniczy), gdyż nie tylko przeczytałam sporo literatury na ten temat, lecz 
osobiście znałam jedną z nich. 

«NOCNE WIEDŹMY»

Z DZIEJÓW WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA
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Główną aleję cmentarza zamyka pomnik 
wzniesiony wiosną 1950 roku. Jest to rzeźba 
żołnierza radzieckiego ze sztandarem w rękach, 
którą ustawiono na 16-metrowym cokole. 
U stóp pomnika leży marmurowa płyta z 
napisem: Bohaterskim żołnierzom Armii 
Radzieckiej wyzwolicielom Polski, poległym 
w walce z hitlerowskim okupantem, wdzięczni 
mieszkańcy powiatu Ostrołęckiego. 

Odwiedziliśmy grób Tatiany i Wiery. 
Na płycie marmurowej wyryte są imiona 
Tatiany Makarowej i Wiery Bielik, które 
zginęły w dniu 25 sierpnia 1944 roku. Jedna 
z nich miała 24 lata, druga – 23. Dla jednej 
to był 813 lot, dla drugiej – równo 800. 
Położyłam czerwone róże. Wysypałam garść 
ziemi, zabranej z Krasnodaru, powiedziałam 
kilka dobrych słów. Towarzyszyła nam 
dziennikarka z „Tygodnika Ostrołęckiego” 
pani Anna Wołosz. 

Następnego dnia odwiedziłyśmy Pałac 
Kultury, gdzie pracowała moja nowa 
przyjaciółka. Obejrzałyśmy wszystkie sale, w 
tym salę kinową oraz kostiumernie z ogromną 
ilością kurpiowskich strojów ludowych. 
Placówka zatrudnia około czterdziestu 
pracowników. Działa tu kilka zespołów 
artystycznych oraz kółka choreografi czne, 
wokalne, dramatyczne. Centrum co 
miesiąc wydaje ilustrowaną broszurę z 
planami imprez dla dzieci i dorosłych na 
co dzień: konkursy piosenek i wierszy 
dla przedszkolaków, młodzieży, zawody 
sportowe, fi lmy itp. W tym wydawnictwie 
zaplanowany był również mój wykład dla 
studentów różnych roczników Zespołu 
Kolegiów Nauczycielskich.

Na to spotkanie zaproszono również 
emerytów, nauczycieli, poetów, tych 
wszystkich, których interesuje historia, 
oraz dziennikarzy z TV, radia i prasy. 
Poprosiłam o darowanie mi niedoskonałej 
znajomości polszczyzny, którą przyswajałam 
sobie samodzielnie. Opowiedziałam o 
blokadzie Leningradu, podczas której 
spędziłam w tym mieście około roku, o 
okrutnej zimie z lat 1941 –1942, kiedy z 

braku opału książki i meble spalano w 
tzw. „burżujkach” – prowizorycznych 
metalowych piecach chałupniczego wyrobu. 
Pokazałam jak wyglądał 125-gramowy 
kawałek chleba, który ludzie dostawali na 
kartki w charakterze racji dziennej. Żeby 
nie umrzeć z głodu musiano zjadać psy, 
koty, szczury, jeżeli udawało się je złapać. 
Po wodę chodziło się nad zamarzniętą Newę 
z wiadrem na sankach. Po ulicach pełno 
było przysypanych śniegiem zwłok ludzi 
zmarłych z wycieńczenia lub na skutek 
ustawicznych nalotów lotnictwa i artylerii. 
Nie było sił, żeby je pochować na cmentarzu. 
Trwała ta blokada przez 900 dni.

Później odczytałam swój referat na 
temat lotniczek z 46. Gwardyjskiego Pułku 
Bombowców Nocnych, dowodzonym przez 
płk-pil. Eudokiję Bierszańską (1913–1982). 
Pokazałam kawałek perkalu, którym oklejano 
drewniane płaty samolotów Po-2, na których 
walczyły. W ciągu wojny pułk wykonał 23 672 
lotów bojowych i zrzucił 2 902 980 kilogramów 
bomb oraz 26 tysięcy pocisków zapalających. 
Uważnie wysłuchano opowiadania o Eugenii 
Rudniewej, która marzyła o zawodzie 
astronoma, lecz z czwartego roku studiów na 
Uniwersytecie Moskiewskim zaciągnęła się 
do wojska by zginąć pod Kierczem. Jej imię 
nosi mała planeta, odkryta przez uczonych 
z Obserwatorium Krymskiego. O odważnej 
dziewczynie z Homla Halinie Dokutowicz, 
która po kilku operacjach na kręgosłupie 
wciąż latała mimo nieznośnego bólu, zanim 
jej samolot został zestrzelony nad futorem 
Korżewskim niedaleko Tiemriuka. Tamtej 
nocy cztery samoloty nie wróciły na własne 
lotnisko i razem z Haliną zginęło osiem 
”nocnych wiedźm”. Takie przezwisko nadali 
im Niemcy z tej racji, że tymi prymitywnymi 
samolotami latać udawało się wyłącznie o 
porze nocnej. Tym nie mniej wróg wysoko 
cenił umiejętności naszych lotniczek – każdy, 
komu udawało się taki mocno dokuczliwy 
samolot zestrzelić, dostawał Żelazny Krzyż i 
urlop do Vaterlandu.

Ma się rozumieć, że najwięcej uwagi 

poświęciłam Tatianie Makarowej i Wierze 
Bielik, gdyż one są pochowane na miejscowym 
cmentarzu. Były to młodziutkie dziewczęta, 
które chciały żyć, studiować, kochać tak samo, 
jak obecni na sali studenci. Zakończyłam w 
ten sposób, że kobieta i wojna – to są pojęcia 
sprzeczne ze sobą, jako że kobieta daje życie, 
zaś wojna je zabiera. Oraz, że wojny powinno 
się eliminować, bo człowiek rodzi się dla 
szczęścia, dla pracy twórczej, żeby naszą 
planetę upiększyć i ludzi uradować.

Po mnie głos zabrał nauczyciel języka 
rosyjskiego pan Tadeusz Grec, który w roku 
1944 miał 11 lat. On dobrze pamięta jak jego 
miasto wyzwalała Armia Czerwona, pamięta 
nawet dźwięk silników lotniczych, swoisty 
właśnie nocnym bombowcom Po-2. Był 
to doskonały suplement do reminiscencji 
naszych wspólnych dziejów.

Po prelekcji odwiedziłam Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2, którego patronkami w 
latach 1968–1991 były Tatiana Makarowa i 
Wiera Bielik. Pani Wiesława Gałka, opiekunka 
Izby Tradycji, zapoznała mnie z niektórymi 
eksponatami: dwa popiersia odważnych 
lotniczek, album ze zdjęciami wszystkich 
dwustu lotniczek z 46. Gwardyjskiego 
Żeńskiego Pułku Bombowców Nocnych oraz 
materiały, związane z pobytem tu w 1977 roku 
Bierszańskiej, Czeczniewej, Gołubiewej i 
innych byłych lotniczek. W Radzie Weteranów 
przyjął mnie jej Prezes pan Zdzisław Załuska, 
który zaproponował mi do obejrzenia ogromną 
ilość teczek, zawierających szczegółowe 
ilustrowane materiały z życia Ostrołęki w 
ciągu każdego z minionych lat. W prezencie 
od pana Zdzisława dostałam zbiór wierszy 
miejscowych poetów, zawierający również 
jego utwory poetyckie.

Dziś Ostrołęka – piękne, tonące w 
zieleni i kwiatach miasto – liczy ponad 53 
tysięcy ludności. Jest miastem na prawach 
powiatu, stanowi ważne centrum przemysłu 
energetycznego, materiałów budowlanych, 
celulozowo-papierniczego oraz przetwórstwa 
rolno-spożywczego.

Ranem następnego dnia pożegnałam 
swoich nowych przyjaciół i wyruszyłam do 
Łodzi na spotkanie z tymi, których znam 
od wielu dziesiątków lat. Jestem wdzięczna 
losowi, że w ciągu całego życia miałam tak 
wielu dobrych znajomych i serdecznych 
przyjaciół. 

Ałła FIEDINA

Z DZIEJÓW WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA
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14 TWÓRCZOŚĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW

EWA
Leningrad. Most Pałacowy, 1969 rok, 

sierpień. Trzy dziewczyny stały na moście i 
rozmawiały po polsku. Powoli zbliżałam się 
do nich i dosłyszałam rozmowę:

– Ta dziewczyna jest Polką. Przeczuwam 
to, – powiedziała jedna z nich.

– Tak, – zgodziła się inna, – ona nie 
wygląda na tutejszą, lecz gdyby ona była 
Polką… Może się jej zapytamy? – Zrównałam 
się z nimi. Zwróciły się do mnie po polsku, 
lecz udając, że kompletnie nic nie rozumiem, 
minęłam ich. 

– A więc, – powiedziała trzecia 
dziewczyna, – ona wcale nie jest Polką, 
lecz może pochodzi z Estonii czy Łotwy. 
A mówiłaś, Ewo, że przeczuwasz… 
Chociaż, czy zwróciłyście uwagę na woń 
polskich perfum i krakowskie kosmetyki 
„Mirraculum”. 

Już nie byłam w stanie powstrzymywać 
śmiechu, więc zawróciłam i dołączyłam 
do nich. 

– Macie rację, dziewczęta. Jestem 
Polką.

I już cztery dziewczyny stały na Moście 
Pałacowym, z ożywieniem gadały po polsku, 
śmiały się i śmiały!

W ten sposób poznałyśmy się z Ewą 
Czołnowską i zostałyśmy przyjaciółkami na 
resztę życia. Ona i jej koleżanki Wiesława 
i Zasława były studentkami Akademii 
Farmaceutyki w Łodzi i odbywały praktykę 
przeddyplomową w aptece na Newskim 

POLSKIE SPOTKANIA – 
ABSOLUTNIE REALNE 
ZDARZENIA

Prospekcie. Pewnego 
razu po praktyce 
one wyszły z apteki 
razem z chłopakami z 
ich grupy. Znienacka 
d z i e w c z y n y  z 
o ż y w i e n i e m 
p o d p r o w a d z i ł y 
mnie  do  jednego 
z  c h ł o p a k ó w  i 
p o w i e d z i a ł y : 
„ W ł a ś n i e  t e r a z 
my cię, Andrzeju, 
sprawdzimy. On jest 
u nas jasnowidzem, 
l e c z  m u  n i e 
dowierzamy. Co się 
tyczy nas, on i tak 
wie wszystko, niech 
spróbuje na temat 
c iebie” .  Chłopak 
n i e  b y ł  w y s o k i , 
m i a ł  p o p i e l a t e 
w ł o s y,  m ą d r e  i 
uważne szare oczy. Jego badawczy wzrok 
spoczywał na mnie. Wszyscy ucichli. 
Moja świadomość została niby wyłączona. 
Nawet nie rozumiałam sensu jego słów, 
lecz wszyscy patrzyli na mnie z wielkim 
zdumieniem i zainteresowaniem. Ostatnie 
słowa Andrzeja, dosłyszane przeze mnie: 
«Jesteś bardzo czuła». Dziewczyny 
otoczyły mnie i zapytywały: „Czy jest 
prawdą to, co on powiedział?” 

– Nie pamiętam.
– No, że możesz przeczuwać na odległość, 

co się stanie z bliskimi 
ci osobami…

– Na razie nie 
w i e m .  –  W t e d y 
o  t y m  j e s z c z e 
n i e  w i e d z i a ł a m . 
D o p i e r o  p ó ź n i e j 
doświadczyłam w 
pełnym wymiarze… 

W  d n i u  1 7 
m a r c a  u p ł y n ę ł o 
63 lata od urodzin 
Ewy. Utraciłyśmy 
łączność, lecz latem 
2007 roku miałam 
sen, że Ewy nie ma. 
Widzę dom, drzwi 
od ulicy. Wchodzę. 

Korytarz, drzwi od prawej, drzwi od 
lewej. Drzwi od prawej są otwarte. 
Wchodzę.  Widzę zaniedbany pokój 
wcale nie przypominający mieszkalnego. 
Raptem otwierają się lewe drzwi i stamtąd 
wychodzą dwie wysokie, ubrane w światłe 
palta i kapelusze kobiety, bardzo do 
siebie podobne, niby siostry bliźniaczki. 
Jedna jest mi znana. To pani Stanisława, 
mama Ewy. Druga kobieta mnie nie zna 
i przypatruje mi się z zaciekawieniem, 
po co tu się zjawiłam. Ja się pytam: 
„Pani Stanisławo, gdzie jest Ewa?” Ona 
odpowiada: „Ewa wkrótce tu przyjdzie. 
Idziemy po nią”. Zaczekaj na nią tutaj”. 
One odchodzą i ja wychodzę na ulicę. Po 
tym widzę siebie w swoim mieszkaniu w 
Armawirze. Wchodzę do kuchni, gdzie 
naprzeciwko mnie obok stołu stoi młoda 
dziewczyna, podobna do Ewy. Za jej 
plecami na stole stoi duża miednica pełna 
pasztecików wypominkowych. Do mojej 
świadomości dociera, że to nie jest Ewa, 
Ewa nie może być taką młodą, to jest jej 
córka Małgorzata. Ściskamy się nawzajem 
i płaczemy. Małgosia mi mówi, że mamy 
nie ma… 

Byłabym niezmiernie wdzięczna za 
każdą wiadomość, dotyczącą losów Ewy 
Czołnowskiej-Marks z Łodzi. 

Jana MATIWIECKA

Jana

Ewa
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“Mikołaj Kopernik”
Anastazja TITOWA (12 lat)

„Koncert zespołu Skowronek w Krakowie” 

Krystyna MOTINA (14 lat)

„Generał Popławski”
Julia AKIMOWA (13 lat)

„Adam Mickiewicz żegna się z Marylą”Daria SMULSKA (13 lat)

„Prezydent Polski Lech Kaczyński”

Oleg DOMANIN (12 lat)

„Na ulicy w Toruniu”

Lewon DAWIDIAN (10 lat)

VI KONKURS 
«ROSJA – POLSKA»
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28 èþíÿ 2010 ã. â àêòîâîì çàëå Îáùåñòâåííî-
èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ãîðîäà Êðàñíîäàðà ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò 
ëåãåíäàðíîãî àíñàìáëÿ ïîëüñêîé ïåñíè è òàíöà «Ñèáèðñêèé 
Êðàêîâÿê», ïðèåõàâøåãî èç ñòîëèöû Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ ãî-
ðîäà Àáàêàí.

«Ñèáèðñêèé Êðàêîâÿê» – îäèí èç ñòàðåéøèõ ïîëîíèéíûõ 
ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ Ðîññèè. Îí áûë îñíîâàí ÷ëåíàìè 
Ïîëüñêîé êóëüòóðíî-íàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè «Ïîëîíèÿ» â 
íîÿáðå 1997 ã., ïðîø¸ë ÿðêèé è ïëîäîòâîðíûé ïóòü. Â 2006 ã. 
àíñàìáëþ áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå íàðîäíîãî êîëëåêòèâà. «Ñè-
áèðñêèé êðàêîâÿê» èìååò òð¸õâîçðàñòíûé ñîñòàâ (âñåãî îêîëî 
90 ó÷àñòíèêîâ). Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü àíñàìáëÿ – ïàíè 
Åëåíà Âëàäèìèðîâà, õîðåîãðàô-ïîñòàíîâùèê – ïàíè Íàòàëüÿ 
Áóøóåâà. 

Â Êðàñíîäàð ïðèåõàë âçðîñëûé ñîñòàâ àíñàìáëÿ, êîñòÿê 
êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò òàíöåâàëüíàÿ ãðóïïà, âîêàëüíûé êâàðòåò è èíñòðóìåíòàëüíàÿ êàïåëëà. 

Ïîëÿêè-ñèáèðÿêè ïðèâåçëè òàíöû è ïåñíè ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ïîëüøè. ×àñòè÷íî ýòî ðåêîíñòðóêöèÿ íà-
öèîíàëüíîãî ïîëüñêîãî ôîëüêëîðà, ïëþñ òî, ÷òî ñóìåëè ñîõðàíèòü ïîëÿêè Ñèáèðè. Â èõ ðåïåðòóàðå íå òîëüêî 
ïîëüñêèé ôîëüêëîð, íî è ýñòðàäíûå ïîëüñêèå ïåñíè è òàíöû, è ôîëüêëîð íàðîäîâ, êîòîðûå èñêîííî ïðîæèâàëè 
íà òåððèòîðèè Ïîëüøè – åñòü è öûãàíñêèå òåìû, è, êîíå÷íî, òåìû ðóññêèå è õàêàññêèå.

Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ â Êðàñíîäàðå «Ñèáèðñêèé êðàêîâÿê» îòïðàâèëñÿ íà ×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå â Äæóá-
ãó, ãäå èõ æäóò äðóæåñêèå âñòðå÷è ñ õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì êðàñíîäàðñêîãî ïîëüñêîãî ôîëüêëîðíî-
ýòíîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ «Ñêîâðîíýê» ïàíè ßäâèãîé Ãæåëÿê.

Ñëåäóåò îòìåòèòü ñåìåéíóþ àòìîñôåðó âå÷åðà, íà êîòîðîì êðîìå âûñòóïëåíèÿ ñèáèðñêèõ ïîëÿêîâ ñîñòîÿëàñü 
ïðåçåíòàöèÿ ñáîðíèêà èðîíè÷åñêèõ ðàññêàçîâ «×åðåøíÿ ðàçäîðà» ÷ëåíà ÊÐÎÎ Ïîëüñêèé öåíòð «Åäèíñòâî» ïàíè 
Ëàðèñû Ãàííî÷êà. 

Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ áûëà îáúÿâëåíà èíèöèàòèâà ïîëÿêîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, îòîçâàâøèõñÿ 
íà ñòðàøíûå íàâîäíåíèÿ â Ïîëüøå è ðåøèâøèõ ïðèãëàñèòü â àâãóñòå ýòîãî ãîäà íà ÷åðíîìîðñêîå è àçîâñêîå 
ïîáåðåæüå ãðóïïó äåòåé èç íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò âîäíîé ñòèõèè ïîëüñêèõ ðåãèîíîâ. 
Êóáàíñêèå ïîëÿêè óæå ñîáèðàþò ñðåäñòâà äëÿ îðãàíèçàöèè ýòîé ïîìîùè.

4 ,&…  2010 �. " p%“2%"	-…=-d%…3 “%“2%-
 
“  Š!=,�,%……/L a=
 C%
 *%" p%““,,.

