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17–19 ìàðòà 2010 ã. ñ îçíà-
êîìèòåëüíûì âèçèòîì íà Ñòàâðî-
ïîëüå ïðèáûëà ïîëüñêàÿ äåëåãàöèÿ 
âî ãëàâå ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîë-
íîìî÷íûì Ïîñëîì Ðåñïóáëèêè 
Ïîëüøà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïàíîì Åæè Áàðîì. Ïåðâàÿ âñòðå÷à 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîé 
âëàñòè ïðîøëà â êàáèíåòå ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âèòàëèÿ 
Êîâàëåíêî. 

Êàê ðàññêàçàë ïàí Åæè Áàð, Ñå-
âåðíûé Êàâêàç äëÿ íåãî è åãî êîëëåã – 
«ïîêà íåèçâåäàííàÿ ÷àñòü» Ðîññèè, 
íî èìåííî çäåñü, ïî ìíåíèþ Ïîñëà, 
çàêëþ÷àåòñÿ òîò ïîòåíöèàë, êîòîðûé 
âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò áóäóùåå Ðîñ-
ñèè. Âìåñòå ñ òåì âûñîêîïîñòàâëåí-
íûé ãîñòü îòìåòèë, ÷òî îí «íå èç òåõ 
ïîñëîâ, êîòîðûõ ïðèâëåêàåò òîëüêî 
Ñî÷è». Åìó èíòåðåñíî âñòðå÷àòüñÿ 
ñ ëþäüìè íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè, 
ïîñåùàòü ðîññèéñêèå ðåãèîíû, õîòÿ, 
ïî åãî ñëîâàì, ýòî óäà¸òñÿ äîâîëüíî 
ðåäêî.

Íî ãëàâíàÿ òåìà âèçèòà – ýòî, 
êîíå÷íî æå, ñîäåéñòâèå óêðåïëå-
íèþ äðóæåñêèõ ñâÿçåé äâóõ ñòðàí 
íà óðîâíå ðåãèîíîâ. Îíà ïîëó÷èëà 
ðàçâèòèå â õîäå ïîñëåäîâàâøåé ïî-
ñëå âñòðå÷è Âèòàëèÿ Êîâàëåíêî è 
Åæè Áàðà áåñåäû â ðàñøèðåííîì 
ñîñòàâå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñåäàòåëåé 
äóìñêèõ êîìèòåòîâ è ðóêîâîäèòå-
ëåé ôðàêöèé. Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà 
Áîðèñà Îáîëåíöà, î÷åíü äåéñòâåííà 
òàêàÿ ôîðìà âçàèìîäåéñòâèÿ, êàê 
ïîáðàòèìñêèå ñâÿçè. Îäèí èç ñòàâ-

Jerzy BAHR (ur. 1944 w Krakowie) – polski dyplomata i urzędnik 
państwowy, od 2006 ambasador RP w Rosji, były szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego. Ukończył studia z zakresu socjologii na Wydziale Filozofi czno-
Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował najpierw jako asystent w 
krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie w Instytucie Śląskim w 
Opolu.

W 1974 został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako 
ekspert ds. Rumunii. W latach 1976–1980 w randze I sekretarza pracował w 
Ambasadzie PRL w Bukareszcie. W stanie wojennym odszedł z resortu, wystąpił 
też z PZPR. Był pomocnikiem bibliotekarza na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podczas wyjazdu szkoleniowego do Wiednia w 1983 uzyskał azyl polityczny. 
Współpracował z Radiem Wolna Europa, a ponadto z zachodnimi instytucjami 
badawczymi, m.in. był doradcą w Szwajcarskim Instytucie Wschodnim w Bernie (w 
latach 1986–1991).

W 1989 wrócił do Polski, a w 1991 do pracy w MSZ. Był kolejno radcą 
Ambasady RP w Moskwie, konsulem generalnym RP w Kaliningradzie, a od 1994 
do 1996 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego II. Od 1996 
do 2001 był ambasadorem RP w Kijowie (z akredytacją także na Turkmenistan), 
a w latach 2001–2005 w Wilnie.

Od 21 stycznia 2005 do 22 grudnia 2005 był szefem Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego. 19 maja 2006 został powołany na stanowisko ambasadora RP 
w Rosji.

Zna biegle języki: angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, litewski 
i rumuński.

13 listopada 2009 w podziękowaniu za wzorową służbę dyplomatyczną dla 
Polski został odznaczony Odznaką Honorową „Bene Merito”.

ðîïîëüñêèõ êóðîðòîâ, Êèñëîâîäñê 
èëè Åññåíòóêè, âïîëíå ìîã áû ñòàòü 
ïîáðàòèìîì èçâåñòíîãî ïîëüñêîãî 
êóðîðòà Êðûíèöà Çäðóé.

Ïîïðèâåòñòâîâàëè ãîñòåé è â 
Ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ. Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà, Âàëå-
ðèé Ãàåâñêèé ïðèâ¸ë ìíîæåñòâî 
àðãóìåíòîâ â ïîëüçó ðàñøèðåíèÿ 
âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
è îõàðàêòåðèçîâàë ýêîíîìè÷åñêóþ 
îáñòàíîâêó â êðàå. Ïîêà â îáùåì 
îáú¸ìå ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ 
îïåðàöèé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
íà äîëþ ïîëüñêèõ ïàðòí¸ðîâ ïðè-
õîäèòñÿ ìåíåå 1%. È ýòà öèôðà 
íå óñòðàèâàåò îáå ñòîðîíû. Îò-
ìå÷àëîñü, ÷òî Ïîëüøà è Ñòàâðî-
ïîëüå äàâíî ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà 
àãðàðíîì ïðîèçâîäñòâå, à çíà÷èò, 
îáå ñòîðîíû èìåþò îïûò äëÿ ïëî-
äîòâîðíîãî îáìåíà è ñïîñîáíû â 
÷¸ì-òî äîïîëíèòü äðóã äðóãà ïî 
ðÿäó àñïåêòîâ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ îòðàñëåé. 

Êàê ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð, 
Ñòàâðîïîëüå îñòðî çàèíòåðåñîâàíî 
â ðàñøèðåíèè âîçìîæíîñòåé ïåðå-
ðàáîòêè ñûðüåâîé ïðîäóêöèè è å¸ 
ðåàëèçàöèè. Áîëüøîé èíòåðåñ ìîãóò 
ïðåäñòàâëÿòü èííîâàöèîííûå ðàç-
ðàáîòêè, ïðåäëàãàåìûå ïàðòí¸ðàìè. 
Â õîäå ðàçãîâîðà âîçíèêëè òàêæå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ 
äåëîâûõ ñâÿçåé ìåæäó ñàäîâîäàìè 
è ïðîèçâîäèòåëÿìè ïëîäîîâîùíîé 
ïðîäóêöèè Ïîëüøè è Ñòàâðîïî-
ëüÿ. Îòäåëüíîé òåìîé ñòàëî îáñóæ-
äåíèå ïåðñïåêòèâ ñîòðóäíè÷åñòâà 

ïî ðàçâèòèþ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé 
îòðàñëè. 

Âûñîêî îöåíèë ãóáåðíàòîð 
Â. Ãàåâñêèé èíòåðåñ ïîëüñêîãî ïî-
ñëà ê îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì 
âîïðîñàì æèçíè êðàÿ.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ïàí Åæè 
Áàð ïîáëàãîäàðèë ñòàâðîïîëüñêîãî 
ãóáåðíàòîðà çà ïðîÿâëåííîå ãî-
ñòåïðèèìñòâî, âûñêàçàë ðÿä ïðåä-
ëîæåíèé â ðàìêàõ âîçëîæåííîé íà 
íåãî êóëüòóðíîé è ýêîíîìè÷åñêîé 
ìèññèè. Ãîñòü ïîä÷åðêíóë, ÷òî îò-
íîøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è Ïîëüøåé 
ïëàíîìåðíî óêðåïëÿþòñÿ, è íà ýòîì 
ôîíå ïðîÿâëÿåòñÿ âûñîêîå çíà÷åíèå 
ðåãèîíàëüíîãî àñïåêòà. 

Â ÷èñëå ñîïðîâîæäàþùèõ ëèö 
×ðåçâû÷àéíîãî Ïîñëà â ðàçãîâîðå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëüñêèé êîíñóë 
ïàíè Äèàíà Ãðà÷èê, ñîâåòíèê ïî-
ñîëüñòâà ïî âîïðîñàì êóëüòóðû, 
îáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè ïàíè 
Ìàëãîæàòà Øíÿê-Ãàéåâñêà è äè-
ðåêòîð îòêðûòîãî êëóáà «Ìåæäóíà-
ðîäíûé äèàëîã», èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð «Øêîëû ñîöèàëüíîãî 
ìåíåäæìåíòà è ãðàæäàíñêèõ èíè-
öèàòèâ – Øêîëû Ýêîíîìè÷åñêîãî 
ôîðóìà» Ãðèãîðèé Àìíóýëü.

Â ïðîãðàììó ïðåáûâàíèÿ ïîñëà 
è åãî êîëëåã òàêæå âîøëè âñòðå÷è ñî 
ñòóäåí÷åñòâîì â Ñòàâðîïîëüñêîì ãîñó-
äàðñòâåííîì àãðàðíîì óíèâåðñèòåòå, â 
Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ëèíã-
âèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå, âñòðå÷è ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëüñêîé äèàñïîðû â 
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå è ñ ó÷àñòíèêàìè 
äèñêóññèîííîãî êëóáà «19 ôåâðàëÿ».
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М 
ÓÇÛÊÀ Øîïåíà íà-
ñòîëüêî ïðåêðàñíà, 
ñîâåðøåííà è ãëó-

áîêà, ÷òî íåâîçìîæíî íå ïîääàòüñÿ 
å¸ î÷àðîâàíèþ. Ïåðâîå ïðîñëóøè-
âàíèå ëþáîãî åãî ïðîèçâåäåíèÿ ïî-
ðàæàåò íåîáû÷íîñòüþ è íîâèçíîé, 
ïðèñóòñòâèåì ìûñëè, à ïðè ïî-
âòîðíîì èñïîëíåíèè – âïå÷àòëåíèå 
óñèëèâàåòñÿ, è ýòî, êàê èçâåñòíî, 
ïðèçíàê âûñîêîé õóäîæåñòâåííîñòè. 
Ô. Øîïåí – èñêëþ÷èòåëüíîå ÿâëå-
íèå â ìóçûêàëüíîì ìèðå. 

×òîáû òàêóþ ìóçûêó ïîíèìàòü âî 
âñåé å¸ ãëóáèíå è çíà÷èòåëüíîñòè, 
íåîáõîäèìî èìåòü, ãîâîðÿ ñëîâàìè 
ñàìîãî Øîïåíà, «îñîáîå ÷óòü¸», 
à òàêæå áîëüøîé ìóçûêàëüíûé è 
êóëüòóðíûé êðóãîçîð.

Äëÿ êîãî æå ýòà âåëèêàÿ ìóçûêà? 
Íà ýòîò âîïðîñ î÷åíü õîðîøî îòâå-
òèë ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð Ìîðèñ 
Ðàâåëü. «Ìóçûêà – ìóçûêàíòàì – 
âîò ïîäëèííîå òîëêîâàíèå ìûñëè 
Øîïåíà. Âîâñå íå ïðîôåññèîíàëàì! 
…Ìóçûêàíòàì: òâîðöàì èëè ëþáè-
òåëÿì, ñóùåñòâàì, âîñïðèèì÷èâûì ê 
ðèòìó, ìåëîäèè, ãàðìîíèè, ê àòìîñ-
ôåðå, ñîçäàâàåìîé çâóêàìè. Ê òåì, 
êòî ìîæåò òðåïåòàòü ïðè ñîåäèíåíèè 
äâóõ àêêîðäîâ, êàê ïðè ñîïîñòàâëå-
íèè äâóõ êîëîðèòîâ. Ñîäåðæàíèå: 
âîò ãëàâíîå âî âñåõ èñêóññòâàõ».

Ìóçûêà Øîïåíà äóõîâíî îáëàãî-
ðàæèâàåò ñëóøàòåëåé è èãðàþùèõ – 
â ýòîì å¸ îñîáàÿ öåííîñòü. Áóäåì 
ñëóøàòü è èãðàòü ìóçûêó Øîïåíà – 
äóøîé íåïðèòâîðíîé!

Áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå îêàçàëà 
ìóçûêà Øîïåíà íà ìíîãèõ êîìïî-
çèòîðîâ, â èõ ÷èñëå: Ðàõìàíèíîâ, 
Ñêðÿáèí, ×àéêîâñêèé, Áàëàêèðåâ, 
Ðóáèíøòåéí è äðóãèå. Øîïåí íå 
ïëàíèðîâàë ñîçäàâàòü ïèàíèñòè÷å-
ñêóþ èëè êîìïîçèòîðñêóþ øêîëó, 
íî ñâîèì ãåíèåì íåâîëüíî ñîçäàë 
èõ, âîâñå îá ýòîì íå çàáîòÿñü!

Î Øîïåíå íàïèñàíî î÷åíü ìíîãî 
ìîíîãðàôèé, îöåíîê, âîñòîðæåííûõ 
âûñêàçûâàíèé, à òàêæå – êðèòè÷å-
ñêèõ. Çäåñü íåîáõîäèìî èìåòü ÷óòüå, 
÷òîáû ñäåëàòü âûáîð; âåäü êîå-÷òî 
íàïèñàíî è ïðîäèêòîâàíî ðåâíîñòüþ 

è çàâèñòüþ – ýòî îòíîñèòñÿ, êàê 
ïðàâèëî, ê ñîâðåìåííèêàì è äàæå ê 
íåêîòîðûì äðóçüÿì. Äóìàåòñÿ, ÷òî 
äëÿ íàñòîÿùåãî è ñïðàâåäëèâîãî 
ïîíèìàíèÿ ìóçûêè Øîïåíà, åãî 
ëè÷íîñòè – íåîáõîäèìî, íàðÿäó ñ 
ìóçûêîé, èçó÷èòü è åãî ïèñüìà; âåäü 
÷òîáû ïîíèìàòü òâîð÷åñòâî êîì-
ïîçèòîðà, ïîýòà, õóäîæíèêà íàäî, 
ãîâîðÿ ñëîâàìè Ã¸òå, «óâèäåòü ìèð 
ãëàçàìè òâîðöà».

Ìíîãèå ñïðàâåäëèâûå âûñêàçû-
âàíèÿ, îöåíêè âñåãî òâîð÷åñòâà Øî-
ïåíà äàíû âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìè 
èñêóññòâà, çàìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè. 

KULTURA POLSKA – BLIŻEJ 

&j=›�=  …%2= x%C�…= $ 
.2% ƒ%�%2%[.

À. Ã. Ðóáèíøòåéí

o�!"%�% �=!2= 2010 �. ,“C%�…,�%“� o�!"%�% �=!2= 2010 �. ,“C%�…,�%“� 
200 ��2 “% �…  !%›��…,  %�…%�% ,ƒ “=�/. 200 ��2 “% �…  !%›��…,  %�…%�% ,ƒ “=�/. 