Âîò óæå âòîðîé ðàç Ðåãèîíàëüíàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ïîëîíèÿ Äîíà» ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ïàíè Èðèíû Âåëåæèíñêîé 
ïðîâåëà ýòî ÿðêîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå 
ñîáðàëî ïðåäñòàâèòåëåé ðÿäà áðàòñêèõ 
ïîëîíèéíûõ îðãàíèçàöèé Þãà Ðîññèè è 
âñåõ íàöèîíàëüíûõ äèàñïîð Ðîñòîâà-íà-
Äîíó. ×ëåíû ïðàâëåíèÿ Ïîëüñêîãî öåí-
òðà «Åäèíñòâî» ïî÷òè â ïîëíîì ñîñòàâå 
ïîñåòèëè ñòîëèöó Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà.

Â ïðîãðàììå âå÷åðà áûëè ïðîèçâåäå-
íèÿ èçâåñòíûõ êîìïîçèòîðîâ è ïîýòîâ, 
âûñòóïëåíèå þíûõ òàëàíòîâ, êîíêóðñû è 
ñþðïðèçû, òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ 
ãîñòåé, èçûñêàííûé óæèí è øîó ñ øàì-
ïàíñêèì.

Îäíèì èç ÿðêèõ ìîìåíòîâ ñòàëî âûñòó-
ïëåíèå àíñàìáëÿ «Çåë¸ííûé ìîñòî÷åê» ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Ðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ «Îáúåäèí¸ííûå ïîëüñêèå ñåðä-
öà» ïàíè Èðèíû Äåãîåâîé-Ñîáîíü. 

Ïî÷¸òíûì ãîñòåì âå÷åðà ñòàëà êîíñóë 
ïàíè Ëîíãèíà Ïóòêà. 

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ïðè ïîääåðæêå 
Êîíñóëüñêîãî îòäåëà Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Ïîëüøà â Ìîñêâå, Ôîíäà «Ïîìîùü ïîëÿêàì 
íà Âîñòîêå» è àäìèíèñòðàöèè Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè.

Ôîòîðåïîðòàæ ñ áàëà ñìîòðèòå íà 
ñòðàíèöå 18 íàøåãî èçäàíèÿ. 

PODZIĘKOWANIE DLA ROSJAN 
ZA PROMOCJĘ POLSKI W ROSJI

29 lipca 2010 r. w gmachu Wszechrosyjskiej Państwowej Biblioteki 
Literatury Obcej w Moskwie Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Bahr 
wręczył nagrody grupie Rosjan za szczególny wkład w rozwój polsko-rosyjskich 
stosunków kulturalnych. 

Premia Ministra Spraw Zagranicznych 
RP została przyznana poetce i tłumaczce 
poezji polskiej, autorce zbioru „Poeci 
Polscy” Natalii Astafiewej. Premie 
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej – 
fi gurki „Pegaz Polski” – dostali: historyk 
literatury polskiej profesor Wiktor Choriew 
za monografię „Literatura polska 20. 
wieku. 1890–1990”, tłumacz Asar Eppel za 
tłumaczenia wierszy Wisławy Szymborskiej, 
Georgij Amnuel za organizację wycieczek 

zapoznawczych do Polski dla młodej inteligencji rosyjskiej. Tegorocznymi 
laureatami „Pegaza Polskiego”, którym fi gurki wręczono wcześniej, zostali 
także: zmarła w roku bieżącym Janina Rykowska – wieloletni Prezes organizacji 
polonijnej w Jarosławiu, twórca wspaniałego zespołu folklorystycznego „Kwiaty 
Polskie” oraz Siergiej Kriwobokow i Walentin Masłow – kierownicy Gimnazjum 
nr 1 w Usolju Syberyjskim, z inicjatywy których uczniowie gimnazjum już przez 
15 lat uczą się języka polskiego.

W ceremonii uroczystego wręczenia nagród wzięła udział wielka grupa 
przyjaciół Polski – pisarzy, naukowców, malarzy, młodzieży. Gościem honorowym 
wieczoru był Jewgienij Jewtuszenko, który opowiedział o swoich rodzinnych 
oraz literackich powiązaniach z Polską. Wieczór odbył się w niepowtarzalnej 
przyjacielskiej atmosferze, której sprzyjała prezentacja fragmentów twórczości 
osób nagrodzonych oraz piękna muzyka w wykonaniu zespołu dawnej muzyki 
„Uzorika”. Przeprowadzenie spotkania stało się możliwe dzięki Dyrektorce 
Biblioteki Literatury Obcej Jekatierinie Gienijewej, którą podczas ceremonii 
reprezentowała jej zastępczyni Ludmiła Skaczkowa. 

Wg materiałów witryny Internetowej Ambasady RP w Moskwie
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å¸ ïåðåâåëè â ñîáñòâåííîå çäàíèå ïî 
óë. Ì. Ãîðüêîãî, 86 – ðÿäîì ñ êîñò¸-
ëîì, ãäå è áûëà îíà äî ðåâîëþöèè. 
Â ýòîì çäàíèè ñåé÷àñ ðàçìåùàåòñÿ 
õðàíèëèùå Ðîñòîâñêîãî êðàåâåä÷å-
ñêîãî ìóçåÿ. Øêîëå ïðèñâîèëè èìÿ 
Þëèàíà Ìàðõëåâñêîãî è íàçâàíèå 
«òðóäîâàÿ», òàê êàê øåôîì øêîëû 
áûë ãâîçäèëüíûé çàâîä, ãäå ó÷åíèêè 
øêîëû øèëè ñóìî÷êè. 

 Þëèàí Ìàðõëåâñêèé (1866–
1925) áûë èçâåñòíûì äåÿòåëåì 
ìåæäóíàðîäíîãî ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ, 
ïóáëèöèñòîì è ýêîíîìèñòîì. Îí 
ïðîèñõîäèë èç øëÿõåòñêîé ñåìüè ã. 
Âëîöëàâåêà. Â Ñîâåòñêîé Ðîññèè â 
1918 ãîäó áûë ÷ëåíîì ÂÖÈÊ. Óìåð 
Ìàðõëåâñêèé â Íåâè (Èòàëèÿ), 
ãäå íàõîäèëñÿ íà ëå÷åíèè. Åãî ïî-

õîðîíèëè â 
Áåðëèíå, à 

Çäåñü çâó÷àëà
ïîëüñêàÿ ðå÷ü
â ìàðòå 1950 ãîäà ïåðåçàõîðîíèëè 
â Âàðøàâå.

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïåðåä Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíîé è Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèåé ïðîæèâàëà áîëüøàÿ 
(16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê) ïîëüñêàÿ îáùè-
íà. Â øêîëó èìåíè Þ. Ìàðõëåâ-
ñêîãî ïîñòóïàëè äåòè ïîëÿêîâ, è, 
åñòåñòâåííî, ÷òî ïîëüñêàÿ îáùèíà 
âçÿëà øåôñòâî íàä øêîëîé. Äàæå 
â òÿæ¸ëûå ãîëîäíûå òðèäöàòûå 
ãîäû ó÷åíèêè ïîëüñêîé øêîëû 
ïîëó÷àëè áåñïëàòíûå îáåäû. Â 
øêîëå ðàáîòàëî ìíîãî òåõíè÷åñêèõ 
è õóäîæåñòâåííûõ êðóæêîâ, â òîì 
÷èñëå ìóçûêàëüíûé è òåàòðàëüíûé. 
Â øêîëå ïðåïîäàâàëè ïîëüñêèé, 
ðóññêèé è íåìåöêèé ÿçûêè, èñòî-
ðèþ Ïîëüøè, çàêîí Áîæèé, ìàòå-
ìàòèêó, õèìèþ, ôèçèêó, áèîëîãèþ 
è äðóãèå ïðåäìåòû, à òàêæå âåëàñü 
áîëüøàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà: 
âå÷åðà-âñòðå÷è ñ çàñëóæåííûìè 
ëþäüìè, ðóêîâîäèòåëÿìè ïîëü-
ñêîãî äâèæåíèÿ, äåÿòåëÿìè Ïîëü-
ñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè. 
Ðóêîâîäèòåëü Ïîëüñêîé ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé ïàðòèè ïàí Ãðàäñêèé 
ñåðü¸çíî èíòåðåñîâàëñÿ øêîëîé, 
íå òîëüêî ó÷åáíûì ïðîöåññîì è 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòîé, íî è å¸ 
ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì. Îäíèì 

èç äèðåêòîðîâ øêîëû áûë Ïàâåë 
Èâàíîâè÷ Êóáûëü, à çàâó÷åì – 
Ðóäîëüô Ñåì¸íîâè÷ Ãîëüáåðã, 
êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ñòàë äèðåê-
òîðîì øêîëû. 

Ó÷èòåëÿìè ðàáîòàëè: Ýëüçà Àâãó-
ñòîâíà Êèëü ïðåïîäàâàëà íåìåöêèé 
ÿçûê, Ñòåôàí Ôèëîôèëîâè÷ Õîìèê – 
áèîëîãèþ è õèìèþ, Îëüãà Ñåì¸íîâ-
íà Ïðåîáðàæåíñêàÿ – ðóññêèé ÿçûê, 
Ãàÿíà Ñåðãååâíà Ñàíäàðêåøåâà – 
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Ò Î×ÍÎÉ äàòû ñòðîèòåëü-
ñòâà è îòêðûòèÿ ïîëüñêîé 
ñåìèëåòíåé òðóäîâîé øêî-

ëû èìåíè Þëèàíà Ìàðõëåâñêîãî íå 
óñòàíîâëåíî. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, 
øêîëà áûëà ïîñòðîåíà îäíîâðåìåí-
íî ñ êîñò¸ëîì â 1892 ãîäó. Êîñò¸ë 
ðàñïîëàãàëñÿ ïî óë. Ñåííîé, 98 
(íûíå Ì. Ãîðüêîãî, 84), à çäàíèå 
øêîëû ðàñïîëîæåíî ðÿäîì, ïî óë. 
Ì Ãîðüêîãî, 86. Â ïåðå÷íå ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé «Âñÿ îáëàñòü Âîéñêà 
Äîíñêîãî è ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó» çíà-
÷èòñÿ êàòîëè÷åñêîå ó÷èëèùå ïðè 
êîñò¸ëå. Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, 
Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ è Ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî 
øêîëà çàêðûëàñü. Å¸ ðàáîòà áûëà 
âîçîáíîâëåíà òîëüêî â 1926 ãîäó. 
Ñíà÷àëà (äî 1928 ãîäà) – â çäàíèè 
áûâøåé â òå ãîäû ðóññêîé øêîëû 
èìåíè Ê. Ìàðêñà. Â ýòîì æå ãîäó 
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íå òîëüêî â ïîëüñêîé øêîëå, íî è â 
ðóññêèõ øêîëàõ: ¹ 82, 79, 30 è 40. 
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû Ðæåóññêèé áûë ìîáèëèçîâàí 
â ðÿäû Êðàñíîé àðìèè. Â ñîñòàâå 
101-ãî ïîëêà ñ áîÿìè äîø¸ë äî 
Ñòàëèíãðàäà. Ïðèíÿë ó÷àñòèå â åãî 
îáîðîíå. Îäíàêî ñîâåðøåííî íåî-
æèäàííî â 1943 ãîäó åãî îòîçâàëè ñ 
ôðîíòà è íàïðàâèëè â Ìîñêâó, çàòåì 
â Ðÿçàíü – òóäà ãäå, ãäå ôîðìèðîâà-
ëàñü Ïåðâàÿ ïîëüñêàÿ äèâèçèÿ èìåíè 
Ò. Êîñòþøêî. Çäåñü, íà áåðåãó Îêè, 
íàäåëè íà Ðæåóññêîãî ïîëüñêóþ 
ôîðìó, êîíôåäåðàòêó ñ «áåëûì îð-
ëîì», íàó÷èëè ïåòü íàöèîíàëüíûé 
ãèìí – «Åùå Ïîëüñêà íå çãèíýëà…» 
1 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà, â ÷åòâåðòóþ 
ãîäîâùèíó íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà 
Ïîëüøó, «êîñòþøêîâöåâ» íàïðàâèëè 
íà ôðîíò. Ïîëüñêèå âîèíû ïðîðâà-
ëè îáîðîíó ãèòëåðîâöåâ â ðàéîíå 
ñåëà Ëåíèíî (Áåëîðóññèÿ). Áèòâà 
ïîä Ëåíèíî ñòàëà ïåðâûì ñîâìåñò-
íûì áîåâûì âûñòóïëåíèåì ÷àñòåé 
Êðàñíîé àðìèè è íàðîäíîãî Âîéñêà 
Ïîëüñêîãî. Â îçíàìåíîâàíèå ýòîãî 
èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ 12 îêòÿáðÿ 
â Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêå 
îòìå÷àëñÿ êàê Äåíü Âîéñêà Ïîëü-
ñêîãî. 

Â øêîëå ó÷èëèñü è å¸ çàêîí÷èëè: 
Ôðàíö Áóåâñêèé, Áîëåñëàâ è Âèêòî-

q.o. qC,›	"“*,L, 
3�	…,* �*%
/

ðèÿ Îðëèê, Õåëåíà Áîðòîøóê, Àííà 
Ëåâèöêè, Àíàòîëü è Âëàäåê Ñòîåê, 
Ýäâàðä è Âëàäåê Ñóðâèëëî, Ñòàíèñ-
ëàâ Ñêàëüìîâñêèé, Ëþäâèãà Ñåëèâà-
íîâñêàÿ, Ðàäà Âèäçèíñêàÿ, Þçåôà 
è Èðèíà Çàëåññêèå, ßäâèãà ßðîøå-
âè÷, Õåëåíà Äîìáðîâñêàÿ, Ýäâàðä 
Ñòîæåâñêèé, Ñèãèçìóíä è Ýäâàðä 
Ñïèæåâñêèå, Âÿ÷åñëàâ Ìàðèê, Ëè-
äèÿ Ñòàíêåâè÷, Ýäâàðä Êàðáîâñêèé 
è äðóãèå Ìíîãèå ó÷åíèêè áûâøåé 
øêîëû ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè «Ïîëîíèè 
Äîíà». ×ëåíàìè ýòîé îðãàíèçàöèè 
òàêæå ÿâëÿåòñÿ è èõ áûâøèé ó÷è-
òåëü è çàâåäóþùèé øêîëû Èîñèô 
Ôðàíöåâè÷ Ðæåóññêèé. Íà âñòðå÷àõ 
ïî ñëó÷àþ ïðàçäíèêîâ ó íèõ âåäóòñÿ 
èíòåðåñíûå è ñåðäå÷íûå áåñåäû… 

 Ïðèìåðîì æèçíè ïîëüñêèõ ó÷å-
íèêîâ ÿâëÿåòñÿ ñóäüáà Ñèãèçìóíäà 
Ïåòðîâè÷à Ñïèæåâñêîãî. Îí âñïî-
ìèíàåò: «Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1933 
ãîäó ïîëüñêîé øêîëû ÿ ïîñòóïèë 
â ðóññêóþ ñðåäíþþ øêîëó ðàáî÷åé 
ìîëîä¸æè, íî íå â 8-é êëàññ, à â 
6-é, òàê êàê ïðèøëîñü íåñêîëüêî 
ïåðåó÷èâàòüñÿ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ðóññêîé øêîëû ÿ äîëãîå âðåìÿ íå 
ìîã ïîñòóïèòü â âûñøåå ó÷åáíîå çà-
âåäåíèå, òàê êàê áûë ñûíîì ðåïðåñ-
ñèðîâàííûõ ðîäèòåëåé. Â 1939 ãîäó 
ïîñòóïèë íà ðàáôàê ïåäàãîãè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà, íî â èíñòèòóò íå ïðè-
íÿëè. Âûíóæäåí áûë ðàáîòàòü ìó-
çûêàíòîì». Ïåðåä íà÷àëîì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ñïèæåâñêèé 
áûë ïðèçâàí â àðìèþ, ãäå ñëóæèë â 
ñòðîèòåëüíîì áàòàëüîíå. Ñ íà÷àëîì 
âîéíû áàòàëüîíó ïðèøëîñü îòñòó-
ïàòü îò çàïàäíûõ ãðàíèö äî ãîðîäà 
Ãðîçíîãî. Çäåñü Ñïèæåâñêèé áûë 
îòêîìàíäèðîâàí â àðìåéñêèé îð-
êåñòð Çàêàâêàçñêîãî ôðîíòà. Ïîñëå 
æåíèòüáû æèë â Ðîñòîâå-íà-Äîíó 
è ðàáîòàë â îðêåñòðàõ ïàðêà èì. Ì. 
Ãîðüêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ïàðêà. Â 
1956 ãîäó íà èìÿ åãî ìàòåðè ïðèøëî 
óâåäîìëåíèå èç Ãåíïðîêóðàòóðû î 
òîì, ÷òî Ï¸òð Ñïèæåâñêèé íåâèíî-
âåí è ïîñìåðòíî ðåàáèëèòèðîâàí. 
Ñèãèçìóíä Ïåòðîâè÷ – ó÷àñòíèê 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
íàãðàæä¸í îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è 15 ìåäàëÿìè, èíâàëèä 2-é 
ãðóïïû. 

 Â òðèäöàòûå ãîäû çàïðåòèëè 
ïðåïîäàâàòü çàêîí Áîæèé, äåòÿì 
íå ðàçðåøàëè õîäèòü â êîñò¸ë, 
ó÷åíèêîâ-ïîëÿêîâ ñòàíîâèëîñü âñ¸ 
ìåíüøå è ìåíüøå: íàðÿäó ñ ïîëü-
ñêèìè êëàññàìè ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ 
è ðóññêèå, è â 1938 ãîäó ïîëüñêóþ 
øêîëó çàêðûëè.

Áðîíèñëàâ ÐÀÄÈØÅÂÑÊÈÉ 
äîöåíò,

êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèé íàóê

ìóçûêó, Ôðàíöèñêà Èîñèôîâíà 
Ðæåóññêàÿ – âåëà ìëàäøèå êëàññû, 
Èîñèô Ôðàíöåâè÷ Ðæåóññêèé – â¸ë 
ìàòåìàòèêó è ôèçèêó, âïîñëåäñòâèè 
îí ðàáîòàë çàâåäóþùèì øêîëû. 
Èîñèô è Ôðàíöèñêà Ðæåóññêèå 
ïðèåõàëè ðàáîòàòü â øêîëå ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî ïîëü-
ñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà. 
Ôðàíöèñêà óìåðëà â 1986 ãîäó, à 
Èîñèô äîëãîå âðåìÿ æèë è ðàáîòàë 

Z ZAGADNIEŃ NAUCZANIA 
JĘZYKA POLSKIEGO 

NA KAUKAZIE PÓŁNOCNYM
W Kraju Krasnodarskim, gdzie po 

uniwersytecie nauczam języka polskiego, 
zamieszkuje kilkanaście tysięcy Polaków 
i osób polskiego pochodzenia. 

Organizacje polonijne zrzeszają jedynie 
kilkaset członków. Tylko stosunkowo 
niewielu z nich włada językiem ojczystym. 
Przeważnie są to osoby starsze, którym udało 
się zachować znajomość polszczyzny dzięki 
używaniu jej w rodzinie, przez łączność 
z krewnymi, zamieszkałymi w Polsce 
lub z nieodpartej chęci zamanifestowania 
wobec otoczenia swojej polskości. Nie 
bez znaczenia jest to, że do początku lat 
osiemdziesiątych szeroko kolportowano u 
nas polską prasę i książkę. Niestety wyrasta 
już drugie pokolenie tutejszych Polaków, 
którzy z różnych przyczyn pozbawieni byli 
kontaktów z kulturą i językiem polskim, i siłą 
rzeczy za język ojczysty uważają rosyjski.

Na Kubaniu ludność miejscowa 
pochodzenia kozackiego “bałaka”, czyli 
używa mowy, zbliżonej do ukraińskiej. 
Językiem ukraińskim posługiwali 
się również potomkowie Polaków, 
deportowanych niegdyś z terytoriów 
Ukrainy do Kazachstanu. Po upadku 
Związku Radzieckiego niektórym rodzinom 
polskim udało się przenieść ze Środkowej 
Azji właśnie tu, na Kaukaz Północny. 
W naszym regionie jest bardzo licznie 
reprezentowany także żywioł białoruski, 
więc nie brakuje osób o białorusko-
polskim pochodzeniu. W trakcie nauki 
języka polskiego uczniowie częstokroć 
próbują zamiast słów polskich używać 
wyrazów nie tylko rosyjskich, lecz również 
ukraińskich lub białoruskich, co niekiedy 
stwarza specyfi czne problemy. Podczas 
zajęć stale muszę zwracać uwagę swoich 
uczniów, że na początkowym etapie ciągłe 
porównywanie cech bratnich języków 
słowiańskich raczej nie dopomaga.

Oczywiście, że największą trudność 
stanowi przyswojenie wymowy polskiej, 
szczególnie jeśli chodzi o charakterystyczne 
polskie cz i ł oraz miękkie spółgłoski: 
ć, ś, ź. Psychologicznie niełatwe jest 
przyzwyczajenie się do dwugłosek i większej 
ilości spółgłosek, pisanych jedna po drugiej 
jak np. w słowie ‘powstrzymać’. Problemem 
typowo miejscowym jest wymawianie ‘g’ w 
postaci dźwięcznego szczelinowego ‘gh’, co 
chyba można wytłumaczyć zapożyczeniem 
za pośrednictwem języka ukraińskiego 
staropolskiego ‘h’.

Nauczyciele języka polskiego z 
Południa Rosji uczestniczą w seminariach, 
które corocznie odbywają się w Piatigorsku. 
Natomiast dla dzieci członków naszych 
organizacji polonijnych urządza się nad 
morzem letnie obozy językowe. 

Natalia TUTYGINA,
nauczycielka języka polskiego
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22 POLACY NA KAUKAZIE

Od wielu lat w Soczi mieszka polska rodzina 
katolicka Eudokii Jadwigi i Włodzimierza 
Szczecińskich. Mają córkę Halinę i syna 
Włodzimierza. Pochodzą z Ukrainy.

Stali u początków parafi i rzymsko-
k a t o l i c k i e j 
w  S o c z i . 

TO  B Y Ł  b a r d z o 
ciekawy czas. Wracała 
religia, wracała wiara. 

W ciągu ponad 70-ciu lat, kiedy w 
ogromnym Związku Radzieckim 
Bóg był zakazany, nie udało 
się jednak zwalczyć wiarę. Nie 
sposób było zburzyć wszystkie 
cerkwie i kościoły, a tym bardziej 

POLAK KATOLIK W SOCZI

I MATKA BOŻA FATIMSKA
niemożliwą rzeczą było zniszczyć 
wszystkie ikony, które wbrew 
zakazom były przechowywane 
w domach. Były to przeważnie 
ikony Matki Bożej: rosyjskie 
Prawosławie słynie ze swych 
maryjnych ikon – w całym świecie 
są znane np. ikony Matki Bożej 
Władimirskiej, Matki Bożej 
Kazańskiej. 

A w katolickich rodzinach, 
zagubionych w bezkresnych 
przestworzach ogromnego kraju 
przechowywane były ikony Matki 
Bożej ze śniadym Synkiem w 
ramionach, ze smutnymi oczyma i 
dziwną, niezrozumiałą dla wnuków 
rysą na ciemnej twarzy. I jeszcze 
paciorki – z krzyżykiem, które 
nie noszono dla ozdoby, ale które 
wieczorami babcia brała do ręki 
i cicho coś szeptała, powoli je 
przesuwając. Niektóre babcie 
uczyły swe wnuki tej dziwnej, jak 
muzyka brzmiącej modlitwy, innym 
zaś było zakazane narażać wnuki, 
żeby pobożność nie zaszkodziła ich 
życiowej karierze.

Potem zaczęła się pieriestrojka 
i wnuki umieściły Czarną 
Madonnę na honorowym miejscu 
w swoich domach i sięgnęły po 
babcine różańce – najczęściej 
nawet nie umiejąc odmawiać tej 
modlitwy. Razem ze swobodą 
do Rosji zaczęli przyjeżdżać 
katoliccy księża (na początku - 
prawie wszyscy Polacy) i zaczęli 
rozdawać potomkom dawnych 
Polaków katolików cieniusieńkie 
książeczki–katechizmy i różańce, 

Pasterce wielu ludzi zostało na 
nocne czuwania – żeby być razem 
z Matką Bożą w taką noc – kiedy 
Ona podarowała nam Swego Syna. 
Modlitwy i śpiewy rozbrzmiewały 
do samego rana, w różnych językach 
po kolei. Matka Boża wsłuchiwała 
się w pieśni polskie, rosyjskie i 
orientalne ormiańskie (w naszej 
parafi i jest dużo katolików (ormian), 
a nam było przytulnie, ciepło i 
spokojnie – chociaż za oknem 
rozpętała się straszliwa burza: 
błyskawice, grzmoty, wichura, 
na morzu sztorm, rzeka Soczi 
wystąpiła z brzegów .

Rano burza się uspokoiła, 
wyjrzało słońce i oświeciło 
powywracane drzewa, złamane 
gałęzie i wszystko to było zasypane 
grubą warstwą mokrego śniegu. 
Śnieg w Soczi jest bardzo rzadkim 
zjawiskiem, transport w takiej 
sytuacji jest zupełnie sparaliżowany. 
A jednak parafianie postarali się 
przybyć na następne całodniowe 
czuwania przy Matce Bożej. W 
tym dniu od rana do wieczora znów 
brzmiały kolędy, modlitwy; Msza 
święta była wyjątkowo uroczysta.

Żegnając się z Matką Bożą, 
niektórzy płakali...

O godzinie 4 rano, 26 grudnia, 
Matka Boża odjechała dalej z 
wizytacją do katolickich parafii 
Rosji: Tuapse, Anapa, Krasnodar, 
Nowoczerkask, Rostów – do naszych 
najbliższych sąsiadów-rodaków.

Rodzina SZCZECIŃSKICH,
 Soczi, dnia 9 kwietnia 2010 r.

Doskonała znajomość polszczyzny, której 
używają w rodzinie, pozwoliła im tłumaczyć 
polskie teksty liturgiczne na język rosyjski i 
w początkowym okresie dopomagać księdzu 
i siostrom zakonnym porozumiewać się 
z parafi anami. W ramach Stowarzyszenia 
“Dom Polski” w Soczi  prowadzili spotkania 

ołtarzu w kaplicy naszego, wtedy 
jeszcze niedobudowanego kościoła. 
Pierwsza modlitwa, którą usłyszała 
Matka Boża u nas, był Anioł Pański, 
i to po polsku. Później soczyjscy 
Polacy zaintonowali Różaniec – 
ulubioną modlitwę Matki Bożej. 
Czuwania trwały do godziny 22, 
kiedy zaczęła się Pasterka. Po 

a także książki o Lourdes, 
Medjugorie, Fatimie...

Fatima w Rosji jest znana – i 
nie tylko wśród katolików. W 
związku z fatimskim przesłaniem 
Matki Bożej, które dotyczy Rosji, 
a także w związku z zamachem 
na Papieża i jego cudownym 
ocaleniem (o czym dużo mówiono 
w rosyjskiej telewizji i pisano 
na łamach prasy) o Fatimie 
czytało czy też słyszało wielu 
prawosławnych. 

 Przez rosyjskich katolików 
Matka Boża Fatimska jest bardzo 
czczona. W tym roku mija akurat 
14 lat od tego czasu, kiedy 
figura Matki Bożej Fatimskiej 
pielgrzymowała po Rosji. Było 
to niezwykłe wydarzenie – Matka 
Boża wkroczyła do Rosji, gdzie 
tradycyjnie była uwielbiana od 
wieków, ale gdzie w ciągu wielu 
dziesięcioleci nie było miejsca ani 
dla Niej, ani dla Jej Syna.

 7 grudnia 1996 roku, w 
sobotę po południu, w przeddzień 
święta Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny fi gura 
Matki Bożej Fatimskiej odwiedziła 
Moskwę, a w niedziele, 8 grudnia, w 
Swoje święto, Matka Boża Fatimska 
zaczęła pielgrzymkę po Rosji.

N a s z a  p a r a f i a  m i a ł a 
wyjątkowe szczęście – Matka 
Boża nawiedziła Soczi akurat na 
Boże Narodzenie i spędziła z nami 
Świętą noc.

Miasto Soczi jest dość 
nietypowe, ciągnie się na 150 
km wzdłuż Morza Czarnego i 
wiele parafian mieszka bardzo 
daleko od kościoła. Tym niemniej 
w dniu 24 grudnia bardzo dużo 
ludzi przybyło na spotkanie z 
Matką Bożą – niektórzy nawet 
zaprosili swoich znajomych czy 
też przyjaciół–niekatolików.

W południe 24 grudnia statua 
Matki Bożej Fatimskiej stanęła przy 

W zglobalizowanym świecie, gdzie stopniowo zanikają różnice 
między państwami, chrześcijaństwo może stanowić ważną ostoję 
tożsamości; w niekatolickich zaś krajach katolicyzm może stanowić 
ostoję Polskości. Toteż parafi a, która w roku 1991 została założona na 
wybrzeżu Morza Czarnego, w Soczi, przede wszystkim miała właśnie 
taką ostoję stanowić. U fundamentów parafi i znajduje się polski 
ksiądz Bogdan Sewerynik, którego staraniami ta parafi a powstała i 
który zgromadził wokół siebie soczyjskich Polaków.

RODZINA SZCZECIŃSKICH Z SOCZI
polonijne, tematem których stała się historia, 
kultura, literatura, tradycje narodowe.

Często oprowadzają po wybrzeżu Morza 
Czarnego licznych gości z Polski, wśród których 
byli m.in.: Barbara Brylska, Jerzy Hoffman, 
Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof Lang, Bogusław 
Linda, Krzysztof Zanussi, Artur Żmijewski.



П
О

Л
ЬС

К
И

Е
   В

Е
Д

О
М

О
С

Т
И

, К
раснодар, 2010, №

 2 (27) 
23WIZERUNKI BLISKICH NAM POLAKÓW

Â 1891–1917 ãã. èíæåíåð ïóòåé 
ñîîáùåíèÿ, òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê 
À. Í. Ùåíñíîâè÷ áûë çàâåäóþùèì 
òåõíè÷åñêîé ÷àñòüþ ñòàíöèè Íîâî-
ðîññèéñê Âëàäèêàâêàçñêîé æåëåçíîé 
äîðîãè è âîçãëàâëÿë âñå òåõíè÷åñêèå 
ðàáîòû íà Íîâîðîññèéñêîì òðàíñ-
ïîðòíîì óçëå. Îí â¸ë ñòðîèòåëüñòâî, à 
çàòåì è ýêñïëóàòàöèþ æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ïàðêà, ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ, 
ïîäúåçäíûõ ïóòåé, ïðèñòàíåé è çäàíèÿ 
âîêçàëà. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì âåëèñü 
ðàáîòû ïî ýëåêòðèôèêàöèè ñàìîãî 
êðóïíîãî (¸ìêîñòüþ 3 ìëí ïóäîâ çåðíà) 
â Åâðîïå ýëåâàòîðà â Íîâîðîññèéñêå, 
âîçâîäèìîãî ïî ïðîåêòó äðóãîãî èçâåñò-
íîãî ïîëÿêà – ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ 
ÀÎ Âëàäèêàâêàçñêîé æåëåçíîé äîðîãè 
Ñòàíèñëàâà Èïïîëèòîâè÷à Êåðáåäçÿ. 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèåé 
ñîâðåìåííîãî ìåõàíèçèðîâàííîãî ýëå-
âàòîðà À. Í. Ùåíñíîâè÷ â 1894 ã. ââîäèò 
â ñòðîé ïåðâóþ â ìèðå ïðîìûøëåííóþ 
ýëåêòðîñòàíöèþ òð¸õôàçíîãî òîêà. 
Ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü ïðèìå-
íÿòü çäåñü ïîñòîÿííûé ýëåêòðè÷åñêèé 
òîê, íî Ùåíñíîâè÷ ñïðîåêòèðîâàë äëÿ 
ýëåâàòîðà è ïðèìåíèë ïåðñïåêòèâíóþ 
ñèñòåìó ïåðåìåííîãî òîêà. Îñíîâíîå 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå â âèäå ÷åòûð¸õ 
ñèíõðîííûõ òð¸õôàçíûõ ãåíåðàòîðîâ 
îáùåé ìîùíîñòüþ 1200 êÂò ïðè íà-
ïðÿæåíèè 250 Â, à òàêæå 83 òð¸õôàç-
íûõ àñèíõðîííûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé 
ìîùíîñòüþ ïî 10 è 20 êÂò, êîòîðûå 
îáåñïå÷èâàëè âñå ïðîöåññû î÷èñòêè è 
òðàíñïîðòèðîâêè çåðíà, áûëè èçãîòîâ-
ëåíû â æåëåçíîäîðîæíûõ ìàñòåðñêèõ 
ñòàíöèè Íîâîðîññèéñê è â ìàñòåðñêîé 
ýëåêòðîñòàíöèè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
è ñàìî èçîáðåòåíèå òð¸õôàçíîé ñèñòåìû 
ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ÿâëÿåòñÿ çàñëóãîé 
äðóãîãî ðóññêîãî èíæåíåðà-ýëåêòðèêà 
ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Ìèõàèëà 
Îñèïîâè÷à Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêîãî.

Òàëàíòëèâûé èíæåíåð âí¸ñ îãðîì-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâî 
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà. Â 1904 ã. îí áûë 
âêëþ÷¸í â ÷ëåíû êîìèññèè ïî óñòðîé-

êëàäáèùå Ñåíò-Æåíåâüåâ-äå-Áóà. 
Íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà Äåïàðòà-
ìåíòà ãåðîëüäèè Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî 
Ñåíàòà ¹ 43 îò 19.09.1890, îïðåäåëå-
íèåì ÑÏá äâîðÿíñêîãî äåïóòàòñêîãî 
ñîáðàíèÿ 8.11.1890 âíåñ¸í âî 2-þ 
÷àñòü äâîðÿíñêîé ðîäîñëîâíîé êíèãè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãóáåðíèè.

Áðàò: Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷ Ùåí-
ñíîâè÷ (1852, Ñîëîìáàëà – 1910, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – âèöå-àäìèðàë (1909 ã.), 
ãåðîé Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû 1904–
1905 ãã., ÷ëåí Àäìèðàëòåéñòâ-ñîâåòà, 
îäèí èç ïåðâûõ îðãàíèçàòîðîâ ìèííîãî 
äåëà è ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ â ðóññêîì 
ôëîòå, ïåðâûé ðóññêèé àäìèðàë ïîä-
âîäíîãî ïëàâàíèÿ, ïåðâûé êîìàíäèð 
Ó÷åáíîãî îòðÿäà ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ. 
Íàãðàæä¸í îðäåíàìè Ñâ. Ñòàíèñëàâà 
3-é ñò. (1878 ã.), Ñâ. Àííû 3-é ñò. (1881 ã.), 
Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2-é ñò. (1890 ã.), Ñâ. 
Àííû 2-é ñò. (1894 ã.), Ñâ. Âëàäèìèðà 
4-é ñò. ñ áàíòîì (1897 ã.), Ñâ. Âëàäè-
ìèðà 3-é ñò. (1902 ã.), Ñâ. Ãåîðãèÿ 4-é 
ñò. (1904 ã.), Ñâ. Ñòàíèñëàâà 1-é ñò. 
(1907 ã.), Çîëîòîé ñàáëåé «Çà õðàáðîñòü» 
(1907 ã.), Ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ ñ áàíòîì 
â ïàìÿòü Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû, Ñâ. 
Àííû 1-é ñò. (1910 ã.). Àâòîð «Ïî-
ëîæåíèÿ î ñëóæáå íà ïîäâîäíûõ ëîä-
êàõ». Ñóïðóãà – ßäâèãà Ìèõàéëîâíà, 
óðîæä¸ííàÿ Çìà÷êîâñêàÿ. Áðàê áûë 
áåçäåòåí. Ñêîí÷àëñÿ 20 äåêàáðÿ 1910 ã. 
(3 ÿíâàðÿ 1911 ã. ïî íîâîìó ñòèëþ) 
è ïîãðåá¸í íà Âûáîðãñêîì ðèìñêî-
êàòîëè÷åñêîì êëàäáèùå.

Ñåñòðà: Ýìèëèÿ Íèêîëàåâíà 
Ùåíñíîâè÷ – ðîä. â 1847 ã. â Ñîëîì-
áàëå. Ïðîæèâàëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 
Ïåðâûé ñóïðóã – êîëëåæñêèé ñåêðåòàðü 
Êèìîíò (óìåð ìåæäó 1889 è 1898 ã.), 
âòîðîé ñóïðóã (ñ íà÷àëà 1900-õ ãã.) – 
äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé ñîâåòíèê 
Åâãåíèé Ëåîíàðäîâè÷ Ëþáîâèöêèé. 
Â 1917 ã. ñóïðóãè Ëþáîâèöêèå (Ëþáî-
âèäñêèå) åù  ̧ïðîæèâàëè â Ïåòðîãðàäå.