"��,*,. *%�C%ƒ,2%!%" , C,=…,“2%", "��,*,. *%�C%ƒ,2%!%" , C,=…,“2%", 
%"� ……%�% �"!%C�L“*%L , "“��,!…%L “�="%L!%"� ……%�% �"!%C�L“*%L , "“��,!…%L “�="%L!

h�  .2% $ t!,��!,* x%C�…!h�  .2% $ t!,��!,* x%C�…!

KALENDARIUM ŻYCIA
1810 – Fryderyk Franciszek Chopin urodził się w Żelazowej Woli
1814 – nauka gry na fortepianie u matki
1817 – pierwszy polonez wydany drukiem
1818 – pierwszy koncert publiczny w Warszawie
1823–1826 – nauka w Liceum Warszawskim, wakacyjne wyjazdy 
 na wieś
1826–1829 – studia w Szkole Głównej Muzyki, Sonaty, Mazurki
1829 – podróż i koncerty w Wiedniu
1829–1831 – miłość do śpiewaczki Konstancji Gładkowskiej, 
 koncerty fortepianowe
1830 – opuszczenie Polski, Etiuda rewolucyjna
1831 – przyjazd do Paryża, Etiudy
1833 – Nokturny, Walc Es-dur
1836 – zaręczyny z Marią Wodzińską, Walc As-dur
1837 – związek z George Sand,wyjazd na Majorkę, 24 Preludia
1839 – powrót do Francji, Sonata b-moll
1844 – umiera ojciec Chopina
1847 – zerwanie z George Sand
1848 – wyjazd z Jane Stirling do Anglii i Szkocji
1849 – śmierć w Paryżu

ССекрет очарования

Ý. Äåëàêðóà. 
t!,��!,* x%C�… (1838 �.)



П
О

Л
ЬС

К
И

Е
   В

Е
Д

О
М

О
С

Т
И

, К
раснодар, 2010, №

 1 (26) 
5

Îíè ïðàâîìåðíû íà âñå âðåìåíà. 
Ïðèâåäó äâà ñàìûõ èíòåðåñíûõ âû-
ñêàçûâàíèÿ.

Öèïðèàí Êàìèë Íîðâèä – ïîëü-
ñêèé ïîýò, äðàìàòóðã, êðèòèê, õó-
äîæíèê è ñêóëüïòîð. Âñ¸ íàïèñàííîå 
èì î Øîïåíå ñîäåðæèò íàèáîëåå 
ãëóáîêóþ è òî÷íóþ îöåíêó çíà÷åíèÿ 
êîìïîçèòîðà äëÿ ïîëüñêîé è åâðî-
ïåéñêîé êóëüòóðû. 

«Ðîäîì âàðøàâÿíèí, ñåðäöåì ïî-
ëÿê, à ïî òàëàíòó – ãðàæäàíèí Ìèðà. 
Îí óìåë òðóäíåéøèå çàäà÷è èñêóññòâà 
ðàçðåøàòü ñ çàãàäî÷íîé ë¸ãêîñòüþ – 
ïîòîìó ÷òî óìåë ñîáèðàòü ïîëåâûå 
öâåòû, ðîñû è òîí÷àéøåãî ïóõà íå 
óðîíèâ ñ íèõ. È óìåë ïðîíèçàòü èõ 
ëó÷åçàðíîñòüþ, èäåàëîì èñêóññòâà, 
ïðåâðàùàÿ â çâ¸çäû, â ìåòåîðèòû, íå 
ñêàçàòü ëè – â êîìåòû, ñâåðêàþùåé 
âñåé Åâðîïå. Èì ñë¸çû íàðîäà ïîëü-
ñêîãî, ïî ïîëÿì ðàññåÿííûå, â äèàäåìå 
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музыки Шопена

÷åëîâå÷åñòâà ñîáðàíû â àëìàç êðàñîòû, 
ñâåðêàþùåé êðèñòàëëàìè íåâèäàííîé 
ãàðìîíèè. Â ýòîì ñàìîå âûñîêîå, ÷åãî 
ìîæåò äîñòè÷ü èçãíàííèê, è ýòîãî 
äîñòèã Ôðèäåðèê Øîïåí. Îí âñþ-
äó – èáî, ìóäðûé, íèêîãäà íå òåðÿë 
ñâÿçè ñ äóøîé Îò÷èçíû – è â Îò÷èç-
íå îïî÷èë, – èáî äóøà å¸ ïîâñþäó!» 
(Ö. Ê. Íîðâèä. Âûïèñêà èç êîììåí-
òàðèÿ. Ïèñüìà, òîì II).

Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Ðàõìàíèíîâ – 
âåëèêèé êîìïîçèòîð è ïèàíèñò äàë 
î÷åíü âûñîêóþ îöåíêó ìóçûêå Øî-
ïåíà. «Øîïåí äî ñèõ ïîð â çåíèòå. 
Åãî óòîí÷¸ííîå ÷óâñòâî çâóêîâûõ 
êðàñîê, åãî âåëèêîëåïíûå ãàðìîíèè 
è âñåãäà ïîäëèííîå ïèàíèñòè÷åñêîå 
âûÿâëåíèå âîçìîæíîñòåé èíñòðóìåí-
òà äåëàþò åãî ïðîèçâåäåíèÿ ñâîåãî 

â ñôåðå ñîçäàíèÿ ïèàíèñòè÷åñêèõ 
ýôôåêòîâ âûñîêîãî õóäîæåñòâåííîãî 
çíà÷åíèÿ. Ïîìèìî âñåãî òîãî, ÷òî ÿ 
èãðàþ â òå÷åíèå êîíöåðòíîãî ñåçî-
íà íà “ýñòðàäå”, ÿ äîìà ïðîñòî äëÿ 
îäíîãî óäîâîëüñòâèÿ ïîñòîÿííî èãðàþ 
Øîïåíà. Íàñëàæäåíèå – ïîèãðàòü åãî 
ñîâåðøåííûå ïàññàæè. Êàæäàÿ íîòà 
â åãî ñî÷èíåíèÿõ êàæåòñÿ êàê ðàç íà 
òîì ìåñòå, ãäå îíà äîëæíà ïðîèçâåñòè 
ñàìûé òîíêèé ýôôåêò, âñ¸ íà ñâî¸ì 
ìåñòå. Íè÷åãî íåëüçÿ íè ïðèáàâèòü, 
íè óáàâèòü».

Äëÿ õóäîæåñòâåííîãî èñïîëíåíèÿ 
ïðîèçâåäåíèÿ Øîïåíà î÷åíü ñëîæ-
íû. Ýòàëîíîì èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà ÿâëÿåòñÿ èãðà ýòèõ ïðî-
èçâåäåíèé Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâûì è 
À. Ìèêåëàíæåëî.

Êîìïîçèòîð 
È.È. Âîéòþõîâñêèé

Ì. Âîäçèíñêàÿ.
t. x%C�… (1835 �.)

Èñïîëíåíèå ïðîèçâåäåíèé Øî-
ïåíà áîëüøèíñòâîì ñîâðåìåííûõ 
ïèàíèñòîâ ìíå íå íðàâèòñÿ. Ìóçûêà 
Øîïåíà ñèíêîïèðóåò ñ íèìè. ×àñòî 
ñëûøèì èãðó ëàóðåàòîâ âñåâîçìîæíûõ 
êîíêóðñîâ, íàãðàæä¸ííûõ ìåäàëÿìè, 
çâàíèÿìè, êîòîðûå äîáèëèñü ýòîãî 
îãðîìíûìè óñèëèÿìè, íî èñïîëíåíèå 
ñ îäíîé âèðòóîçíîñòüþ – íè÷åãî íå 
ñòîèò. Ìóçûêà Øîïåíà íå ïîëó÷à-
åòñÿ, ïîòîìó ÷òî íåò íåîáõîäèìîé 
ãåíåòèêè, è, êàê ñêàçàë Ã¸òå, «ãäå íåò 
íóòðà – òàì ïóòîì íå âîçüì¸øü». 
Ïîëüñêèå ïèàíèñòû, ìíå êàæåòñÿ, 
áëèæå ê ïîíèìàíèþ Øîïåíà, ïîòîìó 
÷òî ÷òÿò òðàäèöèè, à ýòî î÷åíü âàæíî – 
îòñþäà è õîðîøèå ðåçóëüòàòû.

«Êàæäàÿ íîòà Øîïåíà – çîëîòî», 
íî èñïîëíèòåëÿì íàäî áû óìåòü äî-
áûâàòü åãî.

Êîìïîçèòîð 
È. È. ÂÎÉÒÞÕÎÂÑÊÈÉ

ðîäà Áèáëèåé äëÿ ïèàíèñòà. Åñëè âû 
çíàåòå òâîð÷åñòâî Øîïåíà, âû ïðàê-
òè÷åñêè çíàåòå âñ¸, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü 

p3*%C,“� “2,.%2"%!�…,  
0.j. m%!",�= &p% �� x%C�…=[
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6 ŻYCIE POLONIJNE 

Informacje 
podstawowe 

Proces dobrowolnej emigracji ludności 
polskiej do Rosji w poszukiwaniu pracy i 
lepszych warunków do życia rozpoczął się kilka 
wieków temu. Jednakże obecność Polaków na 
terenie Rosji wynika przede wszystkim z 
systematycznie antypolskiej polityki imperium 
carskiego, potem państwa komunistycznego. 
Sięga ona drugiej połowy XVIII w., kiedy to 
w wyniku rozbicia Konfederacji Barskiej i 
po upadku kolejnych powstań w XIX w. fale 
Polaków zsyłano w odległe – klimatycznie 
nieprzyjazne i kulturowo obce – obszary 
imperium, przede wszystkim w jego azjatyckiej 
części. Do największych przesiedleń ludności 
polskiej doszło w ramach represji w latach 30. i 
40. XX w., kiedy w głąb imperium przesiedlono 
setki tysięcy Polaków, głównie z zachodnich 
terenów ZSRR. Kolejne fale przesiedleń 
objęły mieszkańców terenów RP zajętych 
przez ZSRR w czasie II wojny światowej. 
W tym ostatnim przypadku represjami objęci 
zostali nie tylko Polacy, ale i obywatele polscy 
innych narodowości. Po wojnie, i praktycznie 
do końca istnienia ZSRR, Polacy stanowili 
grupę narodową, która poddawana była 
agresywnej polityce ideologizacji, rusyfi kacji, 
administracyjnych manipulacji i represji. Przez 
wiele lat sam fakt bycia Polakiem w ZSRR 
groził poważnymi konsekwencjami od łagru 
począwszy, a skończywszy na trudnościach w 
zdobyciu wykształcenia lub wyboru miejsca 
zamieszkania; jeszcze w 70. latach XX w. 
utrudniał awans.

Poczynając od 1936 r., władze sowieckie 
zintensyfi kowały działania, mające na celu 
stopniową eliminację prawie na całym 
obszarze ZSRR wszystkich społecznych form 
kultywowania tożsamości narodowej, kultury 
i języka polskiego, a własność polskich 
organizacji została przejęta przez państwo. 
Te same metody zastosowano wobec struktur 
Kościoła rzymsko-katolickiego.

Społeczność polska w Rosji jest 
zróżnicowana pod względem zarówno stopnia 
samookreślenia narodowego, znajomości 
języka ojczystego, jak i wykształcenia, 
położenia ekonomicznego czy aktywności 
społeczno-politycznej. Generalnie Polacy i 
osoby polskiego pochodzenia w niewielkim 
stopniu wykazują aktywność społeczną, jeśli 
już ma to miejsce, to z reguły nie afi szują się 
swoją identyfi kacją etniczną.

W e d ł u g 
s p i s u 

RAPORT O SYTUACJI POLONII 

powszechnego z 1989 r. polska grupa 
narodowościowa w Federacji Rosyjskiej 
liczyła ok. 95 tys. osób. W opinii działaczy 
polskich i badaczy liczba ta w rzeczywistości 
może być kilkakrotnie wyższa. Polacy 
i osoby pochodzenia polskiego w Rosji 
nie tworzą zwartych grup, mieszkają w 
rozproszeniu. Największe skupiska osób 
narodowości polskiej (wg danych spisu 
powszechnego) występują w: Moskwie – 
ok. 7 tys., Sankt Petersburgu – ok. 8 tys., 
na Syberii – w sumie ok. 30 tys., w tym 
w obwodzie irkuckim – ponad 3 tys., w 
Tiumeniu i okolicach – ponad 6 tys., w 
rejonie Omska – ok. 2600, w Kiemierowie 
– ok. 2 tys., Władywostoku – ok. 2 tys., 
Nowosybirsku i okolicach – ok. 1.400, 
Tomsku – ok. 1.800, w obwodzie amurskim – 
ok. 1.800, w Kraju Chabarowskim – 1.600. 
Znaczne skupiska polskie występują też w 
takich miastach, jak Saratów, Wołgograd, 
Smoleńsk, Samara, Niżnyj Tagil.

Ogromna większość osób pochodzenia 
polskiego nie zna języka polskiego, co 
wynika z faktu, iż wielu z nich należy 
do kolejnego już pokolenia potomków 
zesłańców. W czasach carskich, choć polska 
grupa narodowa w imperium poddana była 
silnym represjom i procesowi rusyfi kacji, 
przez wiele dziesięcioleci pielęgnowała 
swą kulturę, religię i język. Dopiero jednak 
za czasów władzy sowieckiej Polacy – 
zagrożeni powszechnym terrorem – ulegli 
niemal całkowitej rusyfi kacji kulturowej i 
językowej. Pozostała im jedynie świadomość 
polskiego pochodzenia.

Organizacje
W Federacji Rosyjskiej działają 73 

organizacje polonijne. Aż 51 spośród nich 
(skupiających ok. 4 tys. członków) istnieje 
w moskiewskim okręgu konsularnym, 
który jest największym polskim okręgiem 
konsularnym na świecie.

Na terenie FR działa Federalna Polska 
Narodowo-Kulturalna Autonomia „Kongres 
Polaków w Rosji” (dalej: FPN-KA), do 
której należą 43 organizacje działające na 
terenie 4 polskich okręgów konsularnych. W 
moskiewskim okręgu konsularnym spośród 51 
organizacji 48 posiada osobowość prawną. 

Na Syberii Wschodniej istnieje około 10 
organizacji, głównie w dużych miastach, np. 
Polska Kulturalna Autonomia „Ogniwo” w 
Irkucku, Autonomia Narodowo-Kulturalna 
„Dom Polski”, Centrum Kulturalno-
Historyczne w Krasnojarsku, Stowarzyszenie 

Polskiej Kultury „Nadzieja” w Ułan-Ude, 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Wisła” w Wierszynie, Dom Polski 
„Ognisko” w Usolu Syberyjskim.

W obwodzie kaliningradzkim funkcjonuje 
6 organizacji: Wspólnota Kultury Polskiej 
w Kaliningradzie, Wspólnota Kultury 
Polskiej w Gusiewie, Wspólnota Kultury 
Polskiej w Bałtijsku, Wspólnota Polaków w 
Czerniachowsku, Wspólnota Kultury Polskiej 
im. Jana Kochanowskiego w Oziersku.