Àëåêñàíäð ÑÅËÈÖÊÈÉ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÙÅÍÑÍÎÂÈ×
(1845–1922)

À. Í. Ùåíñíîâè÷ ðîäèëñÿ â ïðåä-
ìåñòüå Àðõàíãåëüñêà – Ñîëîìáàëå. 
Êàòîëèê, ñûí äâîðÿíèíà. Îêîí÷èë 
Èíæåíåðíîå ó÷èëèùå Ìîðñêîãî âå-
äîìñòâà. Â 1868 ã. îñòàâèë ôëîòñêóþ 
ñëóæáó â ÷èíå ïðàïîðùèêà Êîðïó-
ñà èíæåíåðîâ-ìåõàíèêîâ. Â 1875 ã. 
îêîí÷èë Èíñòèòóò èíæåíåðîâ ïóòåé 
ñîîáùåíèÿ è ñ 1881 ã. ñòàë  ðàáîòàòü â 
Îáùåñòâå Âëàäèêàâêàçñêîé æåëåçíîé 
äîðîãè íà ñòðîèòåëüñòâå íîâîé âåòêè 
Òèõîðåöê – Íîâîðîññèéñê, íàäîëãî 
ñâÿçàâ ñâîþ æèçíü ñ ýòèì ãîðîäîì.

Ìîðñêîé êîðïóñ â 1906 ã. è ñëóæèë â 
Áàëòèéñêîì ôëîòå. Øòóðìàíñêèé îôè-
öåð 1-ãî ðàçðÿäà (1911 ã.). Àâòîð 
ðàäèîãèäðî-àêóñòè÷åñêîãî ìåòîäà 
îïðåäåëåíèÿ ìåñòà êîðàáëÿ â ìîðå. 
Â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû çà 
çàñëóãè ïðîèçâåä¸í â ñòàðøèå ëåéòå-
íàíòû (1915 ã.), à òàêæå óäîñòîåí îð-
äåíà Ñâ. Âëàäèìèðà 4-é ñò. (1916 ã.), 
îðäåíà Ñâ. Àííû 3-é ñò. ñ ìå÷àìè 
è áàíòîì (1916 ã.). Â 1919 ã. âûåõàë 
â Ñòîêãîëüì, à çàòåì âî Ôðàíöèþ. 
Æèë è óìåð â Ïàðèæå, ïîãðåá¸í íà 

ñòâó ãîðîäñêîãî âîäîïðîâîäà, à â 1912 ã. 
ñòàë ÷ëåíîì ãîðîäñêîé êîìèññèè, âîç-
ãëàâëÿåìîé íîâîðîññèéñêèì ãîëîâîé, 
ïî ñòðîèòåëüñòâó çäàíèÿ íîâîãî ãî-
ðîäñêîãî òåàòðà. Ïðèíèìàë àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â ðàáîòàõ ïî îñâåùåíèþ óëèö, 
ïðîêëàäêå øîññåéíûõ è ïîäúåçäíûõ 
äîðîã à òàêæå òðîòóàðîâ.

Ùåíñíîâè÷ èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè 
ïî÷¸òíîãî ïîïå÷èòåëÿ äâóõêëàññíîãî 
ó÷èëèùà Îáùåñòâà Âëàäèêàâêàçñêîé 
æåëåçíîé äîðîãè è ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì 
ïîïå÷èòåëüíîãî ñîâåòà Ðåìåñëåííîé 
øêîëû â Íîâîðîññèéñêå.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ áûë òðåáîâà-
òåëüíûì è î÷åíü ïóíêòóàëüíûì íà÷àëü-
íèêîì, è êîãäà â 1917 ãîäó â âîçðàñòå 
72 ëåò ïîäàë ïðîøåíèå îá îòñòàâêå, 
òî ïîëó÷èë îò Ìèíèñòåðñòâà ïóòåé ñî-
îáùåíèÿ îòêàç. Òåì íå ìåíåå, ó÷èòûâàÿ 
ñëîæèâøèåñÿ â òî ðåâîëþöèîííîå âðå-
ìÿ âðàæäåáíûå îòíîøåíèÿ ñ íèçøèìè 
ñëóæàùèìè è ðàáî÷èìè òåõíè÷åñêîé 
÷àñòè Âëàäèêàâêàçñêîé æåëåçíîé äî-
ðîãè, îí â òîì æå ãîäó óåõàë èç Íîâî-
ðîññèéñêà â Õàáàðîâñê, ãäå è óìåð. 

Îòåö: Ìèêîëàé Âîéöåõîâè÷ (Íèêî-
ëàé Âàñèëüåâè÷) Ùåíñíîâè÷ (1813–1878) 
áûâøèé óíòåð-îôèöåð ãâàðäåéñêîãî 
ãðåíàäåðñêîãî ïîëêà Âîéñêà Ïîëüñêî-
ãî, ó÷àñòíèê Íîÿáðüñêîãî âîññòàíèÿ 
1830–33 ãã., ñîñëàííûé â Ñîëîìáàëüñêîå 
ñåëåíèå ïîä Àðõàíãåëüñêîì. Çäåñü îí 
áûë îïðåäåë¸í â Àðõàíãåëüñêèé âîåííûé 
ïîðò ìàñòåðîâûì 8-ãî ðàáî÷åãî ýêèïàæà 
Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Ôëîòà. 
Âïîñëåäñòâèè ïðîèçâåä¸í â ïðàïàðùèêè 
ïî Àäìèðàëòåéñòâó, ñ 1854 ã. – ïîðó÷èê 
8-ãî ðàáî÷åãî ýêèïàæà. Â 1862 ã. ïåðåø¸ë 
â Êðîíøòàäò íà òðàíñïîðòå «Êðàñíàÿ 
Ãîðêà». Â 1864 (èëè 1869?) ã. óâîëåí 
â îòñòàâêó ìàéîðîì.

Ìàòü: Ïåòðîíåëèÿ Þçåôîâíà 
Ùåíñíîâè÷ (îê. 1811–1896), äî÷ü ïîä-
ïîðó÷èêà Íåäâÿëêîâñêîãî. Ñêîí÷àëàñü 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è ïîõîðîíåíà íà 
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîì êëàäáèùå.

Ñûí: Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ùåíñíîâè÷ (1886–1942) – îêîí÷èë 
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íèêíîâåíèÿ, ñëîæíîãî ñòàíîâëåíèÿ è 
ïîñòåïåííîãî óêðåïëåíèÿ ïîëüñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîñòè. Â ëèòåðàòóðíîì ïëàíå 
óêàçàííûé ïåðèîä õàðàêòåðèçóåòñÿ îò-
ñóòñòâèåì èíäèâèäóàëüíî-àâòîðñêîãî, 
â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïîýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà (çà 
èñêëþ÷åíèåì ïîýçèè íà ëàòèíñêîì 
ÿçûêå), êîòîðîå îêîí÷àòåëüíî ñëîæèòñÿ 
ëèøü ê íà÷àëó XVI âåêà.

Ðàññìàòðèâàÿ ðàííèé ïîëüñêèé 
ïåñåííûé ôîëüêëîð, íàäî èìåòü â 
âèäó ñëåäóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà:

1. Äåéñòâèòåëüíî äðåâíåéøèå 
(äîõðèñòèàíñêèå) íàðîäíûå ïåñíè 
ïîëüñêèõ ïëåì¸í îñòàþòñÿ äëÿ íàñ 
ñîâåðøåííî íåèçâåñòíûìè è, âèäè-
ìî, íàâñåãäà óòðà÷åííûìè, õîòÿ – 
áåç ñîìíåíèÿ – îíè ñóùåñòâîâàëè.

2. Ñîõðàíèâøèåñÿ íàðîäíûå ïåñ-
íè X–XV âåêîâ ñ òðóäîì ïîääàþòñÿ 
óòî÷íÿþùèì äàòèðîâêàì: òåêñò, 
çàôèêñèðîâàííûé â êîíöå îáîçíà-
÷åííîãî ïåðèîäà, ìîã âîçíèêíóòü â 
åãî íà÷àëå. Ïîýòîìó â äàííîé ÷àñòè 
îáçîðà ìû âûíóæäåíû îïåðèðîâàòü 
âåñüìà ïðèáëèçèòåëüíûìè ôàêòî-
ãðàôè÷åñêèìè äàííûìè.

Èòàê, èñòîðèÿ ïîëüñêîé ïîýçèè 
(è ëèòåðàòóðû â öåëîì!) íà÷èíàåòñÿ 
ñ Õ âåêà, êîãäà áûëî îáðàçîâàíî 
ðàííåôåîäàëüíîå äðåâíåïîëüñêîå 
ãîñóäàðñòâî. Â ýòîì æå ñòîëåòèè, â 
966 ãîäó, êíÿçü Ìåøêî I èç äèíàñòèè 
Ïÿñòîâ ïðèíÿë õðèñòèàíñòâî ïî 
êàòîëè÷åñêîìó îáðÿäó. Ïîäðîáíî 

ëîæíîãî ñòàíîâëåíèÿ è
óêðåïëåíèÿ ïîëüñêîé ãî-
òè Âëèòåðàòóðíîìïëàíå

ИЗИЗ ИСТОРИ ИСТОРИИИ
íå êîììåíòèðóÿ çäåñü êîíôåñ-
ñèîíàëüíûå âîïðîñû, îòìåòèì, ÷òî 
ïðèíÿòèå êàòîëèöèçìà, âî ìíîãîì 
îïðàâäàííîå âíåøíåïîëèòè÷åñêîé 
ñèòóàöèåé (îíî íåñêîëüêî îñëàáè-
ëî ïîñòîÿííûå óãðîçû Ïîëüøå ñî 
ñòîðîíû çàïàäíûõ êàòîëè÷åñêèõ 
ãîñóäàðñòâ), ïîâëåêëî çà ñîáîé áóð-
íîå âòîðæåíèå ëàòèíñêîãî ÿçûêà 
â äðåâíåïîëüñêóþ ïèñüìåííîñòü. 
Â ðåçóëüòàòå ìíîãèå ðàííèå ëèòåðà-
òóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ ïîëÿêîâ ïèñà-
ëèñü íà ëàòûíè èëè íåïîñðåäñòâåííî 
çàèìñòâîâàëèñü èç äðóãèõ êàòîëè÷å-
ñêèõ ñòðàí (íàïðèìåð, ðåëèãèîçíûå 
ãèìíû). Îäíàêî ñëàâÿíñêàÿ ÿçûêî-
âàÿ òðàäèöèÿ, ïèòàåìàÿ ôîëüêëîðîì, 
íå óìåðëà è óñïåøíî ïðîòèâîñòîÿëà 
ëàòèíñêîìó íàòèñêó óæå â ïåðâûå 
âåêà õðèñòèàíèçàöèè. Îñîáåííî 
ýòî ïðîÿâèëîñü â íàðîäíûõ ïåñíÿõ, 
êîòîðûå ðîæäàëèñü îäíîâðåìåííî 
ñ ïðîçàè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè 
ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðà (õðîíèêè, 
öåðêîâíàÿ ëèòåðàòóðà, îðàòîðñêèå è
íàçèäàòåëüíûå òåêñòû è ò.ï.). 

Ëþáîïûòíî, ÷òî ðåëèãèîçíàÿ òå-
ìàòèêà íå îêàçàëàñü ÷óæäîé è ïå-
ñåííûì ïðîèçâåäåíèÿì íà ðîäíîì 
ÿçûêå: òàê âûðàæàëîñü ñòðåìëåíèå íàðî-
äà ê íàöèîíàëüíîé öåðêâè. ßðêèé òîìó
ïðèìåð – ïåñíÿ, êîòîðîé ñóæäåíî 
áûëî ñòàòü äðåâíåéøèì íàöèîíàëüíûì 
ïîýòè÷åñêèì òåêñòîì è âîîáùå ïåðâûì 
ïîëüñêèì ëèòåðàòóðíûì ïðîèçâåäåíè-
åì íå íà ëàòûíè. Ýòî – «Áîãîðîäèöà» 

&a%�%!%,�=[, !3*%C,“�
1407 �.

Ïîýçèÿ Ïîëüøè – îäíà èç äðåâíåéøèõ è íàèáîëåå áîãàòûõ íå òîëüêî â ñëàâÿíñêîì àðåàëå Åâðîïû, íî è â ìèðîâîì 
ìàñøòàáå. Âîçíèêíóâ â èñòîðè÷åñêèõ íåäðàõ Ñðåäíåâåêîâüÿ, îíà âïèòàëà â ñåáÿ òðàäèöèè åâðîïåéñêîãî Çàïàäà 
è Âîñòîêà, âûðàáîòàâ ñâîåîáðàçíûé ñïëàâ âûñîêîé êíèæíîñòè è íàöèîíàëüíîãî ôîëüêëîðà. Áûëè ïåðèîäû, êîãäà 
ïîëüñêàÿ ïîýçèÿ íå óñòóïàëà ïî óðîâíþ è çíà÷åíèþ âåäóùèì â ëèòåðàòóðíîì îòíîøåíèè ñòðàíàì (XVI, íà÷àëî XIX, 
XX âåê), âñåãäà îòëè÷àÿñü ïðè ýòîì âûðàæåííûì ñâîåîáðàçèåì, õóäîæåñòâåííîé íåïîâòîðèìîñòüþ. Âåëè÷àéøèå 
ïîýòû Ïîëüøè (ßí Êîõàíîâñêèé, Àäàì Ìèöêåâè÷, Þëèóø Ñëîâàöêèé) íàâñåãäà âîøëè â Ïàíòåîí ìèðîâîé êëàññèêè. 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìèíóâøåãî ñòîëåòèÿ äâà ïîýòà (×åñëàâ Ìèëîø è Âèñëàâà Øèìáîðñêàÿ) ñòàëè ëàóðåàòàìè 
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå.

Îñîáóþ ðîëü ïîëüñêàÿ ïîýçèÿ ñûãðàëà â ðàçâèòèè ðóññêîé õóäîæåñòâåííîé ñëîâåñíîñòè. Íà ïðîòÿæåíèè 
ðÿäà âåêîâ îíà âûïîëíÿëà ôóíêöèþ êóëüòóðíîãî ïîñðåäíèêà ìåæäó Ðîññèåé è Çàïàäîì. Â XIX ñòîëåòèè ïà-
òðèîòè÷åñêèå èäåè ïîýòîâ-ïîëÿêîâ êàòàëèçèðîâàëè ðîññèéñêóþ îáùåñòâåííóþ ìûñëü â åå ïîèñêàõ ïóòåé 
îáíîâëåíèÿ ñòðàíû. Â 60-80-å ãîäû ÕÕ âåêà ïîýçèÿ Ïîëüøè ðàññìàòðèâàëàñü ðîññèéñêîé èíòåëëèãåíöèåé êàê
àëüòåðíàòèâà ñõåìàòè÷åñêè ïîíÿòûì ïðèíöèïàì «ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà».

Íåèçìåííî âûñîêî öåíèëñÿ â Ðîññèè õóäîæåñòâåííûé òàëàíò ïîëüñêèõ ìàñòåðîâ èçÿùíîé ñëîâåñíîñòè. Øêîëà 
ïåðåâîäà ïîëüñêîé ïîýçèè – îäíà èç ñàìûõ ñîëèäíûõ â íàøåé ñòðàíå. Ñòèõîòâîðíûå òåêñòû ïîëÿêîâ âäîõíîâëÿëè 
À. Ñ. Ïóøêèíà, È. À. Áóíèíà, Ê. Ä. Áàëüìîíòà, Â. ß. Áðþñîâà, Í. Í. Àñååâà, Á. Ë. Ïàñòåðíàêà, À. À. Àõìàòîâó, 
äåñÿòêè äðóãèõ ïîýòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåðåâîä÷èêîâ.

Ïðåäëàãàåì ïðåäñòàâèòåëÿì êóáàíñêîé Ïîëîíèè, çíàêîìûì ñ ëèòåðàòóðîé íå ñèñòåìíî, êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé 
îáçîð èõ íàöèîíàëüíîé ïîýçèè â å¸ íàèáîëåå ÿðêèõ ïðîÿâëåíèÿõ è çíàêîâûõ èìåíàõ. Ïðè ýòîì ìû íå áóäåì ðàñ-
ñìàòðèâàòü ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàííûå íà ëàòûíè (à òàêîâûå ïîÿâëÿëèñü âïëîòü äî XIX âåêà), íî óäåëèì îñíîâíîå 
âíèìàíèå ïîëüñêîÿçû÷íûì òåêñòàì.

Ïîìèìî ýòîé, îñíîâíîé, çàäà÷è ïîñòàðàåìñÿ òàêæå äåëàòü àêöåíò íà èíôîðìàöèè ëèíãâî-ñòðàíîâåä÷åñêîãî 
õàðàêòåðà.

Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èìÿ ïåðåâîä÷èêà öèòèðóåìûõ ñòèõîòâîðåíèé è îòðûâêîâ íå óêàçàíî, ïåðåâîä íàø – Ñ.×.

НАРОДНОЕ 

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

X–XV ВЕКОВ

Êóëüòóðíîå ðàçâèòèå ëþáîé äðåâ-
íåé ñòðàíû íà÷èíàåòñÿ ñ óñòíîãî 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, ôîëüêëîðà 
(îò àíãë. “folk-lore” – «íàðîäíàÿ 
ìóäðîñòü»).

Äàííûé ðàçäåë íàøåãî î÷åðêà 
ïðåäïîëàãàåò ïðèîðèòåòíîå ðàññìî-
òðåíèå òàêîé ðàçíîâèäíîñòè ôîëü-
êëîðà, êàê íàðîäíûå ïåñíè, èáî
 èìåííî îíè ñòàëè ïåðâè÷íîé ôîð-
ìîé íàöèîíàëüíîé ïîëüñêîé ïîýçèè, 
îïðåäåëèâ å¸ õàðàêòåð ïî÷òè íà 6 ñòî-
ëåòèé, õðîíîëîãè÷åñêè ñîâïàäàþùèõ
 ñ ýïîõîé åâðîïåéñêîãî Çðåëîãî Ñðåä-
íåâåêîâüÿ. Â èñòîðè÷åñêîì îòíîøå-

íèè – ýòî 
âðåìÿ âîç-
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äîïîëíÿëîñü è ðàçðàñòàëîñü, ñ÷èòàåì
íåîáõîäèìûì ïðèâåñòè â ïîäëèííèêå:

Bogurodzica dziewica, 
ogiem sławiena Maryja,
U twego syna Gospodzina
matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.
Â ïðèáëèçèòåëüíîì áóêâàëüíîì 

ïåðåâîäå: «Áîãîðîäèöà-äåâèöà, 
Áîãîì ñëàâíàÿ Ìàðèÿ,/ Ó òâîåãî 
ñûíà-Ãîñïîäèíà [âåðíàÿ] ìàòü-
ñòîðîííèöà, Ìàðèÿ! / Îíà ïîìîæåò 
íàì, îíà íèñïîøëåò íàì [áëàãî]. / 
Ãîñïîäè ïîìèëóé».

Ïðåäïîëîæèòåëüíîå âðåìÿ âîç-
íèêíîâåíèÿ ïåñíè – êîíåö Õ âåêà. 
Äîñòîâåðíî èçâåñòíî, ÷òî îíà ñóùå-
ñòâîâàëà è èñïîëíÿëàñü â XII–XIII 
âåêàõ, õîòÿ çàïèñàíà áûëà ëèøü â 
XV ñòîëåòèè. Î äðåâíîñòè ïðîèçâå-
äåíèÿ ãîâîðèò èñïîëüçîâàíèå ñòàðî-
ñëàâÿíñêîãî ñëîâà «Bogurodzica», 
ïîçäíåå âûòåñíåííîãî â ïîëüñêîé 
ðå÷è ñî÷åòàíèåì «Panna Maryja» è 
îáèõîäíûì «Matka Boska». Â ïåðâûå 
âåêà 2-ãî òûñÿ÷åëåòèÿ ïåñíÿ áûëà 
ñâîåîáðàçíûì ãîñóäàðñòâåííûì
ãèìíîì: îíà èñïîëíÿëàñü ïîëüñêè-
ìè ðàòíèêàìè ïåðåä ñðàæåíèÿìè (â 
÷àñòíîñòè – ïåðåä Ãðþíâàëüäñêîé 
áèòâîé), à ãðå÷åñêàÿ ôðàçà «Êè-
ðèå ýëåéñîí» («Ãîñïîäè ïîìèëóé») 
íàäîëãî ñòàëà áîåâûì âîèíñêèì 
êëè÷åì. Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà, ïðè-
ïèñûâàþùàÿ àâòîðñòâî äàííîãî 

çàííûå ñ êóëüòîì Äåâû Ìàðèè 
è ñëîæèâøèåñÿ â îñîáûé æàíð â 
XIV–XV âåêàõ («Ñêîðáü Áîæüåé 
Ìàòåðè ó êðåñòà», «Áëàãî÷åñòèâàÿ 
ñâÿòàÿ Ìàðèÿ» è äðóãèå ïðîèçâåäå-
íèÿ). Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåä¸ì
ïåñíþ «Òðè Ìàðèè âäàëü ïîøëè», â 
êîòîðîé îïèñûâàåòñÿ øåñòâèå Áîãî-
ìàòåðè è, î÷åâèäíî, Ìàðèè Ìàãäà-
ëèíû è Ìàðèè èç Âèôàíèè êî Ãðîáó 
Õðèñòîâó, êîòîðûé îíè çàñòàþò ïó-
ñòûì ïîñëå âîñêðåñåíèÿ. ×èñòîòà è
òðåïåòíûé íàèâ ýòîãî ïåñíîïåíèÿ, 
âïåðâûå ïóáëèêóåìîãî çäåñü íà 
ðóññêîì ÿçûêå, ñâèäåòåëüñòâóþò î 
òåñíîé ñâÿçè ðåëèãèîçíîé òðàäèöèè 
ñ ôîëüêëîðíîé.

Òðè Ìàðèè âäàëü ïîøëè,
Ìèððó ðåäêóþ íåñëè,
×òîáû ÷åñòü Õðèñòó âîçäàòü,
Âå÷íó ñëàâó åìó äàòü. 

Àëëèëóéÿ.

Íî çàäóìàëèñü â ïóòè:
Êàê íàì êàìåíü îòâåñòè,
×òî ñêðûâàåò Ãðîá Ãîñïîäåíü,
È íà ýòî êòî ñïîñîáåí? 

Àëëèëóéÿ.

À óâèäåâ Ãðîá Ãîñïîäåíü,
Ïîíÿëè, ÷òî ïóòü ñâîáîäåí:
Êòî-òî êàìåíü îòâàëèë,
Âèäíî, î÷åíü ñèëüíûé áûë. 

Àëëèëóéÿ.

È, êîãäà ãðîáíèöó çðåëè,
Àíãåëà îíè óçðåëè.
Âå÷íûì ñâåòîì îí ñèÿë

âåñòíîñòè è ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè íèõ
ìîæíî âûäåëèòü ñîáóòêè (sobótki), 
ïðèóðî÷åííûå ê ïðàçäíèêó Èâàíà 
Êóïàëû (â ïîëüñêîé òðàäèöèè – 
ñâÿòîãî ßíà) è ñîïðîâîæäàâøèåñÿ
âîçæèãàíèåì êîñòðîâ â íî÷ü íà 24 èþíÿ 
ñòàðîãî ñòèëÿ, êîãäà öåðêîâüþ îòìå÷à-
åòñÿ ðîæäåñòâî Èîàííà Êðåñòèòåëÿ. Â 
ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ îíè ëåãëè â îñíîâó 
öèêëè÷åñêîé ïîýìû ßíà Êîõàíîâñêîãî 
«Ñâåíòîÿíñêàÿ ïåñíü î Ñîáóòêå».

Èç êàëåíäàðíûõ ïåñåí, ïîâëèÿâ-
øèõ íà ïîëüñêèå òðàäèöèè è ÿçûê, 
ñëåäóåò óïîìÿíóòü òàê íàçûâàåìûå 
«çàïóñòû» («zapusty»), èñïîëíÿâøèåñÿ 
â ïîñëåäíèé äåíü ìàñëåíèöû íàêàíó-
íå Âåëèêîãî ïîñòà.

Ïîñëå ïîñëåäíåãî ïðàçäíè÷íî-
ãî óæèíà íà ñòîë ïîäàâàëñÿ «æóð» 
(żur – ïîõë¸áêà èç ìóêè). Êàæäûé 
äîëæåí áûë îòâåäàòü ýòî ñêðîìíîå 
ÿñòâî, èáî èì ïðåäñòîÿëî ïèòàòüñÿ 
â òå÷åíèå âñåãî ïîñòà. Â ýòî âðåìÿ è 
ïåëèñü çàïóñòû â ÷åñòü «ïàíà Æóðà» 
(èëè «ïàíà Æóðîâñêîãî»); ïî ñåé 
äåíü ïîëÿêè òàê íàçûâàþò ïîñòíûå 
ñóïû íà ìó÷íîé çàêâàñêå.

Êàê è â äðóãèõ ñëàâÿíñêèõ ñòðà-
íàõ, â Ïîëüøå áûëè øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåíû «êîëÿäêè» (kolędy), 
êîòîðûå èñïîëíÿëèñü íå òîëüêî
íà Ðîæäåñòâî, íî è ïî äðóãèì ïðàçä-
íèêàì è äàæå ïî áûòîâûì ïîâîäàì 
(íàïðèìåð, «Kolęda gospodarska»).

j=!2,…= ~. a!=…2= &a%�%!%,�=[ (1909 �.)
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ИЗ ИСТОРИИ
ïîëíÿëîñü è ðàçðàñòàëîñü, ñ÷èòàåì
îáõîäèìûì ïðèâåñòè â ïîäëèííèêå:

çàííûå ñ êóëüòîì Äåâû Ìàðèè
è ñëîæèâøèåñÿ â îñîáûé æàíð â

âåñòíîñòè è ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè 
ìîæíî âûäåëèòü ñîáóòêè (sobó

äîï
íåî

ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

(Ïðîäîëæåíèå íà 26-é ñòð.)

С. Н. ЧУМАКОВ

(«Bogurodzica»), îòðàçèâøàÿ êóëüò Äåâû 
Ìàðèè, îñîáî ðàñïðîñòðàíèâøèéñÿ â 
øèðîêèõ ìàññàõ ïîëÿêîâ. Íà÷àëüíóþ 
(è ñàìóþ äîñòîâåðíóþ) ñòðîôó ýòîãî 
ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðîå ñî âðåìåíåì 

òåêñòà ñâÿòîìó Âîéöåõó (św. Wojciech, 
Õ âåê), íî ýòî íèêàê íå äîêàçàíî. 

Ïðîäîëæåíèåì òðàäèöèé «Áî-
ãîðîäèöû» ñòàëè òàê íàçûâàåìûå 
«ìàðèéíûå ïåñíè», òàêæå ñâÿ-

Òàì, ãäå íàø Ãîñïîäü ëåæàë. 
Àëëèëóéÿ.

Âñå çàñòûëè îðîáåëî,
Íî ñêàçàë èì àíãåë áåëûé:
Ñåñòðû, âû ìåíÿ íå áîéòåñü,
Òàéíå âû ìîåé îòêðîéòåñü. 

Àëëèëóéÿ.
Âû Èèñóñà âñ¸ èñêàëè,
Îá Èèñóñå âîïðîøàëè:
Îí âîñêðåñ. Åãî çäåñü íåò.
Âîò è ìåñòî, è îòâåò. 

Àëëèëóéÿ. 

Âû ñêàæèòå åãî âåðíûì,
Ëþáÿùèì åãî áåçìåðíî:
Â Ãàëèëåþ ïóòü äåðæèòå,
Òàì âû Ãîñïîäà óçðèòå. 

Àëëèëóéÿ.
Ðàçóìååòñÿ, ïîëüñêèé ïåñåííûé 

ôîëüêëîð îòíþäü íå îãðàíè÷èâàëñÿ 
ðåëèãèîçíîé òåìàòèêîé. Íà âåêà ñî-
õðàíèëè ñâîþ ïîïóëÿðíîñòü îáðÿäîâûå 
(êàëåíäàðíûå) ïåñíè. Ïî ñòåïåíè èç-
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Ïîíÿòíîé ïîïóëÿðíîñòüþ èç-
äàâíà ïîëüçîâàëèñü ëþáîâíûå è 
ñâàäåáíûå ïåñíè.

Èç ñîõðàíèâøèõñÿ îòðûâêîâ äðåâ-
íèõ ëþáîâíûõ ïåñåí ïðåäëàãàåì äâà 
÷åòâåðîñòèøèÿ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ, 
ïðè âñåé ñâîåé ïðîñòîòå, î äîñòàòî÷íî 
øèðîêîé ãàììå ýìîöèîíàëüíûõ ïåðå-
æèâàíèé ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ:

Ìèëàÿ, ëþáè âåðíåé,
Â ñåðäöå ñâîþ ìèëîñòü ãðåé.
×òî ìû ëþáèì – òî õðàíèì:
Äóøó ÷¸ðòó íå äàäèì.
(“Miłuj, miła, miłuj wiernie…”)

×òî æ, ëþáîâü, òû ñîòâîðèëà?
Òû ìåíÿ òàê îñëåïèëà,
×òî òåáå ÿ âäðóã ïîääàëñÿ,
Áóäòî è íè ñ êåì íå çíàëñÿ.
(“Ach, miłość, coś uczyniła…”)
Ðîññèéñêèé ïîëîíèñò Â.Á. Îáî-

ëåâè÷ îòìå÷àåò, ÷òî èç ñâàäåáíûõ 
ïåñåí ñàìîé ïîïóëÿðíîé, èçâåñòíîé 
âî âñåé Ïîëüøå, áûëà «Ïåñíü î õìåëå» 
(“Pieśń o chmielu”). Ïåëè å¸ òîëüêî çà-
ìóæíèå æåíùèíû äëÿ «ìîëîäûõ», ò.å. 
äëÿ æåíèõà è íåâåñòû. Èñïîëíÿëàñü 
ýòà ïåñíü â ìîìåíò òàê íàçûâàåìûõ 
«î÷åïèí» (oczepiny – îáðÿä íàäåâàíèÿ 
íà ãîëîâó íåâåñòû ÷åïöà, ñèìâîëè-
çèðîâàâøåãî ïðåâðàùåíèå äåâóøêè, 
ïàííû, â çàìóæíþþ æåíùèíó, ïàíè). 
«Ïåñíü î õìåëå» ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç 
ñàìûõ äðåâíèõ.

Íàðîäíûå ëþáîâíî-ñâàäåáíûå 
ïðîèçâåäåíèÿ íå ÷óæäàëèñü è íà-
çèäàòåëüíûõ ìîòèâîâ. Â Ïîëüøå äî 
ñèõ ïîð èçâåñòåí çàôèêñèðîâàííûé â 
XV âåêå “Wiersz o małżeństwie” («Ñòè-
õîòâîðåíèå î ñóïðóæåñòâå»), òåêñò 
êîòîðîãî ïðèâîäèì â ïîäëèííèêå:

Nie wybiraj, junochu, oczyma,
Ale słuchaj cichymi uszyma…
Przeradzi cię, junochu, kowanie,
A i ono liczka wychowanie;
Każdać panna po licu rumiana,
Ale patrz, być była domowa.
Ëþáîâü è ñóïðóæåñòâî òðàíñ-

ôîðìèðóþòñÿ â áûò, äàëåêî íå âñåãäà 
áëàãîïîëó÷íûé. 

Áûòîâûå ïåñíè îòðàæàëè ðàçíûå 
ñòîðîíû ïîâñåäíåâíîé æèçíè íàðîäà. 
Ê ýòîé îáëàñòè ôîëüêëîðà ìîæíî îò-
íåñòè òàê íàçûâàåìûå «äóìû» (æàíð, 
ïîëó÷èâøèé ïàðàëëåëüíîå ðàçâèòèå â 
ðóññêîé è óêðàèíñêîé ïîýçèè), ïðî-
èçâåäåíèÿ êîìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, 
ðàçëè÷íûå «æàëîáû» (skargi) íà ìóæà, 
æåíó, ñâåêðîâü, çëîãî ñòàðîñòó èëè 
óïðàâëÿþùåãî. Ê áûòîâûì ïåñíÿì 
îòíîñÿò òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå «êðà-
êîâÿêè» è êîëûáåëüíûå (kołysanki).

Ïî ñòåïåíè èçâåñòíîñòè ñðåäè 
íðàâñòâåííî-áûòîâûõ ïåñåí âûäåëÿ-

åòñÿ òðàãè-

ñòîðîíû ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. Íå îñòà-
¸òñÿ â ñòîðîíå è òåìà, êîòîðóþ ñåãîäíÿ 
ìû íàçâàëè áû «ýêçèñòåíöèàëüíîé»: 
òåìà áðåííîñòè æèçíè è íåèçáåæíîé 
ñìåðòè. Ðàçìûøëåíèÿ ïîäîáíîãî ðîäà 
øèðîêî âîïëîòèëèñü â ëèðèêå ñðåäíå-
âåêîâîé Åâðîïû. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü 
êëàññè÷åñêèé ìîòèâ «Ïðåíèé ìåæäó 
Æèçíüþ è Ñìåðòüþ», õàðàêòåðíûé è 
äëÿ íàðîäíîé, è äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîýçèè Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, Àíãëèè è 
äðóãèõ ñòðàí.

Îòãîëîñêè ýòîé òåìû, äîñòàòî÷-
íî, âïðî÷åì, ÿðêèå, ïðîñëåæèâàþòñÿ 
è â ôîëüêëîðíîì ñòèõîòâîð÷åñòâå 
äðåâíåé Ïîëüøè. Îáû÷íî îíè 
ñâÿçûâàþòñÿ ñ ãëóáîêîé íàðîäíîé 
âåðîé â ñïàñåíèå òåõ, êòî æèâ¸ò ïî 
Áîæüèì çàïîâåäÿì, íàäåë¸í âûñîêîé 
ìîðàëüíîé ñàìîîòâåòñòâåííîñòüþ. 
Ïðè ýòîì ìîðàëèçàòîðñêèå îòòåíêè 
íå çàñëîíÿþò â íàðîäíûõ «âèðøàõ» 
ãëóáîêîãî òðàãèçìà, îáóñëîâëåííîãî 
êîíå÷íîñòüþ çåìíîãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ. Ïîñòîÿííàÿ ùåìÿùàÿ íîòà 
èìåþùèõñÿ â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè 
ïåñåí è îòðûâêîâ – ñòðàõ ïåðåä ïåð-
âîíà÷àëüíîé áåçäîìíîñòüþ äóøè, 
îòäåëèâøåéñÿ îò òåëà.

Ëèðè÷åñêèé ãåðîé äèäàêòè÷åñêîãî 
ñòèõîòâîðåíèÿ «Æàëîáà óìèðàþùåãî» 
(“Skarga umierającego”, XV âåê) ïîä-
âåðãàåò ñâîþ æèçíü òùàòåëüíîìó 
àíàëèçó, óáåæäàåòñÿ â áðåííîñòè 
æèòåéñêèõ èëëþçèé, ñîáëàçíîâ, äàæå 
ðîäñòâåííûõ è ñåìåéíûõ ñâÿçåé, 

Â ðàéñêîå ïîéä¸ì ìû ìåñòî,
Âî íåáåñíî êîðîëåâñòâî».
(Ïåðåâîä ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå).
Ê ôîëüêëîðíûì ïðîèçâåäåíèÿì 

òàêîãî ðîäà êîñâåííî ïðèìûêàåò ïî 
òåìàòèêå îäèí íåñîìíåííî àâòîðñêèé, 
íî îñòàâøèéñÿ àíîíèìíûì òåêñò, 
èçâåñòíûé ïîä óñëîâíûì íàçâàíè-
åì «Ðàçãîâîð ìàãèñòðà ñî ñìåðòüþ» 
(“Rozmowa mistrza ze śmiercią”, XV âåê). 
Ýòî áîëüøîé ñòèõîòâîðíûé äèàëîã, â 
êîòîðîì ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ Ñìåðòü 
ïðåäñòà¸ò ïåðåä ó÷¸íûì, ñòðåìÿùèìñÿ 
ðàçãàäàòü å¸ çàãàäêó, è ïîäðîáíî ðàñ-
ñêàçûâàåò î ñâî¸ì ðîæäåíèè, âëàñòè 
íàä ìèðîì, à òàêæå î ëþäñêèõ ïîðîêàõ, 
ïðè÷¸ì îñîáåííî äîñòà¸òñÿ ëåêàðÿì, 
êîð÷ìàðÿì, ìîíàõàì è ïðîäàæíûì ñó-
äüÿì. Êîììåíòàòîðû îòìå÷àþò ñî÷íûé 
ãðóáîâàòûé ÿçûê è ìðà÷íîâàòûé þìîð 
äàííîãî ñî÷èíåíèÿ. Ëþáîïûòíî, ÷òî â 
XVI ñòîëåòèè îíî áûëî ïåðåâåäåíî íà 
ðóññêèé ÿçûê; ïî ýòîìó ïåðåâîäó ïîçä-
íåå äàæå ðåêîíñòðóèðîâàëñÿ ïîëüñêèé 
ïîäëèííèê, êîòîðûé â ïîëíîì îáú¸ìå 
äî íàøèõ äíåé íå ñîõðàíèëñÿ.