W Sankt Petersburgu, w którym 
funkcjonuje jedyny w FR Dom Polski, 
istnieje kilka organizacji polonijnych 
powstałych na początku lat 90. XX w., 
spośród których najaktywniejsze i skupiające 
w sumie kilkaset osób to Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Polonia” im. A. 
Mickiewicza, Związek Polaków w Sankt 
Petersburgu im. ks. Antoniego Małeckiego. 
W innych ośrodkach petersburskiego okręgu 
konsularnego istnieje kilkanaście organizacji 
polonijnych, spośród których do najstarszych 
i najbardziej aktywnych należy zaliczyć 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Polonia” w Archangielsku, Miejski Społeczny 
Ruch Kulturalno-Oświatowy „Polonia 
Kotłaska” w miejscowości Kotłas.

Zdecydowana większość organizacji 
polonijnych w Rosji zajmuje się przede 
wszystkim oświatą polonijną i zachowaniem 
tradycji polskich. Generalnie najlepszą 
sytuację mają środowiska polonijne w 
miastach, w których znajdują się polskie 
placówki dyplomatyczne i konsularne, lub 
w ośrodkach stosunkowo blisko położonych 
od Moskwy, Irkucka, Sankt Petersburga. 
Analogicznie organizacje polonijne mają 
większe możliwości działania tam, gdzie 
funkcjonują parafie Kościoła rzymsko-
katolickiego.

Ze względu chociażby na znaczne 
rozproszenie środowisk polonijnych (prócz 
obwodu kaliningradzkiego) na obszarach 
Rosji i trudności natury komunikacyjnej 
współpraca pomiędzy organizacjami 
polonijnymi w skali całego państwa jest 
znikoma. Nie należy zapominać także o 
specyfi cznych uwarunkowaniach lokalnych. 
I tak np. wśród Polonii petersburskiej jest 
znaczny procent osób wykształconych 
humanistycznie (np. historyków, tłumaczy 
literatury polskiej), w innych miastach z 
kolei dominują osoby z wykształceniem 
technicznym czy medycznym, jeszcze w 
innych ośrodkach praktycznie brak jest 
inteligencji.

ROSJA
Raport Ambasady RP w Moskwie
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W przypadku kapitalnej większości 
o rg a n i z a c j i  p o l o n i j n y c h  z a r ó w n o 
organizacyjna, jak i integrująca rola FPN-KA 
nosi zdecydowanie symboliczny charakter 
i nie należy jej postrzegać w kategorii 
podmiotu reprezentującego te organizacje.

Pozycja 
w kraju zamieszkania

Polonia w Federacji Rosyjskiej jest 
taka, jak społeczeсstwo rosyjskie, pośród 
którego żyje i pracuje. Poza kulturowymi i 
historycznymi trudno jest wskazać szczególne 
wyznaczniki odróżniające Polonię od innych 
narodowości w Federacji Rosyjskiej; podobnie, 
jak całe społeczeństwo zróżnicowana jest 
pod względem społecznym, ekonomicznym, 
politycznym. Duży procent wśród członków 
organizacji polonijnych to osoby z wyższym 
wykształceniem (w tym: nauczyciele, 
pracownicy naukowi, lekarze) oraz emeryci (w 
FR kobiety osiągają wiek emerytalny mając 55 
lat, a mężczyźni lat 60). Należy podkreślić, że 
Polonia w FR zróżnicowana jest również pod 
względem religijnym. Obok Polaków katolików 
w FR są Polacy prawosławni, protestanci, 
muzułmanie, baptyści, wyznawcy judaizmu i 
ateiści. Przedstawiciele Polonii należą do różnych 
partii politycznych. Podpisania w listopadzie 
2007 r. przez Federalną Polską Narodowo-
Kulturalną Autonomię „Kongres Polaków w 
Rosji” umowa o współpracy z partią „Jedinaja 
Rosija” nie zwiększyła politycznego znaczenia 
organizacji wchodzących w skład FPN-KA 
oraz nie przyniosła poprawy warunków ich 
działalności (np. warunków lokalowych czy 
środków otrzymywanych ze strony władz 
rosyjskich).

Główne problemy, 
w tym ewentualne przejawy 
przemocy wobec Polaków
Jednym z najważniejszych problemów jest 

stosunkowo niski poziom znajomości języka 

polskiego, co m.in. skutkuje niemożnością 
otrzymania Karty Polaka. Istnieją organizacje 
polonijne i środowiska polonijne, w których 
nikt nie zna języka polskiego.

Problemem wielu organizacji jest 
brak własnych (lub wynajmowanych) 
pomieszczeń do nauki języka polskiego oraz 
działalności programowej.

Mała dynamika organizacji i środowisk 
polonijnych w Rosji wynika w dużym 
stopniu z niskiego poziom aktywności 
społecznej. W środowiskach polonijnych 
brak jest nowych liderów społecznych. Młode 
pokolenie obywateli rosyjskich polskiego 
pochodzenia przede wszystkim koncentruje 
się na robieniu kariery zawodowej i raczej 
kontestuje tradycyjne formy działalności 
organizacji polonijnych.

Polityka 
władz miejscowych

Dokumentem zobowiązującym władze 
Federacji Rosyjskiej do przestrzegania praw 
osób pochodzenia polskiego jest Traktat 
między Rzecząpospolitą Polską a Federacją 
Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej 
współpracy, sporządzony w Moskwie 
22.05.1992 r. Podstawowym aktem prawnym 
w FR, określającym rosyjską politykę 
wewnętrzną w stosunku do mniejszości 
na rodowych ,  j e s t  Rozporządzen ie 
Prezydenta Federacji Rosyjskiej (nr 909) o 
zatwierdzeniu koncepcji państwowej polityki 
narodowościowej w Federacji Rosyjskiej z 
19.06.1996 r., opierające się na części 2 art. 
19 oraz części 2 art. 26 Konstytucji Federacji 
Rosyjskiej. Zasady prawne, dotyczące 
możliwości organizowania się, zrzeszania 
i działania przedstawicieli mniejszości 
narodowych zamieszkujących FR, określa 
Ustawa Federalna o autonomii narodowo-
kulturalnej z 5.05.1996 r. Autonomie 
narodowo-kulturalne działają na podstawie 
Ustawy Federalnej o stowarzyszeniach 
społecznych z 19.05.1995 r.

W ostatnim okresie w FR są zauważalne 
procesy zmierzające do zwiększenia 
kontroli władz centralnych nad podmiotami 
terytorialnymi FR oraz zwiększenia kontroli 
administracji państwowej nad życiem 
społecznym państwa, w tym nad organizacjami 
społecznymi (formą których są autonomie 
narodowo-kulturalne). Jednym z aktów 
prawnych, który wprowadził takie zmiany, 
jest Ustawa Federalna o wniesieniu zmian 
w niektóre akty ustawodawcze Federacji 
Rosyjskie z 10.01.2006 r.; akt ten wprowadził 
m.in. istotne zmiany w Ustawie Federalnej 
o stowarzyszeniach społecznych (art. 2). 
Istotne zmiany zostały wprowadzone również 
do Ustawy Federalnej o organizacjach 
niekomercyjnych (art. 3). Wprowadzono 

zasadę szczegółowego trybu rejestracji 
państwowych organizacji niekomercyjnych 
w formie partnerstwa niekomercyjnego, 
instytucji, autonomicznej organizacji 
niekomercyjnej, fundacji, stowarzyszenia, 
związku, założycielami których nie są 
organy władzy państwowej i (lub) organy 
samorządu terytorialnego. Określony tryb 
przewiduje podjęcie decyzji o państwowej 
rejestracji organizacji niekomercyjnej 
przez organ terytorialny Federalnej Służby 
Rejestracyjnej a także wprowadzenie danych 
do Państwowego Wspólnego Rejestru Osób 
Prawnych zgodnie z Ustawą Federalną o 
państwowej rejestracji osób prawnych i 
przedsiębiorców indywidualnych.

W FR administracja posiada prawne 
możliwości przyznawania finansowych 
dotacji organizacjom społecznym, czyli 
także polonijnym. Teoretycznie działalność 
organizacji zrzeszających mniejszości 
narodowe na poziomie federalnym może 
być fi nansowana przez rządową Fundację 
Narodowo-Kulturalnego Odrodzenia 
Narodów Rosji, podlegającą Ministerstwu 
Narodowości i Polityki Regionalnej – w 
praktyce dotacje od tej Fundacji otrzymują 
wyłącznie mniejszości narodowe liczące 
bardzo niewiele osób (mniejszości, których 
zachowanie i rozwój kulturalny wymagają 
wsparcia finansowego). Na poziomie 
regionów organizacje polonijne mogą 
starać się o dotacje z funduszy administracji 
lokalnej. Dotacje takie praktycznie mogą 
być przyznawane wyłącznie organizacjom, 
które posiadają konta bankowe i które 
zaproponują konkretną formę działalności, 
wymagającą wsparcia fi nansowego. Brak 
dotacji finansowych dla przeważajacej 
części organizacji polonijnych wynika 
również (albo przede wszystkim) z braku 
zainteresowania tą formą dotacji ze strony 
organizacji polonijnych, które w latach 
ubiegłych o dotacje takie nie występowały – 
także z powodu braku konta bankowego.

Niektóre organizacje korzystają bezpłatnie 
z niewielkich pomieszczeń przyznanych im 
w tzw. Domach Narodowości (Krasnodar, 
Perm, Tiumeń, Tomsk, Smoleńsk). Część 
organizacji nieodpłatnie korzysta z sal w 
klubach (Jarosław), bibliotekach (Piatigorsk), 
muzeach (Jużnosachalińsk, Władywostok), 
uczelniach (Jekaterinburg, Smoleńsk), 
szkołach (Moskwa, Ufa). 

W celu przeprowadzenia dużych imprez 
organizacje polonijne najczęściej wynajmują 
pomieszczenia na zasadach komercyjnych 
lub korzystają z uprzejmości miejscowych 
instytucji (np. klubów, szkół, muzeów, 
wyższych uczelni), które udostępniają im sale. 

I POLAKÓW ZA GRANICĄ 2009

(Dokończenie na str. 8)
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8 ŻYCIE POLONIJNE 

Sporadycznie zdarza się, że miejscowe 
władze  dof inansowują  ważnie j sze 
przedsięwzięcia polonijne (dni kultury, 
konferencje naukowe itp.), częściej jednak 
tylko udostępniają bezpłatnie sale do ich 
przeprowadzenia i bezpłatny transport. 
Wzorowe przykłady współpracy organizacji 
polonijnych z administracją różnych szczebli 
należy odnotować w Abakanie (władze 
Republiki Chakasja), Brańsku, Jarosławiu, 
Krasnodarze, Nalczyku, Omsku, Permie, 
Smoleńsku, Stawropolu, Ufi e, Władimirze.

Nie odnotowujemy działań skierowanych 
przeciwko osobom polskiego pochodzenia 
i organizacjom polonijnym. Jednakże 
otrzymujemy sygnały o zainteresowaniu 
Federalnej  Służby Bezpieczeństwa 
(FSB) działalnością narodowościowych 
organizacji społecznych, w tym polonijnych. 
Przewodniczący organizacji lub inni działacze 
wzywani są do FSB, np. na rozmowy 
dotyczące działalności programowej i 
wydawniczej oraz przyjmowanych gości z 
innych regionów FR lub Polski.

Kierunki współpracy 
polskich placówek 

z Polonią i Polakami
Polskie urzędy konsularne w FR przede 

wszystkim:
– Przekazują do poszczególnych 

organizacji polonijnych informacje na 
temat kierowanych do nich inicjatyw 
programowych realizowanych przez polskie 
instytucje i organizacje pozarządowe.

– Włączają się w realizację programów 
nauczania języka polskiego i historii Polski 
(zapraszanie nauczycieli z Polski) oraz 
seminariów dla nauczycieli.

– Opiekują się miejscami pamięci narodowej. 
W moskiewskim okręgu konsularnym wydano 
pierwszy zeszyt opracowania Miejsca polskiej 
pamięci narodowej w moskiewskim okręgu 
konsularnym, w którym zamieszczono 55 zdjęć 
z 24 miejscowości.

– Wspierają wydawnictwa i media 
polonijne.

– Organizują dla młodzieży pochodzenia 
polskiego egzaminy na studia w Polsce. 

Obraz Polski i Polaków
Obraz Polski i Polaków w rosyjskich 

mediach ma charakter zróżnicowany. Z jednej 
strony ze względu na niemal powszechnie 
obecną wśród dziennikarzy autocenzurę 
i, w mniejszym lub większym stopniu, 
dyspozycyjność mediów wobec władz, Polskę 
i Polaków przedstawia się w negatywnym 
świetle, szczególnie w przypadku przed-

s t a w i a n i a 
f a k t ó w 

historycznych, takich jak np. tragedia 
katyńska. Również bieżące wydarzenia 
polityczne wykorzystywane są przez rosyjskie 
środki masowego przekazu do budowania 
obrazu Polski jako kraju nieprzychylnego, 
szkodzącego relacjom Rosji z Zachodem, 
a takze z partnerami z WNP. Z drugiej zaś 
strony, w związku z ożywieniem polsko-
rosyjskiego dialogu politycznego, należy 
zauważyć pewną poprawę w medialnym 
prezentowaniu wizerunku Polski. Natomiast, 
tradycyjnie już, w mediach rosyjskich w 
bardzo dobrym świetle prezentowana jest 
kultura polska. Wzrasta także zainteresowanie 
sukcesem polskich przemian politycznych i 
gospodarczych.

Wizerunek Polski 
w podręcznikach szkolnych

W Rosji widoczne jest zderzenie dwóch 
zasadniczych i całkowicie przeciwstawnych 
koncepcji w przedstawianiu najnowszej 
historii tego kraju, reprezentowanych przez 
tzw. liberałów i państwowców (na podst.: 
D. Babiczenko, Naukowy alarm, „Itogi”, 
29.07.2008 r.).

Od nowego roku szkolnego 2007/2008 
obowiązkowy stał się kontrowersyjny 
podręcznik Historia Rosji: 1945–2008, 
pod redakcją A. Daniłowa, G. Utkina i 
A. Filippowa. Dla przykładu, autorzy 
rehabilitują w nim Stalina, którego nazywają 
„najskuteczniejszym przywуdcą sowieckim” 
i „efektywnym menedżerem”, falę represji 
zaś uważają za „surową konieczność, 
oryginalne rozwiązanie problemów 
kadrowych”, a rozpad Związku Radzieckiego 
to – ich zdaniem – „największa katastrofa 
geopolityczna XX w.” Ci sami autorzy 
mają obecnie pracować nad kolejnym 

podręcznikiem – Historia Rosji: 1900–1945. 
Ma się w nim pojawić m.in. następujący 
fragment dotyczący zbrodni katyńskiej: 
„[…] nie usprawiedliwiając zabójstwa 
[polskich – red.] jeńców wojennych w 
Katyniu, należałoby zauważyć, że ze strony 
Stalina egzekucje w Katyniu były nie tylko 
problemem celowości politycznej, ale także 
odpowiedzią na śmierć wielu dziesiątków 
tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej w niewoli 
polskiej po wojnie 1920 r., której inicjatorem 
był nie Związek Radziecki, ale Polska” (cytat 
za „Nową Gazetą”).

Także na podstawie przeprowadzonej 
analizy treści podręczników Historii Rosji 
oraz Historii Rosji i świata, przeznaczonych 
dla klas VII–XI w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i liceach, można stwierdzić, że 
prezentowany w nich wizerunek Polski jest 
w dużej mierze tendencyjny i uproszczony. 
Jednostronne przedstawienie Polaków z 
czasów Wielkiej Smuty upowszechnia w 
świadomości młodego pokolenia Rosjan 
obraz Polaków jako narodu nieszanującego 
obyczajów i tradycji religijnych „świętej 
Rusi”; Polacy mordowali i grabili ludność 
miejscową, pomagali Dymitrowi w zajęciu 
Moskwy. Rozbiory Polski komentowane są 
tak: „Rosja została namówiona [przez Prusy 
i Austrię] do uczestnictwa w podziale Polski, 
a przypadły jej wszakże ziemie „rdzennie 
rosyjskie”. Mówiąc o XIX w. autorzy 
odnotowują, co prawda, polskie powstania 
narodowe, ale nie w kontekście stosowanej 
przez zaborców polityki okupacyjnej, w tym 
np. represji i zsyłek na Syberię. Rok 1920 to 
przede wszystkim wojna z bolszewikami i 
próba realizacji „awanturniczego planu” J. 
Piłsudskiego – stworzenia Polski od Morza 
Bałtyckiego po Morze Czarne.

RAPORT O SYTUACJI POLONII 
(Dokończenie. Początek na str. 6)

Rzymsko-Katolicki Kościół Katedralny Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Moskwie (zbudowany w 1911 r.)
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I POLAKÓW ZA GRANICĄ 2009
Informacja Kongresu Polaków w Rosji

Najważniejsze problemy 
środowisk polonijnych w FR

– Brak fi nansowania ze strony władz 
federalnych. Na poziomie regionalnym 
udostępnia się bezpłatnie pomieszczenia 
na poszczeglóne imprezy (w „Domach 
Narodowościowych”), czasami autokary.

– Działacze polonijni, bez wyjątku, 
pracują społecznie, po godzinach pracy 
zarobkowej, co w dużym stopniu obniża 
możliwości organizacyjne.

– Brak lokali.
– Ogromne odległości i duże rozproszenie 

sprawia utrudnienie w kontaktach między 
organizacjami, w organizacji wspólnych 
imprez.

– Słaba znajomość języka polskiego 
wśród Polonii. Brak nauczycieli zawodowych 
w szkółkach poloni jnych.  Zajęc ia 
prowadzone są przez osoby znające język 
polski w różnym stopniu. Język polski jako 
przedmiot wprowadzony jest w 2 szkołach 
w Moskwie.

– Niezwykle ważne jest rozszerzenie 
pracy z młodzieżą, zaktywizowanie 
działalności kół młodzieżowych przy 
organizacjach polonijnych, większe 
zainteresowanie młodzieży możliwością 
podjęcia studiów w Polsce.

– Rejestrowanie polonijnych szkółek 
niedzielnych przy rosyjskich szkołach 
ogólnokształcących dałoby możliwość 
uzyskania etatów dla nauczycieli oraz 
pomieszczeń lekcyjnych.

– W ostatnich latach coraz częściej mamy 
do czynienia z przypadkami inwigilacji służb 
specjalnych organizacji polonijnych, wzywanie 
działaczy na przesłuchania, o czym władze 
Kongresu informowały Radę Konsultacyjną 
Narodowo-Kulturalnych Autonomii przy 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, 
kierownictwo Komitetu ds. Narodowościowych 
Dumy Państwowej oraz Rady Federacji.

– Pod koniec lat 90. ograniczono dostęp do 
polskich i polonijnych zbiorów archiwalnych 
w archiwach federalnych i obwodowych, co 
znacznie utrudnia badania naukowe.

Oczekiwania 
od władz rosyjskich

– Od 16 lat Kongres stale zwraca się 
do najwyższych władz Rosji w sprawie 
rehabilitacji i uznania Polaków w Rosji za naród 
represjonowany, z czym jest związany zwrot 
majątku (w tym budynków, archiwaliów i zbiorów 
bibliotekarskich). Przez 20 lat oczekujemy na 
zwrot budynku Domu Polskiego w Moskwie.

– Dotychczas organizacje polonijne w 
Rosji nie posiadają pomieszczeń, co ogranicza 
w dużym stopniu prowadzenie działalności 
statutowej, w tym nauczanie języka polskiego. 
Niektóre organizacje korzystają z pomieszczeń 
szkół ogólnokształcących lub parafii. 
Organizacje, które korzystały z pomieszczeń 
parafialnych, zostały przez proboszczów 
poproszone o ich opuszczenie.

– W ciągu ostatnich lat władze rosyjskie 
ograniczają wydawanie wiz i przedłużenie 
pobytu dla księży z Polski, co pozbawia 
Polonię języka polskiego w kościołach.

– Ustawa o narodowo-kulturalnych 
au tonomiach  przewidu je  s t ab i lne 
fi nansowanie organizacji narodowościowych, 
tym niemniej na poziomie federalnym 
środki nie były przydzielane żadnej 
organizacji narodowościowej. W 2008 
r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
organ odpowiedzialny za realizacją polityki 
narodowościowej, po raz pierwszy ogіosiło 
konkurs, w którym wziął udział Kongres; 
wygraliśmy 790 tys. rubli na przeprowadzenie 
festiwalu zespołów folklorystycznych 
w Saratowie. Środki jednak nie zostaіy 
przekazane. W 2009 r. Kongres ponownie 
wystąpił w konkursie.

– Ważnym kierunkiem naszej dziaіalności 
pozostaje popularyzacja działalności polonijnej 
w środkach masowego przekazu, rosyjskich, 
polskich i polonijnych, m.in. na stronach 
internetowych. Zaznaczamy, iż w środkach 
masowego przekazu w Polsce, w tym w TV 
Polonia, nie ma żadnej informacji o Polonii w Rosji. 
Dostęp do rosyjskich mediów na tematy polonijne 
i narodowościowe jest ograniczony, w związku z 
brakiem zainteresowania ze strony mediów bądź 
wymaga to znacznych środków finansowych.

Oczekiwania 
od władz polskich

– Niezbędne jest opracowanie polityki 
rządowej wobec Polonii w Rosji.

– Oczekujemy na stałe kontakty władz 
polskich z władzami rosyjskimi na różnych 
szczeblach z naszym udziałem w sprawie 
sygnalizowania i załatwiania problemów 
związanych z działalnością organizacji 

polonijnych. Skoordynowane działania i 
relacje konsulatów i organizacji polonijnych 
w sprawach polonijnych będą służyły z 
pewnością na naszą korzyść. Takie działania 
strony polskiej będą sprzyjały wzmocnieniu 
autorytetu organizacji polonijnych w Rosji.

– Podkreślamy wagę konsultowania z 
Polonią ustaw i raportów nas dotyczących 
(wzorem konsultacji w sprawie „Karty 
Polaka” i niniejszego Raportu).

– Uważamy za niezbędne przeznaczenie 
przez Senat RP środków fi nansowych na 
promocję historii, kultury i tradycji polskich 
poprzez organizowanie dni kultury polskiej, 
festiwali, festynów, konkursów, wystaw, 
prezentacji kuchni polskiej, propagowanie 
wartości kulturowych narodu polskiego w 
naszym otoczeniu i środowisku. W 2009 r. 
zaplanowaliśmy konferencję pt. „Wrzesień 
1939 r. w historiografi i, mediach i fi lmie”, na 
przeprowadzenie której Senat nie zatwierdził 
środków fi nansowych.

– Uznajemy za jeden z podstawowych 
kierunków naszej dziaіalności kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. 
Pragniemy w tym celu uzyskać większy dostęp do 
materiałów krajowych promujących Polskę.

– Podkreślamy potrzebę kontynuacji 
festiwali i szkoleń zespołów polonijnych w 
Koszalinie i w Rzeszowie.

– Pragniemy podkreślić, że ważne jest, aby 
fi nansowanie poprzez organizacje pozarządowe, 
takie jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
oraz fundacje, pozostało podstawową drogą 
wspierania naszej działalności.

– Pragniemy pełniejszej realizacji umów 
polsko-rosyjskich w sprawie pomocy dla 
szkolnictwa polskiego w Rosji.

– Zwracamy się do polskich instytucji 
i fundacji, wspierających działalność 
naukową, o docelowe finansowanie tego 
rodzaju publikacji i imprez.

– Uznajemy za niezbądny dalszy rozwój 
systemu nauczania polonijnego i w tym celu 
postulujemy:

– rozszerzenie sieci letnich szkół 
językowych na terenie Rosji, również z 
udziałem harcerstwa polskiego;

– korzystanie z możliwości zapraszania 
nauczycieli z Polski;

– organizowanie kursów metodycznych 
i konferencji dla nauczycieli;

– organizowanie kursów szkoleniowych 
dla liderów młodzieżowych i kursów 
językowych dla młodzieży polonijnej;

– zwiększenie dla młodzieży z naszych 
organizacji liczby miejsc na obozach letnich 
w Kraju.
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Kiedy przyglądałam się ich spotkaniu i 
przysłuchiwałam ich rozmowie, pomyślałam 
sobie, że jest chyba równym chłopem. Tak 
na ogół on mnie się bardzo podobał, był 
przyjemnym człowiekiem.

Odlatywać do Grodna miał z naszego 
miasta, więc zaprosiliśmy go do siebie. On 
zaproszenie przyjął. Nakryłam stół. Oni z 
mężem kontynuowali swoje wspomnienia 
z lat młodzieńczych. Wtedy się dopiero 
odważyłam. Wszystko mu opowiedziałam 
i zwróciłam się do niego z prośbą o 
pomoc w odszukaniu moich krewnych z 
Grodzieńszczyzny. On zanotował wszystko, 
co mi było wiadomo, i zapewnił, że udzieli 
mi tej pomocy.

Po pewnym czasie dostałam pismo z 
Rady Wiejskiej rejonu Szczuczyńskiego, na 
terenie którego mieszkały dwie moje kuzynki. 
Dołączono również adres jeszcze jednej 
kuzynki z Polski oraz adres kuzyna, który 
mieszkał na stacji kolejowej Marcinkonis 
na Litwie. Zresztą stacja owa była odległa 
od „naszej” wsi zaledwie o 28 km.

Później dowiedziałam się, że odnalezienie 
moich kuzynek nie było sprawą łatwą, gdyż 
panieńskie nazwiska już dawno zmieniły. 
Natomiast wśród mieszkańców tej miejscowości 
nasze nazwisko wcale nie było rzadkie. Sukces 
stał się możliwy wyłącznie dzięki temu, 
że działano na polecenie Grodzieńskiego 
Obwodowego Komitetu Wykonawczego. A 
to już było zasługą Iwana. 

Na te wszyskie adresy napisałam listy. 
Ma się rozumieć, że oni nic nie wiedzą ani 
o mnie, ani o mojej rodzinie. Maria z Polski 
odpowiedziała mi, że się pomyliłam – takich 
krewnych ona nie posiada.

spotkała nas serdecznie. Przez dłuższy czas 
roztrząsaliśmy nasze powinowactwo.

Po kilku dniach razem z przewodniczką , 
córką siostrzenicy, pojechaliśmy autobusem 
do wsi. Spotkanie z kuzynką Niną, którą 
zawczasu powiadomiono o naszej wizycie, 
było wzruszające. Wylało się morze łez.

Wieś Zamościany jest niewielka. 
Akuratne drewniane domki są do siebie 
podobne. Obok każdego z nich jest niewielki 
ogród. W tym roku był niesamowity urodzaj 
na jabłka. Sielskie życie moich białoruskich 
krewnych toczy się miarowo. Oboje są już 
na emeryturze. Hodują bydło. W domu jest 
idealny porządek. Ozdobę domu stanowią 
samodziałowe chodniki oraz bardzo piękne 
ręcznie robione narzuty na łóżka.

O MO ICH  KREWNYCH
gości tam u swoich krewnych przyjaciel 
męża z lat dzieciństwa – Iwan. Poszliśmy 
go odwiedzić. Okazać się mialo, że Iwan 
mieszka właśnie w Grodnie! Był on 
pułkownikiem w stanie spoczynku. Należał 
do korpusu politycznego. Bardzo mi się 
chciało powiedzieć mu, że szukam krewnych 
na Grodzieńszczyźnie, lecz w jaki sposób 
to zrobić? Przecież musiałabym poświęcić 
go w arkana dziejów rodzinnych , lecz nie 
wiadomo w jaki sposób do tych dziejów 
się ustosunkuje. Czy potrafi zrozumieć? 
Przecież jest oficerem politycznym... W 
każdym razie nie zdecydowałam się na to 
mimo ogromnej chęci.

Niespodziewanie dostaję list z Nowego 
Yorku od Anny, starszej kuzynki, która z 
opowiadań babci wiedziała coś niecoś o 
naszej rodzinie. Ona przepraszała w imieniu 
Marii i pisała: „Halino, należysz do naszej 
rodziny!” Ona pamiętała nawet moje z 
siostrą zdjęcie, które ojciec odesłał niegdyś 
do swojej matki.

Chciałam bl iżej  poznać swoich 
krewnych, więc wybraliśmy się z mężem 
na Białoruś. Już po przekroczeniu granicy 
białoruskiej zwróciłam uwagę na ludzi – 
spokojni, rozsądni, delikatni, serdeczni 
wobec obcych.

Mieliśmy adres w Grodnie jednej z córek 
mojej kuzynki. Miasto ogromnie nam się 
spodobało. Wiele zabytków architektury w 
stylu zachodnim. Bardzo upiększa Grodno 
względnie duża rzeka Neman, która rozcina 
go na dwie części. 

W Grodnie odwiedziliśmy Iwana oraz 
moją siostrzenicę. Na imię miała Lilia i Halina Sakowicz

Włodzimierz Sakowicz, 1937

Katarzyna Sakowicz, 1937

M ÓJ ojciec Włodzimierz syn 
Adama Sakowicz, naczelnik 
stacji kolejowej Wierchniaja 

Sałda na Uralu, został aresztowany jako 
„wróg ludu” w dniu 21 sierpnia 1937 roku. 
Po dwóch latach zginął w niewoli. W roku 
1957 został całkowicie uniewiniony. 

Zupełnie nic nie wiedziałam o krewnych 
ze strony ojca. Listy od nich i zdjęcia 
skonfiskowano w toku rewizji. Przez 
przypadek zachował się jedynie wypis 
metrykalny. Z jego treści dowiedziałam się, 
że wieś Ogorodyszcze, gdzie się on urodził w 
1895 roku, leżała na Grodzieńszczyźnie. 