Îáçîð ôîëüêëîðíîãî òâîð÷åñòâà 
äðåâíåé Ïîëüøè ìû çàêàí÷èâàåì 
èñòîðè÷åñêèìè ïåñíÿìè, êîòîðûå â òîé 
èëè èíîé ñòåïåíè îòðàæàëè ðåàëüíûå 
ñîáûòèÿ òîãäàøíåãî âðåìåíè. Íåðåäêî 
ïîäîáíûå ïðîèçâåäåíèÿ îòëè÷àëèñü ñî-
öèàëüíîé àíãàæèðîâàííîñòüþ, ïðè÷¸ì 
ðàçíîé ïî õàðàêòåðó. Òàê, â èçâåñòíîé 
ïåñíå «ßñü çàâî¸âûâàåò Ëüâîâ» íà 
ïåðâîì ïëàíå – ãåðîé èç íàðîäà, ÷üè 

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 24-é ñòð.) ÷åñêàÿ èñòîðèÿ ïîä íàçâàíèåì «Ïàíè 
ïàíà óáèëà», îñíîâàííàÿ, âèäèìî, íà 
êàêîé-òî ðåàëüíîé ñåìåéíîé äðàìå 
èç æèçíè øëÿõåòñêîé çíàòè. Ïåðâûå 
ñòðîêè ýòîé ïåñíè â ïðîôåññèîíàëü-
íîé îáðàáîòêå À.Ìèöêåâè÷à (áàëëàäà 
«Ëèëèè») áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñ äåòñòâà 
èçâåñòíû êàæäîìó ïîëÿêó:

Zbrodnia to niesłychana.
Pani zabija pana…
Â äàëüíåéøåì ïåñíÿ ñòðîèòñÿ â 

äóõå êëàññè÷åñêèõ ñþæåòîâ î ïðåñòó-
ïëåíèè è íàêàçàíèè: ÷òîáû ñêðûòü 
óáèéñòâî ìóæà, êîâàðíàÿ ïàíè âû-
ñàæèâàåò íà ìåñòå åãî çàõîðîíåíèÿ 
ëèëèè, íî â èòîãå ðàçîáëà÷àåòñÿ 
áðàòüÿìè ïîêîéíîãî è íåñåò çàñëó-
æåííóþ êàðó. Ýòîò íàðîäíûé òåêñò 
âûçâàë ìíîãîêðàòíûå öèòàöèè, 
ïåðåðàáîòêè, äîïîëíåíèÿ â ïîëüñêîé 
ëèòåðàòóðå ïîñëåäóþùèõ âðåì¸í.

Ôîëüêëîð ëþáîãî äðåâíåãî íàðîäà 
çàòðàãèâàåò, êàê ïðàâèëî, âñå îñíîâíûå 
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ïðèçûâàåò ñâîþ äóøó «î÷íóòüñÿ», ïî-
ñêîëüêó îíà «äàâíî ñïàëà», è ïðèõîäèò 
ê âûâîäó, ÷òî ïðåæäå, ÷åì ïîïàñòü â 
Áîæüå öàðñòâî, ÷åëîâåê äîëæåí ñàì 
íðàâñòâåííî ñïàñòè ñåáÿ.

Òðàãèçì óæå ñâåðøèâøåéñÿ 
ñìåðòè òðîãàòåëüíî ïåðåäà¸òñÿ â 
íåáîëüøîé ïåñíå «Äóøà îò òåëà 
îòëåòåëà» (“Dusza z ciała wyleciała”), 
çàâåðøàþùåé «Æàëîáó»:

Äóøà îò òåëà îòëåòåëà,
Íà ëóæîê çåë¸íûé ñåëà,
Äà òàê ñêîðáíî çàðûäàëà, 

æàëîñòíî çàïåëà.
Ñâÿòîé Ï¸òð ê íåé ïðèø¸ë:
«×òî æ, äóøà, òàê óáèâàòüñÿ?»,
À îíà åìó â îòâåò:
«Ïëà÷ó ãîðüêî ïîíåâîëå
Îò ñâîåé òÿæ¸ëîé äîëè,
Âåäü íå çíàþ ÿ, 

êóäà òåïåðü äåâàòüñÿ».
È ñêàçàë åé Ï¸òð ñâÿòîé:
«Òû èäè, äóøà, ñî ìíîé!

å÷åñêîãî áûòèÿ. Íå îñòà-
è òåìà, êîòîðóþ ñåãîäíÿ
û «ýêçèñòåíöèàëüíîé»:

Â ðàéñêîå ïîéä¸ì ìû ìåñòî,
Âî íåáåñíî êîðîëåâñòâî».
(Ïåðåâîä ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå)
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öèàëüíûì ïðîâîäíèêîì íîâûõ èäåé 
ñòàíîâèòñÿ ïðåæäå âñåãî ìîëîäàÿ 
áóðæóàçèÿ, â ðÿäå ñòðàí ïîääåðæàííàÿ 
ïðîñâåùåííîé àðèñòîêðàòèåé.

Òî, ÷òî Ïîëüøà áåç ñóùåñòâåí-
íîãî îïîçäàíèÿ âêëþ÷èëàñü â ýòîò 
îáùååâðîïåéñêèé ïðîöåññ è ïîðî-
äèëà ïðàêòè÷åñêè ïåðâóþ êðóïíóþ 
ðåíåññàíñíóþ êóëüòóðó â ñëàâÿíñêîì 
ìèðå, èìåëî ñâîè îáúÿñíåíèÿ.

Ê XVI ñòîëåòèþ ýêîíîìè÷åñêîå 
è âíåøíåïîëèòè÷åñêîå ïîëîæå-
íèå ñòðàíû çàìåòíî óêðåïèëîñü. 
Ãîñóäàðñòâî íå òîëüêî áûëî êîí-
ñîëèäèðîâàíî, íî è ñóùåñòâåííî 
ðàñøèðèëî ñâîè ãðàíèöû (âðåìåíàìè 
è àãðåññèâíûì ïóò¸ì). Äåëî øëî ê 
îáúåäèíåíèþ ñ ìîùíîé òîãäà Ëèòâîé, 
÷òî è áûëî çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëå-
íî â 1569 ãîäó (áåç ó÷¸òà ýòîãî ôàêòà 
ìû íå ïîéì¸ì, ïî÷åìó âåëèêèé ïîëü-
ñêèé À. Ìèöêåâè÷ íà÷í¸ò ñâîþ ïîýìó 
«Ïàí Òàäåóø» ôðàçîé «O Litwo, ojczyzna 
moja!»). Ïîñëå ïîáåäû ïîä Ãðþí-
âàëüäîì îñëàáëè óãðîçû ñî ñòîðîíû 
íåìåöêèõ êðåñòîíîñöåâ. Ñðåäíÿÿ è 
çàæèòî÷íàÿ øëÿõòà óñèëèëà ñâîè ïî-
çèöèè, ïðåâðàòèâøèñü â ñâîåãî ðîäà 
«äâîðÿíñêóþ áóðæóàçèþ»; îíà äîáè-
ëàñü è áîëüøèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðè-
âèëåãèé, ïîñëå ÷åãî âëàñòü êîðîëÿ 
ñòàíîâèëàñü âñ¸ áîëåå ôîðìàëüíîé, à 
ñ 1573 ãîäà – âûáîðíîé. Çàðîæäàëàñü 
«äâîðÿíñêàÿ ðåñïóáëèêà» – Ðå÷ü Ïî-
ñïîëèòà (Rzecz Pospolita – áóêâàëüíàÿ 
êàëüêà ñ ëàòèíñêîãî «Res Publica»). 

äâà ïîñëåäíèõ ñîçäàíû êîíêðåòíûìè 
ëþäüìè. Òåì íå ìåíåå, âïëîòü äî 
êîíöà XV ñòîëåòèÿ èçâåñòíûìè è 
äîñòîâåðíûìè áûëè èìåíà ëèøü òåõ 
ïîýòîâ, êîòîðûå ïèñàëè íà ëàòûíè. 
Ïðàâäà, â ñàìîì êîíöå XIX âåêà 
âñïëûëî èç çàáâåíèÿ èìÿ íåêîåãî 
Ñëîòû (èëè Çëîòû), êîòîðûé îêîëî 
1400-ãî ãîäà íàïèñàë íà ïîëüñêîì çà-
áàâíîå è ïîó÷èòåëüíîå ñòèõîòâîðåíèå î 
ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ çà îáåäåííûì ñòî-
ëîì (“Słoty wiersz o chlebowym stole”). Íî 
ñëèøêîì óæ íåÿñíà è çàãàäî÷íà ôèãóðà 
ýòîãî àâòîðà, äà è ìàñøòàá òâîð÷åñòâà 
íå òîò. Ïî-íàñòîÿùåìó äîñòîâåðíûõ è 
çíà÷èìûõ ïîýòîâ, ïèøóùèõ íà ðîäíîì 
ÿçûêå, íàì ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèé 
ëèòåðàòóðíûé ïåðèîä, íåäîëãèé, íî 
îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ, èçâåñòíûé â Åâ-
ðîïå è Ïîëüøå ïîä íàçâàíèåì «ýïîõà 
Âîçðîæäåíèÿ».

ПОЭЗИЯ ПОЛЬСКОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ (XVI ВЕК)

Õðîíîëîãè÷åñêè ïîëüñêèé ëèòåðà-
òóðíûé Ðåíåññàíñ (ôðàíöóçñêîå íàè-
ìåíîâàíèå Âîçðîæäåíèÿ) ñîâïàäàåò ñ 
çàïàäíîåâðîïåéñêèì. Íàïîìíèì, ÷òî 
â öåëîì Âîçðîæäåíèåì (ò.å. íîâûì, 
ïîâòîðíûì «Ðîæäåíèåì») ïðèíÿòî 
íàçûâàòü âñåñòîðîííèé è áóðíûé 
èíòåëëåêòóàëüíî-êóëüòóðíûé ïîäú-
¸ì, ñìåíèâøèé òûñÿ÷åëåòíåå îòíî-
ñèòåëüíî ñòàòè÷íîå Ñðåäíåâåêîâüå è 
êà÷åñòâåííî ñîïîñòàâèìûé ñî âðåìå-
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ïîäâèãè ïàðîäèðóþò âîåííûå ïîõîäû 
êîðîëåé, ìàãíàòîâ è øëÿõòû.

«Ïåñíü îá óáèéñòâå Àíäæåÿ Òýí-
÷èíñêîãî» (XV âåê) õàðàêòåðèçóåòñÿ 
êëàññîâîé òåíäåíöèîçíîñòüþ; â íåé ïî-
¸òñÿ õâàëà îäíîìó èç âûñøèõ äîëæíîñò-
íûõ ëèö Êðàêîâà, óáèòîìó ïðîñòûìè 
ãîðîæàíàìè çà ñâîè çëîäåÿíèÿ.

Àíàëîãè÷íà ïî íàïðàâëåííîñòè 
«Ñàòèðà íà ëåíèâûõ êðåñòüÿí» (XV âåê), 
èìåþùàÿ õàðàêòåðíîå âòîðîå íàçâàíèå: 
«Æàëîáû øëÿõòè÷à íà õîëîïîâ»

Óïîìÿíóòûå òåêñòû èíòåðåñíû, 
âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî ïî îáú¸ìó è ñî-
äåðæàíèþ íåêîòîðûå èç íèõ ïðèáëè-
æàþòñÿ ê ýïîñó, êîòîðîãî ïîëüñêàÿ 
ëèòåðàòóðà äî òåõ ïîð íå âûðàáîòàëà. 
Êðîìå òîãî, â èñòîðè÷åñêèõ ïåñíÿõ 
íàöèîíàëüíàÿ ïîýçèÿ íà ðîäíîì 
ÿçûêå âïëîòíóþ ïîäõîäèò ê ñòàäèè 
èíäèâèäóàëüíîãî òâîð÷åñòâà. Åñòü 
îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî èç íàçâàííûõ 
òð¸õ ïðîèçâåäåíèé ïî êðàéíåé ìåðå 

íåì «ïåðâîãî» äóõîâíîãî ðîæäåíèÿ 
Åâðîïû – ýïîõîé Àíòè÷íîñòè.

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ åâ-
ðîïåéñêîãî Ðåíåññàíñà ÿâëÿåòñÿ ðà-
äèêàëüíàÿ ñìåíà ìèðîâîççðåí÷åñêèõ 
ïàðàäèãì. Ãîñïîäñòâóþùóþ â Ñðåäíèõ 
âåêàõ îôèöèàëüíóþ òåîöåíòðè÷åñêóþ 
êîíöåïöèþ âñåëåííîé ñóùåñòâåííî 
òåñíèò ãåîöåíòðèçì, êàê ýòî áûëî â 
Äðåâíåé Ãðåöèè. Öåíòðîì âíèìàíèÿ 
ðåíåññàíñíîé èíòåëëèãåíöèè ñòà-
íîâèòñÿ çåìíîé ÷åëîâåê âî âñ¸ì åãî 
âåëè÷èè è ïðîòèâîðå÷èÿõ. Âåäóùåé 
äîêòðèíîé ýïîõè ïðîâîçãëàøàåòñÿ 
ãóìàíèçì (îò ëàòèíñêîãî humanus 
– «÷åëîâå÷åñêèé»). Âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ Åâðîïû ðàçâèâàåòñÿ äâèæåíèå 
Ðåôîðìàöèè, îðèåíòèðîâàííîå íà 
âîçâðàò öåðêâè ê èäåàëàì ðàííåãî 
õðèñòèàíñòâà. Ïðîèñõîäèò áóêâàëü-
íîå âîçðîæäåíèå èíòåðåñà êî âñåìó 
ïîëóçàáûòîìó áîãàòñòâó äðåâíåéøèõ 
ÿçû÷åñêèõ êóëüòóð. Îñíîâíûì ñî-

Íå âñ¸, êîíå÷íî, áûëî ãëàäêî è 
áåñïðîáëåìíî. Íè â îäíîé ñòðàíå ýïî-
õà Âîçðîæäåíèÿ ñïîêîéíîé íå áûëà. 
Óñèëèâàëàñü ýêñïëóàòàöèÿ íèçîâ. 
Âñïûõèâàëè íàðîäíûå áóíòû. Íî ñó-
ùåñòâåííûå ïåðåìåíû áûëè íàëèöî, 
÷òî ïîâëèÿëî è íà ëèòåðàòóðó, êîòîðàÿ 
ñòðåìèòåëüíî «âçðîñëåëà», íà ãëàçàõ 
îáðåòàëà ðàçíîîáðàçèå, èäåéíóþ çðå-
ëîñòü è òåõíè÷åñêîå ìàñòåðñòâî. Ñû-
ãðàëà ñâîþ ðîëü è êîíôåññèîíàëüíàÿ 
áëèçîñòü Ïîëüøè ñ êàòîëè÷åñêèìè 
ñòðàíàìè (âåäü ðîäèíîé Âîçðîæäåíèÿ 
áûëà Èòàëèÿ!). 

Ñ åâðîïåéñêîãî Çàïàäà øèðîêèì 
ïîòîêîì õëûíóëè ðåíåññàíñíûå èäåè 
è ñîîòâåòñòâóþùèå ëèòåðàòóðíûå 
ïðîèçâåäåíèÿ. Ïî÷òè âñå êðóïíûå 
ïîëüñêèå ëèòåðàòîðû áûëè îáðàçîâàí-
íûìè ëþäüìè, çíàþùèìè íåñêîëüêî 
ÿçûêîâ, çíàêîìûìè ñ àíòè÷íûì 
íàñëåäèåì è ñ íîâûìè èíòåëëåêòó-
àëüíûìè òåíäåíöèÿìè. Ïðîèñõîäèë 
ïðèòîê â ëèòåðàòóðó òàëàíòëèâîé 
ðàçíî÷èííîé èíòåëëèãåíöèè. Òàêèì 
îáðàçîì âíóòðåííèå ïðåäïîñûëêè 
Âîçðîæäåíèÿ ñî÷åòàëèñü ñ âíåøíèìè, 
÷òî è ïîðîäèëî èíòåðåñíóþ, æàíðîâî 
áîãàòóþ íàöèîíàëüíóþ ëèòåðàòóðó, 
îñîáåííî – ïîýçèþ, êîòîðàÿ èìåííî 
â XVI ñòîëåòèè âïåðâûå ñòàëà èíäèâè-
äóàëüíî àâòîðñêîé è âñêîðå ïîäàðèëà 
ìèðó ôåíîìåí ßíà Êîõàíîâñêîãî. 

(Ïðîäîëæåíèå íà 28-é ñòð.)

Ïîëüøà òåõ âðåì¸í îòëè÷àëàñü 
çàìåòíîé âåðîòåðïèìîñòüþ, èáî 
êàòîëè÷åñêàÿ âåðõóøêà áûëà âðå-
ìåííî îñëàáëåíà. Íà òåððèòîðèè 
ñòðàíû íàøëè ïðèþò ïðèâåðæåíöû 
ðàçëè÷íûõ ðåôîðìàòîðñêèõ ó÷å-
íèé (îñîáåííî èçâåñòíû àðèàíå, 
ñòðåìèâøèåñÿ ê äåìîêðàòèçàöèè 
õðèñòèàíñòâà). 

Íàðÿäó ñî øëÿõåòñêîé áóðæóàçèåé 
óêðåïëÿëàñü è áóðæóàçèÿ ãîðîäñêàÿ, ñîç-
äàâøàÿ ìîùíûå ðåìåñëåííî-öåõîâûå 
îðãàíèçàöèè, îáóñëîâèâøàÿ ðîñò ïîëü-
ñêèõ ãîðîäîâ. Â ãîðîäàõ ïîÿâëÿëèñü 
êðóïíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
(íàïðèìåð, ßãåëëîíñêèé óíèâåðñèòåò, 
ïåðâîíà÷àëüíî íàçûâàåìûé Êðàêîâñêîé 
Äóõîâíîé Àêàäåìèåé, îäíèì èç ïåðâûõ 
â Åâðîïå, îñíîâàííûé åù¸ â XIV âåêå). 
Òâîðèë ãåíèàëüíûé íàðîäíûé ñêóëü-
ïòîð Âèò Ñòâîø. Ôèçè÷åñêóþ êàðòèíó 
ìèðà ðàäèêàëüíî ïðåîáðàçîâûâàë Ìè-
êîëàé Êîïåðíèê.
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 24-é ñòð.)