Zaczęłam szukać jego krewnych. W tym 
celu pisałam do Grodna, do Czerwonego 
Krzyża, lecz bez skutku. Miałam podać 
szczegółowe dane o osobach poszukiwanych, 
lecz faktycznie nic o nich nie wiedziałam.

Pewnego razu wybraliśmy się z mężem 
do jego wioski rodzimej. Kiedyśmy do 
niej przyjechali, to się dowiedzieli, że 
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Wyładowano przesiedleńców w dzikiej 
tajdze zdala od jakichkolwiek osiedli ludz-
kich. Zagospodarowanie się na nowym miej-
scu zaczęto od budowy prowizorycznych 
ziemianek. Ściany tych nór umocowywano 
za pomocą żerdzi. Drągi przysypane ziemią 
stanowiły dach, ktory dodatkowo pokrywa-
no świerczyną. Z drągów robiono również 
piętrowe prycze do spania. Dopiero później 
zbudowano baraki, które tak samo nie były 
komfortowe. Ogniska składano z przypadko-
wych kamieni bez zaprawy i podczas palenia 
całe pomieszczenie przepełniał żrący dym. 
W ten sposób wiedli nędzną i na wpół gło-
dową egzystencję. Chleb nawet nie jedli, a 
tylko ssali celem rozwlekania przyjemności. 
Później zaczęto wyrób własnych cegieł, z 

Nieopodal we wsi sąsiedniej mieszka 
inna moja kuzynka Aniuta (czyli Anna). 
W ten sposób po raz pierwszy w życiu 
spotkałyśmy się wszystkie razem. Rzuciła mi 
się w oczy niezwykłe piękno tych niemłodych 
już kobiet. Prawidłowe rysy twarzy, foremne 
sylwetki oraz mocno sfatygowane ręce. Przez 
całe życie ciężko pracowały w kołchozie. 
Ich egzystencja wydawała się nad wyraz 
skromną i zależną w zasadzie od własnego 
gospodarstwa. 

Zajrzała do nas kobieta, posłanka z 
kołchozu z prośbą o pomoc w sortowaniu 
kartofli. Opłatą całodziennej pracy miało 
stanowić 5 kg jęczmienia. Właśnie tak mizernie 
ceniono pracę ludzką w naszych czasach.

Krajobraz jest niezwykle malowniczy. 
Wieś leży wśród wielkiego lasu liścianego. 
Na tle jesiennego kolorowego już listowia 
zieleniły się nieliczne smukłe sosny. 
Chodziliśmy do lasu po grzyby, których 
było tu niezliczone mnóstwo.

(Dokończenie na str. 12)

których stawiano już prawdziwe piece. Ci 
ludzie byli zdolni do wszystkiego! Wkrótce 
mężczyźni oraz zdolne do pracy kobiety 
zostali skierowani na wyrąb lasu. Cały obiad 
na działkach rębnych w lesie składał się z 
kawałka chleba popijanego wrzątkiem. 

Od początku wojny życie przesiedleń-
ców znacznie się pogorszyło. Głód zmusił 
do ciężkiej pracy przy karczowaniu pniaków 
wokół baraków celem umożliwienia uprawy 
gleby. Tylko w ten sposób udawało się utrzy-
mać przy życiu.

Wreszcie działalność gospodarcza skon-
centrowana została „na podsoczce” czyli 
na żywicowaniu. Robi się to w ten sposób: 
pnie sosen nacina się za pomocą specjalnych 
narzędzi, co powoduje wyciek żywicy, która 
jest zbierana w charakterze bardzo cennego 
surowca dla przemysłu chemicznego. Praca 
jest bardzo uciążliwa, gdyż przez cały dzień 
trzeba chodzić po tajdze z ładunkiem żywicy i 
ręcznie robić nacięcia. Jeżeli wziąć pod uwagę, 
że w lecie tajga jest pełna komarów i drobnych 
muszek, praca była iście katorżniczą. Odzież 
i obuwie w lesie szybko się niszczą i wkrótce 
ludzie pracowali w łachmanach i łapciach.

Ciężką ofiarę zapłaciła rodzina pana 
Sylwestra – z wycieńczenia zmarła mu jede-
nastoletnia córka Wiara. Głowa rodziny de-
cyduje się na wzniesienie z drewna własnego 
domu celem poprawy warunków bytowych. 
Cała rodzina po pracy w lesie bierze udział 
w tej budowie. Ale najpierw działkę wokół 
domu przygotowano dla wysadzenia ziem-
niaków i warzyw. 

Niestety pewnego razu po długiej nie-
obecności nie wrócił do domu z tajgi pan 
Sylwester. Zmarł z głodu i przeziębienia. 
Nie było żadnej możliwości odtransporto-
wać zwłoki do osiedla, więc pochowano go 
w lesie. Tylko córka Maria brała udział w 
pogrzebie ojca.

14 października – dzień śmierci mojego 
ojca, więc postanowiliśmy odwiedzić 
cerkiew, która znajdowała się w sąsiedniej 
wsi. Świątynia stara, malutka, przytulna. 
Był jaskrawy ciepły dzień. Na tle błękitnego 
nieba majestatycznie lśniły złociste kopuły. 
Widowisko przepiękne. Opanowało mnie 
dławiące uczucie smutku połączonego z 
radością. Kroczyłam po ziemi, po której 
chodził mój ojciec. Po nabożeństwie 
odwiedziliśmy cmentarz, gdzie pochowana 
była siostra mojego ojca Eugenia. Wszystko 
wyglądało bardzo wzruszjąco, chociaż 
mówil iśmy przeważnie  o  rzeczach 
smutnych.

Z Litwy przyjechał samochodem kuzyn 
Włodzimierz i zabrał nas do Marcinkonisu. 
Na spoptkanie wyszła z domu jego żona, syn i 
wnuki. W domu czekał na nas suto zastawiony 
stół. Gawęda trwała do samego rana.

Następnego dnia Włodzimierz oprowadził 
nas po stacji kolejowej, gdzie przed emeryturą 
zatrudniony był w charakterze maszynisty 
dźwigu. Mnie się wydało, że zabudowania 
stacyjne rozrzucone są jakoś po litewsku 
chaotycznie. 

Dom Włodzimierza jest niewielki, lecz 
zbudowany solidnie. Cały dwor pokryty 
niby kobiercem przez niewysoką, lecz gęstą 
szmaragdową zieleninę. Wokół wznoszą się 
zabudowania gospodarcze – szopa, stodoła, 
garaż itp.

Włodzimierz ma trzech synów, a także 
wnuków i prawnuków. Wszyscy synowie są 
zakochani w lesie, zbierają grzyby, jagody 
i w ślady ojca są zapalonymi myśliwymi. 
Pomyślałam sobie, że naszym rodzicom 
wypadło spędzić dzieciństwo w tak pięknej 
krainie.

Włodzimierz oraz kuzynki opowiedzieli 
nam o tragedii, która dotknęła ich po wkroczeniu 
tu w 1939 roku Armii Czerwonej. Już po paru 
miesiącach rodzina wuja Sylwestra Sakowicza 
z pięciorgiem dzieci: Anną, Marią, Zenaidą, 
Wiarą i Włodzimierzem została deportowana 
na Syberię. Pewnego dnia przed dom zajechali 
na furmankach funcjonariusze NKWD, 
załadowali wszystkich i odtransportowali na 
stację kolejową. Tam już zgromadzono setki 
przeważnie polskich rodzin z pobliskich wsi. 

Dopiero po kilku dniach przybył pociąg 
składający się z wagonów towarowych, do 
których załadowano przesiedleńców. Drzwi 
zostały ściśle zamknięte i pociąg ruszył w 
nieznane. Wodę i skąpe jedzenie dawano 
na krótkich przystankach. Nocne chłody 
dawały się we znaki, gdyż brakowało ciepłej 
odzieży. Podróż trwała przez dwa miesiące, 
zanim dotarli do obwodu Tiumieńskiego. 
W drodze wielu zmarło z powodu chorób i 
wycięczenia. 

Halina Sakowicz, 1940

Halina i Nina Sakowicz, 1932 

PO  OJCUU
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(Dokończenie. Początek na str. 10)
Matka, niezdolna samodzielnie wyżywić 

cztery córki, decyduje się na drastyczny krok. 
Organizuje ucieczkę starszych swoich córek 
Anny i Zenaidy do Armii Polskiej generała 
Władysława Andersa. Oddała im wszystkie 
posiadane pieniądze, których starczyło tylko 
na kilka krótkich przejazdów koleją. Dalszą 
podróż dziewczyny odbywały na gapę. Po 
wielu przygodach zdążyły jednak dotarć do 
Krasnowodzka, który był ostatnią bazą Armii 
Polskiej w ZSRR. 

Trafi ły najpierw do sierocińca, który po 
ewakuacji przekształcono na szkołę junacką. 
Były w Szkole Młodych Ochotniczek w 
Nazarecie i nosiły mundury. Starsza Anna, 
która wtedy miała już 19 lat, po zdaniu małej 
matury wstąpiła do wojska. Służbę odby-
wała w łączności w charakterze szyfrantki 

Wśród krewnich

Halina Sakowicz z mężem, 1974

Halina Sakowicz wśród krewnich, 1998

nawet pod Monte Casino. Wyszła za mąż 
za porucznika. Po wojnie osiadła w Nowym 
Yorku. Ma dwie córki.

Czternastoletnia wtedy Zenaida kon-
tynuowała naukę w szkole, razem z którą 
przyjechała do Wielkiej Brytanii. Po zdoby-
ciu matury w 1947 roku rozpoczęła studia 
na angielskiej uczelni. Po jej ukończeniu 
przez całe życie pracowała w księgowości. 
W 1950 roku wyszła za mąż za pilota woj-
skowego. Urodziła dwoje dzieci i ma dwóch 
wnuków. Mieszka we własnym domu w 
Birmingham.

Maria i Wlodzimierz razem z matką po-
wrócili do stron ojczystych. Maria po wyjściu 
za mąż osiadła w Polsce. Ma dwie córki.

Okrutny los spootkał moich krewnych, 
którzy pozostali na Białorusi. W lutym 
1943 roku w toku akcji pacyfikacyjnej 
Niemcy roztrzelali całą ludność wsi Ogo-
rodyszcze – 147 osób, w tym 11 moich 
krewnych: moją babcię, młodszego brata 
mojego ojca Aleksandra, jego żonę, czte-
rech dzieci, żonę drugiego brata Stefana i 
trzech jego dzieci. Wieś została doszczęt-
nie spalona i przestała istnieć. 

Po latach korespondencji postanowili-
śmy się spotkać. Wybrano datę 18 września 
1998 roku i miejsce – Jugów w Polsce, gdzie 
mieszka Maria. Z Ameryki przyleciała Anna, 
z Anglii – Zenaida, z Litwy przyjechał Wło-
dzimierz oraz z Rosji ja. Członkowie jednej 
rodziny żeby się porozumieć używali jed-
nocześnie czterech języków: angielskiego, 
białoruskiego, polskiego i rosyjskiego. I na 
szczęście im się to udawało!

Halina SAKOWICZ

Wśród krewnich
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Do tego przepiękne, zielone miasto 
ze wspaniałymi restauracjami, cudowne 
Wybrzeże i ciekawa praca. Mała Marta 
znalazła tu fajne przedszkole, które bardzo 
polubiła, a Marcin przywiązał się do swojej 
Niani, która ze swoją rosyjską duszą bardzo 
przypadła mu do gustu. Ogólnie mówiąc 
jesteśmy tu bardzo zadowoleni. Mamy nawet 
kilkadziesiąt programów polskiej telewizji, 
więc nawet rozłąka z domem nie jest aż tak 
trudna. Dzięki telewizji wiemy na bieżąco co 
się dzieje w kraju, a dzięki Skype, często (i 
do tego bezpłatnie) widzimy się z Rodziną 
i bliskimi. W tak dogodnych warunkach 
praktycznie nie tęsknimy za domem i 
rozkoszujemy się pobytem w Krasnodarze.

Do Krasnodaru trafi łem wraz z Rodziną 
na początku roku 2009, a wcześniej byłem 
tu kilkakrotnie w roku 2008 w podróżach 
służbowych. Trafi łem tu drogą okrężną, bo 
pracę w Rosji rozpocząłem na początku roku 
2008, ale najpierw pracowałem ponad pół 
roku w Moskwie, a potem kilka miesięcy w 
Iżewsku. Cały czas w tej samej fi rmie. Nasza 
fi rma kupiła fi rmę Krasnodar Selmasz, gdzie 
w tej chwili jestem szefem projektu.

W Krasnodarskim Kraju byłem nad 
morzem Azowskim w okolicach Temruka 
oraz na całym Wybrzeżu Morza Czarnego. 
Jest to z pewnością najpiękniejszy i 
najfajniejszy klimatycznie zakątek Rosji. 
Jest tu naprawdę atrakcyjnie, choć czasami 
brakuje infrastrukury. Ale ponieważ Kubań 
szybko się rozwija i te niedostatki niedługo 
nie bedą nikomu dokuczać.

– Chcielibyśmy się dowiedzieć w jaki 
sposób udało się Panu tak dobrze opanować 
język rosyjski?

– Nie jestem pewien, czy można ten 
stopień znajomości języka nazwać już dobrym, 
ale z pewnością daję sobie radę. Podstaw 
języka rosyjskiego nauczyłem się w szkole 

Do tego przepiękne, zielone miasto
ze wspaniałymi restauracjami cudowne

WYWIAD  Z  PANEM WYWIAD  Z  PANEM 
ROMANEM  BUGAJCZYKIEMROMANEM  BUGAJCZYKIEM

– Czy nie zechciałby Pan trochę uwagi 
poświęcić swoim przodkom oraz osobom 
bliskim?

– Moi przodkowie, a także krewni nie są 
i nie byli nigdy związani z Rosją, poza tym, 
że do roku 1918 mieszkali pod zaborem 
rosyjskim. Obydwoje Rodzice pochodzą 
z Mazowsza. Tym bardziej Rosja była dla 
mnie egzotyczna i ciekawa. A ponieważ 
Rosji prawie w Polsce się nie zna (i Polski 
w Rosji), to wyobrażenie o Rosji w Polsce 
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. 
Myślę, że warto robić wszystko, aby przede 
wszystkim młodzież spotykała się ze sobą, 
Polacy odwiedzali Rosję, a Rosjanie Polskę, 
poznawali się wzajemnie i poznawali obydwa 
kraje. Myślę, że to też nasza (Polaków w 
Rosji) rola, organizować takie wyjazdy.

– O ile Pana i Pana Rodzinę zainteresowało 
życie kulturalne naszego regionu? Co ciekawego 
udało się obejrzeć w naszych muzeach, teatrach, 
kinach, na salach koncertowych?

– Mając małe dzieci nie jest prostym 
wybrać się gdziekolwiek, z tego względu 
poznaliśmy najlepiej Krasnodarskie wesołe 
miasteczka i teatr kukiełkowy. Ale byliśmy 
też w muzeum historycznym i kinie oraz 
na występach chóru kozackiego. Ostatnio 
widzieliśmy sztukę „Lot nad kukułczym 
gniazdem” w pięknym teatrze dramatycznym. 
Mieliśmy też okazję być na meczach 
sportowych w Olimpie i na stadionie Kubań. 
Zycie kulturalno-wypoczynkowe Krasnodaru 
jest na bardzo wysokim poziomie, a ulica 
Krasnaja w weekendy to wspaniałe miejsce 
spacerów. Krasnodar potrafi zachwycić 
pięknem i mnóstwem imprez.

– Jakie regiony rosyjskie Pan już zwiedził 
uprzednio? Czy mógłby Pan wymienić 
jakieś charakterystyczne cechy mentalności 
rosyjskiej? Co Pan mógłby opowiedzieć o 
Rosji swoim znajomym w Polsce?

przesady chwalę Rosję i Rosjan, obalam 
stereotypy, a kilku krewnych zaprosiłem tu 
do siebie, żeby sami zobaczyli ten wspaniały 
kraj. Jest oczywiście parę rzeczy, które bym 
zmienił, jak np. obowiązek notorycznego 
meldowania się osób z zagranicy po 
wyjeździe do innego miasta, ale i do tego 
można się przyzwyczaić.

– Jak dużo Polaków Pańskim zdaniem 
pracuje w Rosji, co ich tu może zwabiać? 

– W Rosji pracuje sporo Polaków, 
w szczególności w Moskwie. Zawsze 
kilkudziesięciu z nich można spotkać w 
każdy pierwszy piątek miesiąca o 19-tej 
w restauracji Tinkoff w Moskwie. Zajmują 
często najwyższe stanowiska w różnego 
rodzaju  fi rmach, często z Europy Zachodniej. 
Są też oczywiście wielkie polskie fi rmy jak 
Trasko czy Bella.

Wszystkich przede wszystkim przyciąga 
możliwość dobrego zarobku, co akurat w 
Rosji pokrywa się z podobną do polskiej 
mentalnością ludzi i atrakcyjnymi miastami. 
To wszystko sprawia, że żyje się tu i pracuje 
bardzo dobrze. Ci, którzy przyjeżdżają, są 
mile zaskoczeni i często zostają na długo. 
Inni nie przyjeżdżają wcale, pozostając w 
błędnym wyobrażeniu o Rosji.

– Szanowny Panie Romanie, witamy Pana 
na łamach pisma „Wiadomości Polskie”. 
Bardzo jesteśmy radzi z tego powodu, że los 
na jakiś czas powiązał Pana z Kubaniem. 
Chcielibyśmy się dowiedzieć w jaki sposób 
trafi ł Pan do naszego regionu, jak ocenia 
Pan nasze miasto, jakie inne miasta lub 
osiedla Kraju Krasnodarskiego zdążył Pan 
odwiedzić? Czy spodobało się Panu Wybrzeże 
Czarnomorskie lub Azowskie?

– Ja również bardzo się cieszę, że los 
powiązał mnie i moją Rodzinę na jakiś czas z 
Kubaniem. To bardzo miłe i do tego pożyteczne 
doświadczenie. Wiele tu nowego poznałem, o 
wielu rzeczach się dowiedziałem, zetknąłem 
się z fantastycznymi ludźmi i korzystałem ze 
wspaniałego, ciepłego klimatu.

podstawowej, a potem w średniej i na studiach. 
Niestety w tamtym czasie nie było specjalnej 
motywacji do nauki, ponieważ nigdy wtedy 
w Polsce nie widziałem Rosjan, a wyjazd 
do ZSRR nie był prosty. O praktycznym 
wykorzystaniu języka nie było mowy.

Podstawy przydały się jednak, kiedy 
zacząłem jeździć do Rosji. Rosję odwiedzałem 
już wcześniej, kiedy pracując we Frankfurcie 
dla jednego z banków, odpowiadałem za Europę 
Wschodnią. Mając kontakt z Rosjanami, 
rozmawiałem z nimi i było z kazdym dniem 
coraz lepiej. Przejmując projekt w Krasnodarze 
już mówiłem nieźle, a w każdym razie wszystko 
rozumiałem. To pozwoliło mi prowadzić np. 
narady w gronie kilkunastu osób. W tej chwili 
czuję się całkiem swobodnie w tym języku .

– Wcześniej mieszkałem przez kilka 
miesięcy w Moskwie, a potem już wraz z 
Rodziną kilka miesięcy w Iżewsku.

Mentalność rosyjska bardzo mi 
odpowiada. Wcześniej mieszkałem też 
długo w Niemczech, a tam ludzie byli dużo 
bardziej zamknięci, szczególnie dla ludzi 
z Europy Wschodniej. Tu ludzie są bardzo 
bezpośredni, kontaktowi, przyjaźni dla osób 
z zagranicy. Mam tylko dobre doświadczenia, 
poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi 
mam nadzieję utrzymywać także kontakt po 
powrocie do Polski.

Znajomym przedstawiam Rosję tylko w 
superlatywach. Wielu ludzi w Europie, którzy 
nigdy tu nie byli, mają fałszywe wyobrażenie 
o Rosji, bazujące na stereotypach. A ja do 
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JULIA
Od dawna już mieszkałam w tym domu, 

lecz dopiero po pewnym czasie zwróciłam 
uwagę na dwie starsze kobiety, które niby 
czekały na mnie kiedy wracałam z pracy. One 
patrzyły mi w ślad, coś do siebie mówiły i 
odchodziły w momencie kiedy znikałam w 
klatce schodowej swego domu. Wyglądało 
to dziwnie, lecz nie miałam czasu, żeby się 
nad tym zastanawiać. Tryb spotkań z nimi 
był mi już doskonale znany. 

1990 rok.  Powód się nadarzył i 
one zaprosiły mnie pogadać z nimi po 
sąsiedzku. Rozmowę rozpoczęły w sposób 
niezwykły: „Witaj, Julko! Rozpoznałyśmy 
cię od pierwszego wejrzenia! Mówimy 
do siebie – patrz, Julia powróciła, ale nas 
nie poznaje... Lecz myśmy o tobie zawsze 
pamiętały i na ciebie czekały. Byłyśmy 
pewne, że wrócisz... Czy pamiętasz jak 
myśmy ciebie żegnały? A czy pamiętasz 
braciszka? Czy opowiedziałaś wszystko 
ojcu, jakieśmy cię nauczały?”

Próbowałam protestować, że wcale nie 
jestem Julią, że one się mylą, lecz w swoich 
wspomnieniach kobiety wciąż kojarzyły 
mnie z jakąś Julią...

– Oczywiście rozumiemy, że musiałaś 
zmienić imię, żeby tu przyjechać. Lecz ty 
się nie obawiaj, my ciebie nie zdradzimy! 
Przyznaj się, że masz na imię Julia, wszak 
swoje jesteśmy...  – Ich świadomość 
zamroczona przez alkohol, wypity z 
okazji wyprawiania siostrzeńca na służbę 
w wojsku, nie była w stanie przyswoić 
żadne moje dowody. Musiałam się zgodzić, 
że jestem Julią i  zaczęłam zadawać 
naprowadzające pytania: „Skad miałam 
wrócić?” – “Z Polski. Nikomu nic nie 
powiemy, przecież rozumiemy…”

– A dokąd miałam odjeżdżać, kiedyście 
mnie żegnały?

– Do Polski. Przecież jesteś Polką, 
Julio.

–  A c o  m i a ł a m  o p o w i e d z i e ć 
tatusiowi?

Dopiero wtedy usłyszałam historię o 
“sobie samej”. Do ich osiedla, które się 
nazywa Prorez i leży niedaleko Armawiru 
w kierunku miasta Kropotkin, trafiła 
podczas wojny ewakuowana polska kobieta 
z córką. Kobieta miała na imię Wanda, zaś 
dziewczyna w wieku około sześciu lat – 
Julia. Mąż pani Wandy był polskim ofi cerem 
i walczył na froncie. Ona w charakterze 

m a ł ż o n k i 
o f i c e r a 

dostawała przydział żywnościowy oraz coś 
niecoś mąż wysyłał jej bezpośrednio. W 
stosunku do innych Wanda nie biadowała i 
nie musiała pracować. W ciągu ich życia w 
tym kołchozie Julia oswoiła się, podrosła, 
już mówiła po rosyjsku. Pod koniec wojny 
listy od męża stały się coraz rzadsze 
zanim w ogóle przestała je dostawać. 
Wanda prawdopodobnie myślała, że mąż 
zginął. Ona była jeszcze młodą i piękną 
kobietą. Zaczęła się spotykać z mężczyzną 

Jana MATIWIECKA

POLSKIE SPOTKANIA – 
ABSOLUTNIE REALNE ZDARZENIA

z zarządu tego kołchozu. Urodził się im 
chłopczyk.

Po wojnie zaczęła się repatriacja. 
Z  Polsk i  od  męża  nadszedł  l i s t  z 
dokumentami na wyjazd dla niej i dla 
córki. Kobiety z osiedła zwołały naradę. 
Wszystkie doskonale zdawały sobie 
sprawę z powstałej sytuacji i nikt Wandzie 
nie przyganiał. Wszystkie myślały, co 
robić i w jaki sposób dopomóc. Propozycje 
były najrozmaitsze i bardzo szczere. 
Niektóre prosiły oddać im dziecko celem 
adopcji, obiecując natychmiast wyjechać 
do innej miejscowości, żeby nikt się 
niczego nie dowiedział. Inne proponowały 
wychowywać dziecko, zanim ona potrafi  
wrócić i chłopca zabrać...

Rankiem tego dnia, kiedy Wanda z 
Julią mieli odjechać, dziecko zmarło. 
Była milicja, przepytywanie świadków... 
Wszystkie kobiety zeznały, że był to 
nieszczęśliwy wypadek. Niby to ona go 
„zaspała”. Wszystkie płakały z powodu 
odjeżdżającej Julii i zmarłego dziecka. 
Kiedy Wanda przygotowywała się do 
odjazdu, kobiety uprowadziły Julię 
do innego domu i upraszały ją: „Gdy 
wrócisz do Polski, powiedź tacie, że 
miałaś braciszka. Kiedy zaś wyrośniesz, 
wracaj. Będziemy czekały na ciebie i 
pamiętały...”

Jedna z tych kobiet zmarła w 2009 
roku, druga jeszcze żyje...

Jana Matiwiecka
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Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ðîñ-
ñèè ¹ 26 îò 3 ôåâðàëÿ 2010 ã. áûë óòâåðæä¸í Àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îôîðìëåíèþ 
è âûäà÷å ïàñïîðòîâ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà ÐÔ çà ïðåäåëàìè 
òåððèòîðèè ÐÔ, è ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-
öèè ïî èõ ó÷¸òó. Ýòîò ïðàâîâîé àêò ïðèø¸ë íà ñìåíó 
Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è ïàñïîðòîâ 
ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ âûåçäà èç ÐÔ è 
âúåçäà â ÐÔ, óòâåðæä¸ííîé ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè ¹ 
310 îò 26 ìàÿ 1997 ã.

Èíñòðóêöèÿ îò 1997 ã. ïðåäóñìàòðèâàëà äóáëèðîâàíèå 
íàøèõ èì¸í è ôàìèëèé ëàòèíñêèìè áóêâàìè òîëüêî ëèøü 
íà ôðàíöóçñêîì (äëÿ ïàñïîðòîâ ñ ñîâåòñêîé ñèìâîëèêîé) 
èëè íà àíãëèéñêîì (äëÿ ïàñïîðòîâ ñ ðîññèéñêîé ñèìâî-
ëèêîé) ÿçûêå. Ïðè ýòîì èìåíà ñîáñòâåííûå ïðåòåðïåâàëè 
äèêîâèííûå èçìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èõ ïðåîáðàçîâàíèåì 
íà ôðàíöóçñêèé èëè àíãëèéñêèé ëàä. Ïî íîâîìó Ðåãëàìåí-
òó äóáëèðîâàíèå èì¸í è ôàìèëèé ëàòèíñêèìè áóêâàìè 
ïî óìîë÷àíèþ ïðîèçâîäèòñÿ ìåòîäîì òðàíñëèòåðàöèè, 
áåç âíåñåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, ò.å. ñî-

ÍÎÂÎÅ Â ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÇÀÃÐÀÍÏÀÑÏÎÐÒÎÂ

Związek Szlachty Polskiej powstał 
w 1995 roku. Został zarejestrowany w 
Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku 28 lutego 
1995 r. jako stowarzyszenie rejestrowe. 
Pomysłodawcą i inicjatorem powołania 
Związku był p. Ireneusz Stanisław Osiński 
h. Wąż odm. – pierwszy Prezes Związku. 
Od dwóch lat prezesem jest hr. Henryk 
Grocholski h. Syrokomla z Warszawy i 
tu w dawnym Hotelu Europejskim mieści 
się Zarząd Główny. Obecnie jest siedem 
oddziałów: w Białymstoku, Bydgoszczy, 
Chełmie, Chojnicach, Gdańsku, Krakowie 
i Warszawie.

Organizowane są w nich spotkania, 
odczyty i różne inicjatywy o charakterze 
patriotycznym i integrującym środowisko. 

Związek Szlachty Polskiej objął ofi cjalny 
patronat nad II Konkursem Historycznym 
„Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego”, 
organizowanym przez Stowarzyszenie 
Potomków Sejmu Wielkiego. Ufundował 
również nagrodę w wysokości 1000 zł 
dla zdobywcy III miejsca w powyższym 
konkursie.

Konkurs odbywa się pod honorowym 
patronatem Marszałka Sejmu RP i 
przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej. 
Autorzy najlepszych esejów (ocenianych 
przez sztab wybitnych znawców tematu) 
zostaną zakwalifi kowani do fi nału, który 
odbędzie się w dniu 10 kwietnia tego roku 
na Zamku Królewskim w Warszawie i będzie 
miał charakter testu. Spośród finalistów 
wyłonieni zostaną zwyciężcy Konkursu.

Konkursowi patronuje wiele wybitnych 
postaci, ze świata kultury oraz historyków. 

WAŻNE SPOTKANIA I INICJATYWY ZWIĄZKU 
SZLACHTY POLSKIEJ

Obok p. Bronisława Komorowskiego, 
Marszałka Sejmu RP są to m.in. ks. Adam 
Boniecki, prof. Norman Davies i prof. 
Henryk Samsonowicz.

Z inicjatywy Odziału Białostockiego w 
dniach od 5 maja 2009 r. do 5 maja 2010 r. 
organizowany jest Rok Moniuszkowski na 
Podlasiu.

W dniu 15 maja 2010 r. w Oddziale w 
Bydgoszczy odbędzie się „I Sejmik Szlachty 
Pomorza i Kujaw”. Będzie to impreza dla 
Członków Związku i ich rodzin.

Oddział w Krakowie przygotowuje się 
do obchodów 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. 
Będą sadzone Dęby Pamięci, program 
słowno-muzyczny. 