×òî á íè âçÿòü èëè æå äàòü,
×òî êóïèòü è ÷òî ïðîäàòü,
Ïðàâäó, ÷åñòü êòî óâàæàåò,
ßçûêîì òî âûðàæàåò.
ßçûê ãðàäû âîçäâèãàåò,
Îáùèå äåëà ñïðàâëÿåò,
×ðåç íåãî – çàêîí áëàãîé
È ñóä ïðàâåäíûé ëþáîé.
ßçûê áðàêè çàêëþ÷àåò,
Óçû äðóæáû óêðåïëÿåò;
Áûòîâàíüå âñåõ ëþäåé
Ñèëîé ÿçûêà ïðî÷íåé.
Åñëè âñ¸ ïåðå÷èñëÿòü,
×òî ÿçûê íàì ìîæåò äàòü, -
Ýòî á î÷åíü òðóäíî áûëî
È âðåìåíè á íåõâàòèëî.
(Ïåðåâîä ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå).
Íîâîå ïîêîëåíèå ïîýòîâ íàöèî-

íàëüíîãî Âîçðîæäåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò 
Ìèêîëàé Ðåé (Mikołaj Rej, 1505 – 1569). 
Â åãî ëèöå ìû íàêîíåö-òî âñòðå÷àåì 
îáùåïðèçíàííîãî «Îòöà ïîëüñêîé ëèòå-
ðàòóðû» (“Ojciec piśmiennictwa polskiego”). 
Íà ñòîëü âûñîêóþ ðåïóòàöèþ ïîâëèÿëè
ñëåäóþùèå ôàêòîðû: øèðîêèé ìàñøòàá 
è âïå÷àòëÿþùèé îáú¸ì òâîð÷åñòâà (íå 
òîëüêî ïîýòè÷åñêîãî, íî è ïðîçàè÷å-
ñêîãî), èñïîëüçîâàíèå èñêëþ÷èòåëüíî 
ðîäíîãî ÿçûêà, çàìå÷àòåëüíûå îáðà-
çîâàííîñòü è ýðóäèöèÿ, áåçóñëîâíîå 
òåõíè÷åñêîå ìàñòåðñòâî, ñâèäåòåëüñòâó-
þùåå î íàñòîÿùåì ïðîôåññèîíàëèçìå, 
æàíðîâîå ðàçíîîáðàçèå è ââåäåíèå 
íîâûõ ëèòåðàòóðíûõ ôîðì, ïðîïîâåäü 
ãóìàíèñòè÷åñêèõ èäåé è ïðî÷èå äîñòî-
èíñòâà. Ïîëÿêè ïðèçíàþò, ÷òî ÷èòàòü, 

âåäåíèÿ Ôåäðà íåñîïîñòàâèìû ñ 
ðàçâ¸ðíóòûìè (6-10 ÷åòâåðîñòèøèé), 
îáîãàù¸ííûìè ïóñòü è ïðîñòûìè 
ðèôìàìè ñòèõîòâîðíûìè ïîâåñòâî-
âàíèÿìè óðîæåíöà Ëþáëèíà.

Äðóãîå äåëî, ÷òî ïîýòè÷åñêàÿ òåõ-
íèêà Áåðíàòà åù¸ àðõàè÷íà, òÿãîòååò ê 
ñðåäíåâåêîâüþ (ìîíîòîííàÿ ñèëëàáèêà, 
ñáîè ðèòìà, îäíîòèïíàÿ ëèáî íåòî÷íàÿ 
ðèôìîâêà, óñòàðåâøàÿ ëåêñèêà). Âïðî-
÷åì, ýòî ñóùåñòâåííî ñêðàøèâàåòñÿ 
ôîëüêëîðíûì ñòèëåì, íàñûùåííûì 
ïîñëîâèöàìè, ïîãîâîðêàìè, ïðèáàóò-
êàìè, ôðàçåîëîãèçìàìè.

Ôîëüêëîðíàÿ ñòèõèÿ ïðîÿâëÿåò-
ñÿ óæå â çàãîëîâêàõ ñòèõîâ è áàñåí 
ïîýòà: “Nie kożdy wie, co mu zdrowo”, 
“W kożdej rzeczy końca patrzaj”, “Wilk
 wełnisty złodziej isty” (èìååòñÿ â âèäó 
«âîëê â îâå÷üåé øêóðå»).

È åù¸: åñòü ó Áåðíàòà ñòèõî-
òâîðåíèå, êîòîðîå îäíî ìîãëî áû 
ïðîñëàâèòü åãî â âåêàõ, íî êîòîðîå 
ïî÷åìó-òî ïî÷òè íå çàìå÷àåòñÿ íè 
ïîëüñêèìè, íè ðîññèéñêèìè êîì-
ìåíòàòîðàìè. Ïî ïåðâîé ñòðîêå îíî 
íàçûâàåòñÿ “Język ci członek nalepszy” è 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîäëèííûé ãèìí 
ÿçûêó, íå òîëüêî ïîëüñêîìó, íî âî-
îáùå ÷åëîâå÷åñêîé ðå÷è êàê ãàðàíòó 
ðàçâèòèÿ è êóëüòóðû:

ßçûê – îðãàí íàø âàæíåéøèé,
Ïåðåä ïðî÷èìè íóæíåéøèé,
È íå áóäü îí ëþäÿì äàí,
Áûëè á ìû ñðîäíè ñêîòàì.
Â ÿçûêå – ëþáàÿ ìóäðîñòü,

Ïîäîáíîå óñêîðåííîå ðàçâèòèå ñòàëî 
âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ñî÷åòàíèþ íî-
âûõ ãóìàíèñòè÷åñêèõ âåÿíèé è, êàê 
ìû óáåäèëèñü, áîãàòûõ ôîëüêëîðíûõ 
òðàäèöèé.

ПЕРВЕНЦЫ ПОЛЬСКОЙ 

РЕНЕССАНСНОЙ ПОЭЗИИ

Ïåðâûì çàìåòíûì íàöèîíàëüíûì 
ïîýòîì, ïèñàâøèì íà ðîäíîì ÿçûêå 
(õîòÿ áåçóïðå÷íî âëàäåë è ëàòûíüþ), 
áûë Áåðíàò èç Ëþáëèíà (Biernat z 
Lublina, îê. 1465 – îê.1529). Êðîìå 
ñòèõîòâîðåíèé íà ðàçíûå òåìû îí 
ñîçäàâàë òàêæå áàñíè, ïðîçó, àêòèâíî 
çàíèìàëñÿ ïåðåâîäàìè. Èçâåñòåí è 
êàê àâòîð ïåðâîé êíèãè íà ïîëüñêîì 
ÿçûêå, èçäàííîé òèïîãðàôñêèì ñïî-
ñîáîì. Êíèãà ýòà – «Äóõîâíûé ðàé» 
(«Raj duszny», 1513) – ñîñòîÿëà èç 
ïåðåðàáîòîê ëàòèíñêèõ ãèìíîâ è ïåñåí. 
Âïðî÷åì, ëèòåðàòîðà áîëüøå èíòåðåñî-
âàëà ñâåòñêàÿ òåìàòèêà, ÷òî ïðîÿâèëîñü 
â äðóãèõ åãî ïðîèçâåäåíèÿõ.

Âûõîäåö èç ïëåáåéñêî-ìåùàíñêîé 
ñðåäû, Áåðíàò ñóìåë ïîëó÷èòü ñîëèäíîå 
îáðàçîâàíèå, îêîí÷èë Êðàêîâñêóþ 
Àêàäåìèþ, ñðåäè ñîâðåìåííèêîâ ñëûë 
«ìóæåì âåñüìà ó÷¸íûì». Äëÿ ýïîõè 
Âîçðîæäåíèÿ íåçíàòíîå ïðîèñõîæäå-
íèå è âûñîêàÿ îáðàçîâàííîñòü óæå 
íå áûëè âçàèìîèñêëþ÷àþùèìè ïî-
íÿòèÿìè. Îäíàêî íèçêèé ñîöèàëüíûé 
ñòàòóñ âñ¸ æå ñêàçàëñÿ íà ëè÷íîé ñóäüáå 
ýòîãî ÷åëîâåêà. Íå èìåÿ íèêàêîãî íà-
ñëåäñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ, îí âûíóæäåí 
áûë ñëóæèòü ïèñàðåì ó îäíîãî èç âëèÿ-
òåëüíûõ ìàãíàòîâ, à ê êîíöó æèçíè ñòàë 
ñâÿùåííèêîì (òðóäíî ñêàçàòü, êàê ýòî 
ñîãëàñîâàëîñü ñ åãî àíòèêëåðèêàëüíû-
ìè óáåæäåíèÿìè). Íî ïðîæèòü îäíîé 
ëèòåðàòóðîé â òå âðåìåíà, êàê äëÿ 
ìíîãèõ è ñåãîäíÿ, áûëî íåâîçìîæíî: 
îá àâòîðñêîì ïðàâå è ãîíîðàðàõ íå 
áûëî è ðå÷è…

Íåçíàòíîå ïðîèñõîæäåíèå îòðàç-
èëîñü è íà ìèðîâîççðåíèè ïèñàòåëÿ, 
à ñîîòâåòñòâåííî – íà åãî ïðîèçâå-
äåíèÿõ, êîòîðûå â öåëîì îòëè÷àþòñÿ 
äåìîêðàòè÷åñêèì äóõîì, ñîöèàëüíî-
êðèòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòüþ, áëè-
çîñòüþ ê ðåôîðìàòîðñêèì èäåÿì.

Íå ñëó÷àéíî îñíîâíûì è ñàìûì 
êðóïíûì ïðîèçâåäåíèåì Áåðíàòà ÿâ-
ëÿåòñÿ êíèãà «Æèçíü Ýçîïà» (1522), 
ñîñòîÿùàÿ èç ïðîçàè÷åñêîãî æèçíåî-
ïèñàíèÿ çíàìåíèòîãî äðåâíåãî ðàáà-
áàñíîïèñöà è èç äâóõñîò ñòèõîòâîðíûõ 
ïåðåëîæåíèé åãî áàñåí, ÿâíî ìîäåð-
íèçèðîâàííûõ ñ ó÷¸òîì ïîëüñêîé 
äåéñòâèòåëüíîñòè. Ïî ñóòè äåëà, Ýçîï 
ïðåâðàòèëñÿ â ýòîé êíèãå â ïîëÿêà, 

êðèòèêóþ-
ùåãî ðåàëèè 

ñâîåé ñòðàíû. Ðàáîòàÿ íàä êíèãîé, 
àâòîð ïðèçíàâàëñÿ, ÷òî öåíèò â àíòè÷-
íîì îñòðîóìöå «çäðàâûé íàðîäíûé 
óì, ïðîòèâîïîñòàâëåííûé êíèæíîé 
ìóäðîñòè ôèëîñîôîâ».

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, Áåðíàòà 
ìîæíî ñ÷èòàòü îñíîâîïîëîæíèêîì 
ïîëüñêîé è – øèðå – ñëàâÿíñêîé 
ëèòåðàòóðíîé áàñíè. Âåäü ÷òî çíà÷èò 
èçëàãàòü ñòèõàìè êîðîòêèå ïðî-
çàè÷åñêèå òåêñòû Ýçîïà, íåðåäêî ñî-
ñòîÿùèå èç òð¸õ-÷åòûð¸õ ôðàç? Ýòî 
çíà÷èò ôàêòè÷åñêè ñîçäàâàòü íîâûå 
ïðîèçâåäåíèÿ, â êîòîðûõ îò ïåðâîèñ-
òî÷íèêà îñòà¸òñÿ ëèøü ñàìàÿ îáùàÿ 
èäåÿ, äà è òî â òðàíñôîðìèðîâàííîì 
âèäå. Íîâàòîðñòâà ïîëüñêîãî àâòî-
ðà íå óìàëÿåò è âåñüìà âåðîÿòíîå 
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî îí ïîëüçîâàëñÿ 
òåêñòàìè äðåâíåðèìñêîãî áàñíîïèñ-
öà Ôåäðà, âïåðâûå ïåðåëîæèâøåãî 
Ýçîïà ñòèõàìè. Íî è â ýòîì ñëó÷àå 
êîðîòêèå íåðèôìîâàííûå ïðîèç-

×òî á íè âçÿòü èëè æå äàòü,
×òî êóïèòü è ÷òî ïðîäàòü,
Ïðàâäó ÷åñòü êòî óâàæàåò

ðà íåñîïîñòàâèìû ñ
(6-10 ÷åòâåðîñòèøèé),

ìè ïóñòü è ïðîñòûìè

ИЗИЗ ИСТОРИ ИСТОРИИИ

l,*%
=L p	L

Âñÿ÷åñêèõ íàóê ïðåìóäðîñòü;
Íàì ëþáîé âîïðîñ çíàêîì,
Êîëü îáêàòàí ÿçûêîì.
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ëþòåðàíèíîì, çàòåì – êàëüâèíèñòîì), 
ïðè÷¸ì ïðîòåñòàíòîì âîèíñòâóþùèì! 
×òî, êàæåòñÿ, íèêàê íå ïîìåøàëî åãî 
óñïåøíîé òâîð÷åñêîé êàðüåðå; ìû óæå 
óïîìèíàëè î õàðàêòåðíîé äëÿ ðåíåñ-
ñàíñíîé Ïîëüøè âåðîòåðïèìîñòè, äà 
è êàòîëè÷åñêîå äóõîâåíñòâî âðåìåííî 
áûëî òîãäà «íå â ìîäå». Â íàñëåäèè ïîý-
òà åñòü ñòèõîòâîðåíèå «Ìîíàõ», êîòîðîå 
â èíûå âðåìåíà ìîãëî áû äîñòàâèòü 
àâòîðó ñåðü¸çíûå íåïðèÿòíîñòè:

Ó áåñòèè îñòðèæåíà áàøêà,
Âçãëÿíèòå-êà íà ýòîãî áîæêà!
Êàê îí õèò¸ð, êàê ëîâîê, 

äüÿâîë ñòàðûé,
Êàê ìîëèòñÿ, êàê ïîó÷àåò îí.
È çà ñïèíîþ, ñëîâíî øàðîâàðû,
Ìîíàøåñêèé òåìíååò êàïþøîí.
Îí øóò áåçóìüÿ, íî áåçóìíåé òå,
Êòî ïî ñâîåé äóøåâíîé ïðîñòîòå
Ìîíàõîâ ïðèíèìàþò çà ñâÿòûõ
È êîðìÿò èõ. È äàæå ïîÿò èõ…

(Ïåð. Ñ. Ìèõàëêîâà 
è ß. Êîçëîâñêîãî).

Ïèñàòü Ìèêîëàé Ðåé íà÷àë ðàíî, 
âñåãäà ðàññìàòðèâàÿ ëèòåðàòóðó êàê 
îáùåñòâåííóþ ìèññèþ. Ê ñîæàëåíèþ, 
íà÷àëüíûé ïåðèîä åãî òâîð÷åñòâà èçâå-
ñòåí íå ëó÷øèì îáðàçîì. Ñîõðàíèëèñü 
ëèøü âîñïîìèíàíèÿ ñîâðåìåííèêîâ î 
òîì, ÷òî «îí, íèìàëî íå çàäóìûâàÿñü, 
ñî÷èíÿë óäèâèòåëüíûå èñòîðèè è ðàç-
ëè÷íûå ñòèõè». Ìû çàñòà¸ì ïîýòà íà 
çðåëîì ýòàïå ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëü-
íîñòè, êîãäà îí ïåðåõîäèò ê ìàñøòàá-
íûì ñòèõîòâîðíûì è ïðîçàè÷åñêèì 

áàíîì» (“Krótka rozprawa między trzemi 
osobami, panem, wójtem a plebanem”, 1543) , 
èçäàííóþ íà âñÿêèé ñëó÷àé ïîä ïñåâ-
äîíèìîì, ÷òî ñàìî ïî ñåáå ãîâîðèò îá 
îñòðîòå òåêñòà, ñîñòîÿùåãî, íåñìîòðÿ íà 
óïîìèíàíèå â çàãîëîâêå î «êðàòêîñòè», 
èç 2113 ñòðîê. Ì. Ðåé òî÷íî ïåðñîíè-
ôèöèðóåò çäåñü îñíîâíûå ñëîè ïîëü-
ñêîãî îáùåñòâà: Ïàí –äâîðÿíñòâî, Âîéò 
(äåðåâåíñêèé ñòàðîñòà) – êðåñòüÿíñòâî, 
Ïëåáàí – êàòîëè÷åñêîå äóõîâåíñòâî. 
Â ñîâìåñòíîé áåñåäå êàæäîå èç ýòèõ 
äåéñòâóþùèõ ëèö ïåðå÷èñëÿåò ïîðîêè 
îïïîíåíòîâ è çàùèùàåò ñîáñòâåííûå 
èíòåðåñû. Ñëåäóþò âçàèìíûå ðàçî-
áëà÷åíèÿ. Âñêðûâàþòñÿ õðîíè÷åñêèå 
ïîðîêè ñîöèóìà. Îñîáåííî äîñòà¸òñÿ 
Ïàíó è Ïëåáàíó, òîãäà êàê àâòîðñêèå 
ñèìïàòèè – íà ñòîðîíå Âîéòà, âû-
ñòóïàþùåãî îò èìåíè áåñïðàâíîé 
êðåñòüÿíñêîé ìàññû:

Ïàí êñ¸íäçà âèíèò, êñ¸íäç – ïàíà,
À íàì, õëîïàì, æäè îáìàíà
Îòî âñåõ õîçÿåâ ðàâíî,
Äà ïëàòè îáðîê èñïðàâíî.
Èç êðóïíûõ ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâå-

äåíèé Ì. Ðåÿ âûäåëèì òàêæå àëëåãî-
ðè÷åñêóþ ïîýìó «Èçîáðàæåíèå æèçíè 
äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà» (“Wizerunek własny 
żywota człowieka poczciwego” 1558). Ýòîò 
ìîðàëèçàòîðñêèé òåêñò ñ÷èòàåòñÿ ñâî-
äîì ýòèêè åâðîïåéñêîãî è ïîëüñêîãî
 ãóìàíèçìà. Çà ñëîæíóþ, íî âûðàçè-
òåëüíóþ õóäîæåñòâåííóþ ñèìâîëèêó 
äàííîãî ïðîèçâåäåíèÿ Ðåé ïîëó÷èë 
ðåïóòàöèþ «ïîëüñêîãî Äàíòå».