W dniu 7 maja 2010 r. odbędzie się 
konferencja naukowa „Projekt Sarmacja”, 
nawiązującego do twórczości Jacka 
Kaczmarskiego, współorganizowanego 
przez członkinię chojnickiego oddziału 
ZSzP Natalię Zofi ę Czapiewską oraz koła 
naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Planowane jest wystąpienie prezesa ZSzP 
Oddz. Chojnice z referatem na temat szlachty 
kaszubskiej. Patronat honorowy nad imprezą 
przejął JM Rektor UMK prof. dr hab. 
Andrzej Radzymiński oraz Prezydent Miasta 
Torunia - Michał Zaleski, a także Prezes 
Związku Szlachty którego znak będzie na 
plakatach, zaproszeniach, programach oraz 
materiałach pokonferencyjnych.

Na uwagę zasługują ciekawe odczyty 
i wykłady jak w Warszawie p. Adama 
Roguskiego „Państwo i Kościół w początkach 
Rewolucji Francuskiej”, czy państwa 
Korsaków „Z miłości mądrością trwały: 

polski dwór okiem architekta”; spotkania z 
genealogami we Wrocławiu i Łapach.

Związek Szlachty Polskiej współpracuje 
z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, 
ze „Wspólnotą Polska”, której prezesem 
jest p. Maciej Płażyński oraz innymi 
organizacjami.

Związek wydaje „Verbum Nobile” oraz 
„Biuletyn Zarządu Głównego Związku 
Szlachty Polskiej”.

Szeregi Związku Szlachty Polskiej 
których jest ponad 500 wzbogacają się o 
kolejnych przedstawicieli starożytnych 
rodów polskiej szlachty. Jak głosi Deklaracja 
Programowa Związku – „chcemy działając 
w teraźniejszości uratować przeszłość dla 
przyszłości”. To lapidarne zdanie najkrócej 
charakteryzuje dążenia tego stoważyszenia.

Iwona ZAWISZA-CHRZANOWSKA 
z Dowgiało-Zawisza h. Zadora sekretarz 

ZSzP Oddz. Warszawa

õðàíÿåòñÿ èõ ðóññêàÿ îñíîâà. Êðîìå òîãî, îäèí èç ïóíêòîâ 
Ðåãëàìåíòà ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðîäóáëèðîâàòü 
ðóññêîÿçû÷íóþ çàïèñü èìåíè è ôàìèëèè ïðàêòè÷åñêè íà 
ëþáîì ÿçûêå, èñïîëüçóþùåì ëàòèíñêóþ ãðàôèêó. Ïðèâî-
äèì åãî òåêñò ïîëíîñòüþ.

78. Ïî ìîòèâèðîâàííîìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ 
ãðàæäàíèíà, ñîñòàâëåííîìó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå è ïî-
äàííîìó ëè÷íî ïðè ïðåäîñòàâëåíèè èìåþùèõñÿ äîêóìåíòîâ 
(ïàñïîðò, âèä íà æèòåëüñòâî, âèçà, ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå, 
äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêó-
ìåíòû, áàíêîâñêèå è èíûå äîêóìåíòû), íàïèñàíèå ôàìèëèè 
è èìåíè âëàäåëüöà ïàñïîðòà áóêâàìè ëàòèíñêîãî àëôàâèòà 
ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûìè äîêóìåí-
òàìè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÔÌÑ Ðîññèè 
(â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè), òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà èëè 
ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî îôîðìëåíèå ïàñïîðòà, 
ëèáî ëèöà åãî çàìåíÿþùåãî.

×ëåíàìè íàøåé îðãàíèçàöèè óæå ïîëó÷åíû çàãðàíïà-
ñïîðòà ñ çàïèñüþ èì¸í è ôàìèëèé ëàòèíñêèìè áóêâàìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëüñêîé îðôîãðàôèåé.

Ñîá. èíô.
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Ñòàâðîïîëü; Âîëãîãðàä; Ì., 2008. Âûï. 
3. Ñ. 123–124). Â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà 
ïîïûòêà ïðåäâàðèòåëüíîãî àíàëèçà 
ñëóæáû ïîëÿêîâ â Êàâêàçñêîì ëè-
íåéíîì êàçà÷üåì âîéñêå (1832–1860 
ãã.). Ðàáîòà íàïèñàíà ïðè ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêå ÐÃÍÔ èññëåäîâàòåëüñêîãî 
ïðîåêòà ¹ 09-03-00823 à/Ð.

Èìåþùèåñÿ â íàøåì ðàñïîðÿæå-
íèè èñòî÷íèêè ïîêà íå ïîçâîëÿþò 

К ВОПРОСУ
В КАВКАЗСКОМ ЛИНЕЙНОМ

POLACY NA KAUKAZIE

ïðîèñõîæäåíèÿ â âîéñêå â ýòîò ïå-
ðèîä áûëî ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîä-
ñ÷¸òàì, â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå. Åù¸ 
äî îáðàçîâàíèÿ âîéñêà, ïî äàííûì 
È.Â. Öèôàíîâîé, â 1817 ã. â ëèíåé-
íûå êàçà÷üè ïîëêè áûëè çà÷èñëåíû 
214 áûâøèõ ïîëüñêèõ âîåííîïëåí-
íûõ èç àðìèè Íàïîëåîíà. Â Òåðñêîì 
Ñåìåéíîì âîéñêå îêàçàëîñü 34 ÷åëî-
âåêà, â Ãðåáåíñêîì – 34, â Ìîçäîê-
ñêîì ïîëêó – 34, â Âîëãñêîì – 44, 
â Õîï¸ðñêîì – 68, â Êóáàíñêîì – 7, 
â Êàâêàçñêîì – 4 (Öèôàíîâà È.Â. 
Ïîëüñêèå ïåðåñåëåíöû íà Ñåâåðíûé 
Êàâêàç â XIX âåêå: îñîáåííîñòè ïðî-
öåññà àäàïòàöèè. Äèññ. … êàíä. èñò. 
íàóê. Ñòàâðîïîëü, 2005. Ñ. 110). 

Ïîñëå ïîðàæåíèÿ âîññòàíèÿ 1830–
1831 ãã. íàöèîíàëüíîå âîéñêî Öàðñòâà 
Ïîëüñêîãî ïðåêðàòèëî ñâî¸ ñóùåñòâî-
âàíèå. Íî îñòàëèñü åãî êàäðû, ÷àñòè÷íî 
âëèâøèåñÿ â ðóññêèå ïîëêè, èáî äàëåêî 
íå âñå ïðèìêíóëè ê ìàññîâîìó èñõîäó â 
ýìèãðàöèþ. Âîåííàÿ êàðüåðà öåëèêîì 
çàâèñåëà îò áîåâûõ çàñëóã, à ïîëÿêè 
çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ àêòèâíûìè 
ó÷àñòíèêàìè âîéí Ðîññèè, â òîì ÷èñ-
ëå – Êàâêàçñêîé âîéíû (Ìàòâååâ Î.Â. 
Ïîëÿêè â óêðåïëåíèÿõ ×åðíîìîðñêîé 
áåðåãîâîé ëèíèè â 30-å – 50-å ãîäû XIX 
âåêà: èñòîðèÿ ïîâñåäíåâíîñòè // Êó-
áàíñêèé ñáîðíèê. 2008. Ò. 3 (24) / Ïîä 
ðåä. À.Ì. Àâðàìåíêî è Ã.Â. Êîêóíüêî. 
Êðàñíîäàð, 2008. Ñ. 37–62). Íåìàëî 

îôèöåðîâ ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 
îêàçàëîñü â ÊËÊÂ. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì ïîäñ÷¸òàì ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî â 1832–1860 ãã. â âîéñêå ñëóæèëè 
îêîëî 200 íèæíèõ ÷èíîâ ïîëüñêîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ è èõ ïîòîìêîâ, è îêîëî 
òð¸õ äåñÿòêîâ îôèöåðîâ. 

Íåêîòîðûå ïîëÿêè ñóìåëè âû-
ñëóæèòü â âîéñêå ãåíåðàëüñêèå ÷èíû 
è äîëæíîñòè. Ñàìûé èçâåñòíûé èç 
ïîñëåäíèõ – ãåíåðàë-ìàéîð Ôåëèêñ 
Àíòîíîâè÷ (Ñòàíèñëàâîâè÷) Êðóêîâ-
ñêèé (1800–1852), âîçãëàâëÿâøèé 
ÊËÊÂ â 1848–1852 ãã. (Ôåëèöûí Å.Ä., 
Ùåðáèíà Ô.À. Êóáàíñêîå êàçà÷üå 
âîéñêî: Ðåïðèíòí. âîñïð. èçä. 1888 ã. 
Êðàñíîäàð, 1996. Ñ. 344). 

Äðóãîé çàìåòíîé ëè÷íîñòüþ áûë 
ãåíåðàë À.À. Èåäëèíñêèé. Àëüáåðò 
Àðòóðîâè÷ Èåäëèíñêèé ðîäèëñÿ 25 ìàÿ 
1813 ã. â ñåìüå íåáîãàòîãî ãàëèöèéñêîãî 
ïîìåùèêà ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîãî âå-
ðîèñïîâåäàíèÿ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Èì-
ïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè Ìàðèè Òåðåçèè 
â Âåíå ñëóæèë â àâñòðèéñêîé àðìèè, ãäå 
ê 32 ãîäàì ñóìåë âûñëóæèòü âñåãî ëèøü 
÷èí îáåð-ëåéòåíàíòà. «Î÷åâèäíî, – 
ïèñàë áèîãðàô âîåíà÷àëüíèêà Âë. Ìàð-
êîâ, – ìèðíàÿ îáñòàíîâêà êàçàðìåííîé 
æèçíè ìàëî óäîâëåòâîðÿëà åãî, è îí, 
ïðîñëûøàâ ïðî áåñïðåðûâíûå âîåííûå 
äåéñòâèÿ íà Êàâêàçå è ìíîãî÷èñëåííûå 
ïîäâèãè ðóññêèõ âîéñê, ñëàâà î êîòî-
ðûõ ïðîãðåìåëà òîãäà è çà ïðåäåëàìè 

o%�3&,"',� " C%“���…,� ��“ 2,��2,  K3!…%� !=ƒ",2,� 
,““���%"=…,  ,�C�!,L (,�C�!,%�%�, ) C%2!�K%"=�, C%"/-
'�……%�% "…,�=…,  * C%��“*%�3 -=*2%!3. b%ƒ!%“',L ,…2�!�“ 
“%"!���……/. !%““, … * “���L…/� *%!… � %K…=!3›,� ƒ…=&,-
2���…%� C!,“32“2",� C%� *%" " ,“2%!,, p%““,,.

В 
ÀÆÍÅÉØÅÉ ñîñòàâëÿþ-
ùåé ðóññêî-ïîëüñêîãî èñòî-
ðè÷åñêîãî ïîëÿ âûñòóïàëà 

âîåííàÿ ñëóæáà ïîëÿêîâ Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè. Ñî ñëóæáîé îãðîìíîãî 
÷èñëà ëèö áûëè íàïðÿìóþ ñâÿçàíû 
ìåõàíèçìû àäàïòàöèè ïîëÿêîâ ê 
ðîññèéñêîìó îáùåñòâó è èìïåðñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîñòè (Ãîðèçîíòîâ Ë.. 
Ñëóæèòü èëè íå ñëóæèòü èìïå-
ðèè? Ïîëÿêè â Ðîññèè XIX âåêà // 
Ðîññèéñêî-ïîëüñêèé èñòîðè÷åñêèé 
àëüìàíàõ / Ïîä ðåä. È.Â. Êðþ÷êîâà. 

îïðåäåëèòü ÷èñëåííîñòü ïîëÿêîâ 
â Êàâêàçñêîì ëèíåéíîì êàçà÷üåì 
âîéñêå (äàëåå: ÊËÊÂ). ×àñòî çà 
îñíîâó ïîëüñêîé èäåíòè÷íîñòè ýòî-
ãî âðåìåíè áåðóò ïðèíàäëåæíîñòü 
ê êàòîëèöèçìó. Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì 
ñâåäåíèÿì çà 1857 ã. â âîéñêå ÷èñ-
ëèëîñü âñåãî 8 ìóæ÷èí è 6 æåíùèí 
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîãî âåðîèñïî-
âåäàíèÿ (Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ (äàëåå: ÃÀÊÊ). 
Ô. 318. Îï. 1. Ä. 512. Ë. 23îá.). 
Îäíàêî òîëüêî îôèöåðîâ ïîëüñêîãî t. `. j!3*%"“*,L
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â ÷èíå ìàéîðà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò 
äàæå äëÿ òîãî âðåìåíè î äàëåêî íå-
çàóðÿäíîì ÿâëåíèè: âûäåëèòüñÿ ñðåäè 
òàêîé õðàáðîé øêîëû, êàêîâîé áûë 
òîãäà Êàâêàç, òàê ñêîðî çàñëóæèòü ñåáå 
äîâåðèå ïîëó÷åíèåì â êîìàíäîâàíèå 
öåëîãî ïîëêà, êàê õîòèòå, à äëÿ ýòîãî 
íóæíî áûëî ïðîÿâèòü äåéñòâèòåëüíî 
áîåâûå çàñëóãè, â îñîáåííîñòè äëÿ èíî-
ñòðàíöà, ïðèåõàâøåãî 5 ëåò òîìó íàçàä 
â ñîâåðøåííî ÷óæäûé äëÿ íåãî êðàé» 
(Ìàðêîâ Âë. Óêàç. ñî÷. Ñ. 204). 22 ôåâðàëÿ 
1852 ã. ïîäïîëêîâíèê À.À. Èåäëèí-
ñêèé ñòàë êîìàíäèðîì Ìîçäîêñêîãî 
êàçà÷üåãî ïîëêà, à â äåêàáðå ýòîãî æå 
ãîäà îäíîâðåìåííî ñòàë êîìàíäîâàòü 
8-é áðèãàäîé ÊËÊÂ (ÃÀÊÊ. Ô. 318. 
Îï. 1. Ä. 526. Ë. 249). Çà îòëè÷èå â äåëàõ 
ñ ãîðöàìè îí áûë íàãðàæä¸í îðäåíîì 
Ñâ. Àííû 2-é ñò., ó÷àñòâîâàë â 1854–
1855 ãã. â ýêñïåäèöèÿõ ×å÷åíñêîãî 
îòðÿäà, â 1857 ã. ïîëó÷èë íà îðäåí 
Ñâ. Àííû 2-é ñò. Èìïåðàòîðñêóþ êî-
ðîíó, à â êîìàíäîâàíèå – 9-þ áðèãàäó 
ÊËÊÂ è Ñóíæåíñêèé êàçà÷èé ïîëê. 
Â 1858 ã. íàãðàæä¸í ÷èíîì ïîëêîâíè-
êà è îðäåíîì Ñâ. Âëàäèìèðà 3-é ñò. 
Â äàëüíåéøåì À.À. Èåäëèíñêèé âîç-
ãëàâëÿë Îñåòèíñêèé âîåííûé îòäåë, 
èñïðàâëÿë äîëæíîñòü ïîìîùíèêà Êàâ-
êàçñêîé êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè, ñî-
ñòîÿë ïðè ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëå êíÿçå 
À.È. Áàðÿòèíñêîì, ñëóæáó çàêîí÷èë 
â ÷èíå ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà.