Íåçàäîëãî äî ñìåðòè ïèñàòåëü âíîâü 
îáðàùàåòñÿ ê ïðîçå, êîòîðóþ ìû çäåñü 
íå ðàññìàòðèâàåì, è óñïåâàåò äîæäàòüñÿ 
ñâîåé ñòèõîòâîðíîé áèîãðàôèè, íàïè-
ñàííîé îäíèì èç áëàãîäàðíûõ ñîâðå-
ìåííèêîâ è îçàãëàâëåííîé «Æèçíü è 
äåÿíèÿ ïî÷òåííîãî ïîëüñêîãî øëÿõòè÷à 
Ìèêîëàÿ Ðåÿ èç Íàãëîâèö».

Ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü òàê, ÷òî èç âñåõ 
ïðîèçâåäåíèé «îòöà ïîëüñêîé ëèòåðàòó-
ðû» ñàìûìè çíàìåíèòûìè è íàèáîëåå 
öèòèðóåìûìè îêàçàëèñü äâå ñòðîêè, 
çàâåðøàþùèå ïîñëåäíþþ ýïèãðàììó 
«Çâåðèíöà». Íî â ýòèõ ñòðîêàõ îòðàçèëàñü 
òàêàÿ ñóùåñòâåííåéøàÿ îñîáåííîñòü 
äåÿòåëüíîñòè ïîýòà, êàê íåèçìåííîå 
ïðåêëîíåíèå ïåðåä íàðîäíîé ðå÷üþ, íå 
ïåðåä ÿçûêîì «âîîáùå» (êàê ó Áåðíà-
òà), à èìåííî ïåðåä ïîëüñêèì ÿçûêîì. 
Îòâå÷àÿ òåì, êòî ñëûøàë â ýòîì ÿçûêå 
ëèøü îáèëèå øèïÿùèõ çâóêîâ è íà ýòîì 
îñíîâàíèè ñðàâíèâàë ïîëÿêîâ ñ ãóñÿìè, 
Ðåé íå áåç ïðàâåäíîãî ãíåâà ïèøåò:

Äðóãèå æå íàðîäû ïóñêàé óðàçóìåþò:
Ïîëÿêè íå ãóñèíûé, 

à ñâîé ÿçûê èìåþò.
(A niechaj narodowie wżdy postronni znają
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają).
Àâòîðû èçäàííîé â Ðîññèè «Èñòî-

ðèè ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû» (Ì., 1968) 
ñïðàâåäëèâî îòìå÷àþò, ÷òî òâîð÷åñòâî 
Ìèêîëàÿ Ðåÿ «çíàìåíóåò è òîðæåñòâî 
ïîëüñêîé ðå÷è â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû».

(Îêîí÷àíèå ñëåäóåò)

ñêàæåì, áîëåå àðõàè÷íîãî Áåðíàòà èç 
Ëþáëèíà èì ñåãîäíÿ òðóäíîâàòî; ÷òî 
æå êàñàåòñÿ ïðîèçâåäåíèé Ðåÿ, òî ñ 
èõ âîñïðèÿòèåì íå âîçíèêàåò îñîáûõ 
ïðîáëåì, ïðåæäå âñåãî ëåêñè÷åñêèõ è 
ñòèëåâûõ.

Ïðåäñòàâèòåëü ñðåäíåé øëÿõòû, 
íàäîëãî ñòàâøåé âåäóùåé ñîöèàëü-
íîé ñèëîé ñòðàíû, ïèñàòåëü â öåëîì 
âûðàæàë èíòåðåñû ñâîåãî êëàññà, íå 
ñêðûâàÿ, âïðî÷åì, äåìîêðàòè÷åñêèõ 
ñèìïàòèé. Â ìîëîäîñòè îí ïðîø¸ë 
ïóòü, òèïè÷íûé äëÿ ìåëêîïîìåñòíîãî 
äâîðÿíèíà-èíòåëëåêòóàëà: ñåëüñêàÿ 
øêîëà â ðîäîâîì èìåíèè Íàãëîâèöå, 
çàòåì ó÷¸áà âî Ëüâîâå è, íàêîíåö, 
Êðàêîâñêàÿ Àêàäåìèÿ, ãäå ïðîèçîøëî 
îñíîâàòåëüíîå çíàêîìñòâî ñ åâðîïåé-
ñêîé ëèòåðàòóðîé. Åñòü â áèîãðàôèè 
Ðåÿ è îäèí íà ïåðâûé âçãëÿä íåîáû÷-
íûé ôàêò: ýòîò «îòåö» ëèòåðàòóðû 
êàòîëè÷åñêîé ñòðàíû ñ þíûõ ëåò áûë 
óáåæä¸ííûì ïðîòåñòàíòîì (ñíà÷àëà 

ïîëîòíàì ñîöèàëüíî-êðèòè÷åñêîé, 
íðàâñòâåííî-ìîðàëèçàòîðñêîé è ðå-
ëèãèîçíîé (â ðåôîðìàòîðñêîì äóõå) 
íàïðàâëåííîñòè. Â ýòèõ ïðîèçâåäå-
íèÿõ ôàêòè÷åñêè çàðîæäàåòñÿ ïîëü-
ñêèé ýïîñ, êîìïåíñèðóÿ òåì ñàìûì 
äîëãîå îòñóòñòâèå ýòîãî ëèòåðàòóðíîãî 
ðîäà â íàöèîíàëüíîé ñëîâåñíîñòè. 
Ïîýìû è ñòèõîòâîðíûå äèàëîãè Ðåÿ 
ñîñòîÿò èç 2, 6, 12 òûñÿ÷ ñòðîê, ÷òî 
ñâèäåòåëüñòâóåò íå òîëüêî î òàëàíòå 
è ïîòðÿñàþùåé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, 
íî äàæå è î íåêîòîðîé ãèãàíòîìàíèè 
(õîòÿ Ãîìåð, êîíå÷íî, îñâàèâàë è áî-
ëåå êðóïíûå îáúåìû). Ïîíÿòíî, ÷òî 
ïðîèçâåäåíèÿ ïîäîáíîãî ìàñøòàáà, 
äà åù¸ è íåë¸ãêèå ïî ñîäåðæàíèþ, 
î÷åíü òðóäíî ïåðåâîäèòü íà äðóãèå 
ÿçûêè, ïîýòîìó ýïèêà ïîýòà ïî÷òè íå 
èçâåñòíà çà ïðåäåëàìè Ïîëüøè.

Îòìåòèì ñîöèàëüíóþ äèàëîãè÷å-
ñêóþ ñàòèðó ïîä íàçâàíèåì «Êðàòêàÿ 
áåñåäà ìåæäó Ïàíîì, Âîéòîì è Ïëå-

Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå æèçíè 
ïîýò ïåðåõîäèò ê ìàëûì ñòèõîòâîð-
íûì ôîðìàì, êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü 
íàèáîëüøèì óñïåõîì ñðåäè ìàññîâîãî 
÷èòàòåëÿ. Âîçíèêàåò ñáîðíèê «Çâåðè-
íåö» (“Zwierzyniec”, 1562), ñîñòîÿùèé 
èç ïî÷òè ñåìèñîò ýïèãðàìì íà ñàìûå 
ðàçíûå òåìû. Ìîòèâû ìíîãèõ ýïè-
ãðàìì çàèìñòâîâàíû ó Ìàðöèàëà – 
÷ðåçâû÷àéíî ïîïóëÿðíîãî âî âñåé 
Åâðîïå äðåâíåðèìñêîãî ìàñòåðà ýòîãî 
æàíðà (Ìàðöèàëà ïåðåëàãàë è Áåðíàò 
èç Ëþáëèíà). Íî è â ýòîé îáëàñòè 
Ì. Ðåé ïðîÿâëÿåò íîâàòîðñòâî: îí ñîç-
äà¸ò íàöèîíàëüíûå ýïèãðàììàòè÷åñêèå 
ôîðìû – ôèãëèêè (figliki – «øóòêè», 
«áåçäåëêè») è ôðàøêè (fraszki – 
ñïëàâ ýïèãðàììû, êðàòêèõ çàáàâíûõ 
ðèôìîâàííûõ èñòîðèé, ðàçìûøëåíèé 
íà ðàçíûå òåìû, ñòèõîòâîðíûõ àíåê-
äîòîâ). Ýòè æàíðîâûå ðàçíîâèäíîñòè 
ïî ñåé äåíü ïîëüçóþòñÿ â Ïîëüøå 
îáùåíàðîäíîé ïîïóëÿðíîñòüþ.

ïðè
×òî

ИЗ ИСТОРИИ
þòåðàíèíîì, çàòåì – êàëüâèíèñòîì),
è÷¸ì ïðîòåñòàíòîì âîèíñòâóþùèì!

áàíîì» (“Krótka rozprawa między trzemi
osobami panem wójtem a plebanem” 1543)

Íåçàäîëãî äî ñìåðòè ïèñàòåëü âí
îáðàùàåòñÿ ê ïðîçå êîòîðóþ ìû çä

ëþ
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ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
С. Н. ЧУМАКОВ
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985 lat – Bolesław Chrobry koronował się w Gnieźnie na pierwszego
  króla Polski (dnia 18 kwietnia 1025 roku)
985 lat – Śmierć króla Polski Bolesława I Chrobrego. Pochowano  
  go w katedrze poznańskiej (dnia 17 czerwca 1025 roku)
805 lat – Bitwa pod Zawichostem nad Wisłą, w której Polacy rozbili 
  wojsko księcia halicko-włodzimierskiego Romana 
  (dnia 19 czerwca 1205 roku)
720 lat – Nagła śmierć księcia Henryka IV Probusa w Krakowie  
  (dnia 23 czerwca 1290 roku)
715 lat – Koronacja Przemysła II na króla Polski w Gnieźnie.  
  Przemysł II ustanowił orła białego w koronie godłem  
  Polski (dnia 26 czerwca 1295 roku)
700 lat – Urodził się Kazimierz, zwany Wielkim (†1370), ostatni  
  król polski z dynastii Piastów (dnia 30 kwietnia 1310 roku)
685 lat  – Władysław Łokietek sprzymierzył się z książętami  
  pomorskimi przeciw Branderburgii 
  (dnia 18 czerwca 1325 roku)
660 lat – Porozumienie polsko-węgierskie w sprawie Rusi 
  Halicko-Włodzimierskiej, na mocy którego król węgierski  
  zrzekł się praw do tej ziemi na rzecz króla polskiego 
  (dnia 4 kwietnia 1350 roku)
600 lat – Zygmunt I Luksemburski, król niemiecki i węgierski,  
  wypowiedział wojnę Polsce (dnia 21 czerwca 1410 roku)
585 lat – Król Jagiełło uzyskał zgodę szlachty na dziedziczenie  
  tronu polskiego przez syna, Władysława Jagiellończyka  
  91424–1444) pod warunkiem potwierdzenia wszystkich  
  przywilejów (dnia 25 kwietnia 1425 roku)
570 lat – Po tragicznej śmierci Zygmunta Kiejstutowicza bojarzy  
  litewscy powołali na tron wielkoksiążęcy Kazimierza  
  Jagiellończyka, brata króla Władysława III, 
  co spowodowało zerwanie unii Polski z Litwą 
  (dnia 29 czerwca 1440 roku)
530 lat – Zmarł w Krakowie Jan Długosz, wybitny historyk  
  polskiego śródniowiecza (dnia 19 maja 1480 roku)
505 lat – W Radomiu zakończył obrady sejm, na którym szlachta  
  uchwaliła konstytucję Nihil novi (Nic nowego), która  
  stała się podstawą prawną funkcjonowania sejmu, oraz  
  tzw. Statut Łaskiego (dnia 31 maja 1505 roku)
485 lat – Hołd pruski – Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku  
  w Krakowie hołd Zygmuntowi I Staremu 
  (dnia 10 kwietnia 1525 roku)
435 lat – Na zjeździe szlachty w Stężycy ogłoszono bezkrólewie  
  (dni 12 maja – 8 czerwca 1575 roku)
415 lat – W Łobzowie uroził się syn Władysława III Wazy,  
  Władysław (dnia 9 czerwca 1595 roku)
405 lat – Zmarł Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny  
  (dnia 3.06.1605 roku)
370 lat – Urodził się Zygmunt Kazimierz, syn Władysława IV 
  i Renaty Cecylii (dnia 1 kwietnia 1640 roku)
365 lat – Władysław IV objął w zastaw na 50 lat księstwa   
  opolskie i raciborskie (dnia 10 maja 1645 roku)
350 lat – Pokój w Oliwie. Jan II Kazimierz zrzekał się pretensji  
  do tronu szwedzkiego, a Rzeczpospolita godziła się 
  z utratą Infl ant (dnia 3 maja 1660 roku)
350 lat – Stefan Czarniecki wraz z Pawłem Sapiehą odnieśli 
  pod Połonką znakomite zwycięstwo nad armią rosyjską  
  Iwana Chowańskiego (dnia 25 czerwca 1660 roku)
335 lat – W Jaworowie zawarto tajny układ polsko-francuski  
  skierowany przeciwko elektorowi brandenburskiemu  
  (dnia 11 czerwca 1675 roku)
260 lat – Urodził się Hugo Kołłątaj, pisarz, polityk, fi lozof,  
  reformator szkół (dnia 1 kwietnia 1750 roku)
245 lat – Król ustanowił Order Świętego Stanisława biskupa 
  i męczennika (dnia 7 maja 1765 roku)
245 lat – Stanisław August Poniatowski założył w Warszawie  

 Szkołę Rycerską – Korpus Kadetów
 (czrwiec 1765 roku)

195 lat – Na kongresie wedeńskim powstała decyzja 
  o utworzeniu Królewstwa Polskiego,
  Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
  i Rzeczypospolitej  Krakowskiej (dnia 3 maja 1815 roku)
180 lat – Wielki książę Konstanty Romanow poślubił Polkę  
  Joannę Grudzińską, nadając jej tytuł księżnej łowickiej  
  (dnia 20 maja 1820 roku)
140 lat – W Warszawie założono Bank Handlowy jako pierwszy  
  komercyjny bank akcyjny w Królewstwie Polskim 
  (dnia 30 kwietnia 1870 roku)
135 lat – W Poznaniu otwarto Teatr Polski, zbudowany 
  ze składek społecznych (dnia 21czerwca 1875 roku)
110 lat – Urodził się Aleksander Wat, poeta, prozaik, autor sztuk  
  scenicznych (dnia 1 maja 1900 roku)
110 lat – Urodził się Leon Kruczkowski, prozaik, publicysta,  
  autor sztuk scenicznych (dnia 28 czerwca 1900 roku)
105 lat – Urodziła się Hanna Januszewska, poetka, prozaik,  
  autorka utworów dla dzieci (dnia 20 kwietnia 1905 roku)
100 lat – Urodził się Jan Dobraczyński, prozaik, eseista 
  (dnia 20 kwietnia 1910 roku)
100 lat – Zmarła Eliza Orzeszkowa, prozaik (dnia 18 maja 1910 roku)
 95 lat – Urodził się Tadeusz Kantor, reżyser teatralny, twórca  
  teatru „Cricot 2” (dnia 16 kwietnia 1915 roku)
 95 lat – Legion Puławski stoczył pierwszą swoją bitwę 
  z wojskiem niemieckim pod Pakosławiem w powiecie  
  Koneckim (dnia 20 maja 1915 roku)
 90 lat – Urodziła się Anna Kamieńska, poetka, autorka utworów  
  dla dzieci i młodzieży (dnia 12 kwietnia 1920 roku)
 90 lat – Urodził się Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II 
  (dnia 18 maja 1920 roku)
 80 lat – Zmarł Władysław Orkan, prozaik, dramaturg, poeta  
  (dnia 4 kwietnia 1930 roku)
 75 lat – Prezydent Ignacy Mościcki podpisał nową konstytucję  
  zwaną powszechnie kwietniową 
  (dnia 23 kwietnia 1935 roku)
 75 lat – W Belwederze zmarł Józef Piłsudski, Marszałek Polski  
  (dnia 12 maja 1935 roku)
 70 lat – Polski okręt podwodny ORP „Orzeł” zatopił niemicki  
  statek „Rio de Janeiro” (dnia 8 kwietnia 1940 roku)
 70 lat – Wobec klęski Francji rząd polski przeniósł się 
  do Londynu (dnia 14 czerwca 1940 roku)
 70 lat – Zmarł Janusz Kusociński, sportowiec, zdobywca  
  złotego medalu w biegu na 10 000 m na Igrzyskach  
  Olimpijskich 1932 roku (dnia 21 czerwca 1940 roku)
 65 lat – Naczelny dowódca ludowego WP Michał Żymierski  
  mianowany marszałkiem Polski (dnia 3 maja 1945 roku)
 65 lat – I Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka zajęła  
  Wilhelmshaven (dnia 6 maja 1945 roku)
 60 lat – Zmarł Ksawery Pruszyński, prozaik, publicysta,   
  tłumacz (dnia 13 czerwca 1950 roku)
 55 lat – Zmarł Tadeusz Sygietyński, twórca zespołu   
  „Mazowsze” (dnia 19 maja 1955 roku)
 45 lat – Zmarła Maria Dąbrowska, wybitna pisarka, eseistka,  
  autorka utworów dla dzieci (dnia 19 maja 1965 roku)
 45 lat – Zmarł Tymon Niesiołowski, malarz i grafi k 
  (dnia 12 czerwca 1965roku)
 40 lat – Zmarł Władysław Anders, generał, polityk emigracyjny,  
  dowódca Armii Polskiej na Wschodzie, później II  
  Korpusu Polskiego (dnia 12 maja 1970 roku)
 40 lat – Zmarł Tadeusz Breza, prozaik, eseista, krytyk teatralny  
  (dnia 19 maja 1970 roku)
 35 lat – Na skutek reformy administracyjnej powołano 
  49 województw zamiast dotychczasowych 17 
  (dnia 1 czerwca 1975 roku)
 30 lat – Zmarł Władysław Tatarkiewicz, fi lozof 
  (dnia 4 kwietnia 1980 roku)
 20 lat – W Polsce zniesiono cenzurę (dnia 12 kwietnia 1990 roku)
 15 lat – W Warszawie uruchomiono pierwszy odcinek metra  
  (dnia 7 kwietnia 1995 roku)
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