â ìíîãî÷èñëåííûõ ýêñïåäèöèÿõ ïðî-
òèâ ãîðöåâ, áûë íàãðàæä¸í îðäåíàìè 
Ñâ. Ãåîðãèÿ 4-é ñò. çà 25 ëåò ñëóæáû, 
Ñâ. Âëàäèìèðà 3-é è 4-é ñò. ñ áàíòîì, 
Ñâ. Àííû 2-é ñò. ñ Èìïåðàòîðñêîé êî-
ðîíîé, òîé æå ñò. áåç êîðîíû, 3-é ñò. ñ 
áàíòîì, 4-é ñò. íà îðóæèè ñ íàäïèñüþ 
«Çà õðàáðîñòü» ñ Èìïåðàòîðñêîé êî-
ðîíîé òîé æå ñòåïåíè, çîëîòîé ñàáëåé 
ñ íàäïèñüþ «Çà õðàáðîñòü», èìåë çíàê 
îòëè÷èÿ âîåííîãî îðäåíà Ñâ. Ãåîðãèÿ, 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü çà òóðåöêóþ âîéíó 
1828–1829 ãã., áðîíçîâóþ ìåäàëü â 
ïàìÿòü 1812 ã., çîëîòóþ òàáàêåðêó, 
óêðàøåííóþ àëìàçàìè è çíàê îòëè÷èÿ 

À.È. Áàðÿòèíñêîìó 21 äåêàáðÿ 1860 ã. 
î ïðîñüáå À. Êðæèæàíîâñêîãî ïðè-
êîìàíäèðîâàòü åãî «ê îäíîé èç ÷àñòåé, 
ðàñïîëîæåííûõ â Ïåòåðáóðãå», ïî 
ïðè÷èíå âðåäíîãî âëèÿíèÿ «êàâêàç-
ñêîãî êëèìàòà íà åãî çäîðîâüå è ïî 
äîìàøíèì îáñòîÿòåëüñòâàì» (ÃÀÊÊ. 
Ô. 318. Îï. 2. Ä. 429. Ë. 1–1îá.).

Â 1849 ã. â êîííî-àðòèëëåðèéñêóþ 
áàòàðåþ ¹ 15 Êàâêàçñêîãî ëèíåéíî-
ãî êàçà÷üåãî âîéñêà áûë ïåðåâåä¸í 
È.Ô. Ðîñòêîâñêèé. Èãíàöèé Ôåëèê-
ñîâè÷ Ðîñòêîâñêèé ðîäèëñÿ â 1811 ã., 
ïðîèñõîäèë èç äâîðÿí Ìîãèë¸âñêîé 
ãóáåðíèè, ïðèíàäëåæàë ê ðèìñêî-
êàòîëè÷åñêîìó âåðîèñïîâåäàíèþ, â 
ñëóæáó âñòóïèë èç âîñïèòàííèêîâ 
Äâîðÿíñêîãî ïîëêà ïðàïîðùèêîì 
â 1840 ã., ñëóæèë â àðòèëëåðèéñêèõ 
÷àñòÿõ, â 1856 ã. áûë ïðèêîìàíäè-
ðîâàí êî 2-ìó Ëàáèíñêîìó ïîëêó, 
à 3 îêòÿáðÿ 1859 ã. ïîëó÷èë ÷èí 
âîéñêîâîãî ñòàðøèíû. È.Ô. Ðîñò-
êîâñêèé áûë êàâàëåðîì îðäåíîâ 
Ñâ. Àííû 3-é ñò. ñ áàíòîì è 4-é ñò. íà 
îðóæèè ñ íàäïèñüþ «Çà õðàáðîñòü», 
Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2-é ñò. ñ Èìïåðàòîð-
ñêîþ êîðîíîé, èìåë áðîíçîâóþ ìå-
äàëü çà âîéíó 1853–1856 ãã. (ÃÀÊÊ. 
Ô. 396. Îï. 2. Ä. 173. Ë. 6îá.).

О СЛУЖБЕ ПОЛЯКОВ 
КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ

Ðîññèè, ðåøèë ïåðåéòè íà ðóññêóþ 
ñëóæáó â Êàâêàçñêîé àðìèè» (Ìàð-
êîâ Âë. Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò À.À. Èåäëèí-
ñêèé (èç äàë¸êîãî ïðîøëîãî Êàâêàçà) 
// Ðóññêàÿ ñòàðèíà. ÑÏá., 1911. Ò. 145. 
ßíâàðü. Ñ. 204). Íà Êàâêàçå À.À. Èåä-
ëèíñêèé ñòàë áûñòðî ïðîäâèãàòüñÿ ïî 
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Îí ó÷àñòâîâàë 
â Äàðãèíñêîé ýêñïåäèöèè 1845 ã., çà 
âçÿòèå Äàðãî íàãðàæä¸í îðäåíîì Ñâ. 
Àííû 3-é ñò. ñ áàíòîì, çàòåì çà îò-
ëè÷èå â äåëàõ ñ ãîðöàìè íàãðàæä¸í îð-
äåíîì Ñâ. Âëàäèìèðà 4-é ñò. (ÃÀÊÊ. 
Ô. 318. Îï. 1. Ä. 526. Ë. 249). Â 1846 ã. 
À.À. Èåäëèíñêèé áûë ïðèêîìàíäèðî-
âàí ê Ìîçäîêñêîìó êàçà÷üåìó ïîëêó, 
è ñ ýòîãî âðåìåíè åãî ñëóæáà íàäîëãî 
ñòàëà ñâÿçàíà ñ ÊËÊÂ. 4 ìàÿ 1850 ã. îí 
áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì Ëàáèíñêîãî 
êàçà÷üåãî ïîëêà, «äà åù¸ óäîñòàèâàåòñÿ 
ýòîé ÷åñòè, – ïèñàë Âë. Ìàðêîâ, – 

Íà÷àëüíèêîì Ëàáèíñêîé ëèíèè 
è êîìàíäèðîì 2-é áðèãàäû Êàâêàç-
ñêîãî ëèíåéíîãî êàçà÷üåãî âîéñêà 
áûë ãåíåðàë-ìàéîð Àäàì Ñòàíèñ-
ëàâîâè÷ Âîéöèöêèé. Îí ðîäèëñÿ 
â 1809 ã., ïðîèñõîäèë èç äâîðÿí 
Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîé ãóáåðíèè 
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîãî âåðîèñïîâå-
äàíèÿ, ñëóæáó íà÷àë óíòåð-îôèöåðîì 
ãóñàðñêîãî ïðèíöà Îðàíñêîãî ïîëêà 
â 1828 ã., ñëóæèë â ãâàðäèè, çàòåì – íà 
Êàâêàçå. 2 àïðåëÿ 1840 ã. øòàá-ðîòìèñòð 
À.Ñ. Âîéöèöêèé ñòàë àäúþòàíòîì êî-
ìàíäóþùåãî âîéñêàìè Êàâêàçñêîé 
ëèíèè è â ×åðíîìîðèè, à 21 íîÿáðÿ 
1844 ã. áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì 
Êàâêàçñêîãî êàçà÷üåãî ïîëêà. Â 1845 ã. 
ïðèíÿë êîìàíäîâàíèå 1-é áðèãàäîé, 
â 1849 ã. – 4-é áðèãàäîé, â 1851 ã. – 
2-é áðèãàäîé, â 1856 ã. ñòàë ãåíå-
ðàëîì. À.Ñ. Âîéöèöêèé ó÷àñòâîâàë 

Ïîëüñêîãî îðäåíà çà âîåííûå äîñòî-
èíñòâà 4-é ñò. (ÃÀÊÊ. Ô. 318. Îï. 1. 
Ä. 526. Ë. 87îá.). 

Íåìàëî ïîëÿêîâ âûñëóæèëè 
øòàá-îôèöåðñêèå ÷èíû. Êîííî-
àðòèëëåðèéñêîé ¹ 14 áàòàðååé 
ÊËÊÂ ñ 1852 ã. êîìàíäîâàë ïîäïîë-
êîâíèê Àëåêñàíäð Êðæèæàíîâñêèé, 
êàâàëåð îðäåíîâ Ñâ. Àííû 2-é, 3-é 
è 4-é ñò. (Áîãîëþáîâ À.À. Ïîëÿêè íà 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå â XIX – XX ââ. 
Êðàñíîäàð, 2008. Ñ. 105). Íà ýòîé 
äîëæíîñòè îí ïðîñëóæèë âïëîòü äî 
ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòåé ÊËÊÂ ìåæäó 
Êóáàíñêèì è Òåðñêèì êàçà÷üèìè 
âîéñêàìè. Â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñîõðàíèëñÿ 
ðàïîðò íà÷àëüíèêà àðòèëëåðèè 
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ìåéåðñà ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåìó Êàâêàçñêîé àð-
ìèè ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëó êíÿçþ 
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åìó áûëî 44 ãîäà, îí ïðîèñõîäèë 
èç äâîðÿí Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîé 
ãóáåðíèè, ïðèíàäëåæàë ê ðèìñêî-
êàòîëè÷åñêîìó âåðîèñïîâåäàíèþ, 
â ñëóæáó âñòóïèë â 1826 ã. ðÿäîâûì 
ñàï¸ðíîãî áàòàëüîíà, ó÷àñòâîâàë â 
áîÿõ ñ ãîðöàìè, áûë äâàæäû ðàíåí, 
íàãðàæä¸í îðäåíàìè Ñâ. Àííû 2-é 
ñò. ñ Èìïåðàòîðñêîé êîðîíîé, 3-é 
ñò. ñ áàíòîì, 4-é ñò. íà îðóæèè ñ 
íàäïèñüþ «Çà õðàáðîñòü», èìåë ìå-
äàëü çà âçÿòèå øòóðìîì ã. Âàðøàâû, 
çíàê îòëè÷èÿ Ïîëüñêîãî îðäåíà çà 
âîåííûå äîñòîèíñòâà, çîëîòóþ ïî-
ëóñàáëþ ñ íàäïèñüþ «Çà õðàáðîñòü», 
à çà ñðàæåíèå ñ ãîðöàìè ïðè àóëå 
Ãóðäåøè-Þðò 11 àâãóñòà 1850 ã. «çà 
îòëè÷èå â ñ¸ì äåëå è ðàñïîðÿäèòåëü-
íîñòü Âñåìèëîñòèâåéøåå ïîæàëîâàí 
áðèëëèàíòîâûì ïåðñòíåì ñ âåíçå-
ëåâûì èçîáðàæåíèåì èìåíè Åãî 
Âåëè÷åñòâà» (ÃÀÊÊ. Ô. 318. Îï. 1. 
Ä. 526. Ë. 276).

Â 1-ì Êàâêàçñêîì ïåøåì êàçà÷üåì 
áàòàëüîíå ñëóæèë âîéñêîâîé ñòàðøè-
íà ßí (Èâàí) Ñåíÿâñêèé. Îí ïðîèñ-
õîäèë èç äâîðÿí Âèòåáñêîé ãóáåðíèè 
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîãî âåðîèñïîâå-
äàíèÿ, ðîäèëñÿ â 1805 ã., âîñïèòû-
âàëñÿ â Äâîðÿíñêîì ïîëêó, «âûïóùåí 
èç îíîãî ïðàïîðùèêîì â àðìèþ». 
Ñëóæèë â Ýðèâàíñêîì êàðàáèíåð-

íîì ïîëêó, 
«çà îòëè÷èå 

êàòîëè÷åñêîìó âåðîèñïîâåäàíèþ, 
èìåë îðäåíà Ñâ. Àííû 3-é ñò. ñ ìå-
÷àìè è áàíòîì è Ñâ. Ñòàíèñëàâà 3-é 
ñò. ñ ìå÷àìè è áàíòîì, áðîíçîâóþ 
ìåäàëü (ÃÀÊÊ. Ô. 396. Îï. 2. Ä. 173. 
Ë. 65îá.). 1-é ñîòíåé â òîì æå ïîëêó 
êîìàíäîâàë Âîéöåõ Ôîìè÷ Ïîáîåâ-
ñêèé, èç äâîðÿí Ìèíñêîé ãóáåðíèè 
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîãî âåðîèñïîâå-
äàíèÿ, èìåë áðîíçîâóþ ìåäàëü íà 
Àíäðååâñêîé ëåíòå â ïàìÿòü âîéíû 
1853–1856 ãã. (ÃÀÊÊ. Ô. 396. Îï. 2. 
Ä. 173. Ë. 195îá.).

Åñàóë Âèëüãåëüì Îñèïîâè÷ Îïàö-
êèé â âîçðàñòå 39 ëåò çàâåäîâàë â 
1860 ã. 1-é ñîòíåé 3-ãî Ëàáèíñêîãî 
ïîëêà (ÃÀÊÊ. Ô. 396. Îï. 2. Ä. 180. 

Ë. 87îá.). Îí ïðîèñõîäèë èç äâîðÿí 
Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîé ãóáåðíèè 
Áðàöëàâñêîãî óåçäà, ïðèíàäëåæàë ê 
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîìó âåðîèñïîâå-
äàíèþ, áûë êàâàëåðîì îðäåíà Ñâ. 
Ñòàíèñëàâà 3-é ñò., èìåë áðîíçîâóþ 
ìåäàëü íà Àíäðååâñêîé ëåíòå â ïà-
ìÿòü âîéíû 1853–1856 ãã. (ÃÀÊÊ. Ô. 
396. Îï. 2. Ä. 173. Ë. 525îá.). Åñàóë 
Âåíåäèêò Ô¸äîðîâè÷ Êó÷êîâñêèé 
êîìàíäîâàë 3-é ñîòíåé 3-ãî Ëà-
áèíñêîãî ïîëêà. Îí ïðîèñõîäèë èç 
âîëüíîîïðåäåëÿþùèõñÿ Âîëûíñêîé 
ãóáåðíèè, ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîãî 
âåðîèñïîâåäàíèÿ, áûë êàâàëåðîì 
îðäåíà Ñâ. Àííû 4-é ñò. íà îðóæèè 
ñ íàäïèñüþ «Çà õðàáðîñòü», à «çà 
÷åëîâåêîëþáèâûé ïîñòóïîê, îêàçàí-
íûé èì 1856 ã. ìàðòà 6 ïîæàëîâàí 
ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ ñ íàäïèñüþ 
«Çà ñïàñåíèå ïîãèáàâøèõ» (ÃÀÊÊ. 
Ô. 396. Îï. 2. Ä. 173. Ë. 174).

Ñëóæáà â ÊËÊÂ äàâàëà âîçìîæ-
íîñòü íà÷àòü æèçíü «ñ ÷èñòîãî ëèñòà» 
íå òîëüêî ó÷àñòíèêàì Ïîëüñêîãî 
âîññòàíèÿ 1830–1831 ã., íî è òåì, êòî 
ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå èëè ïîäî-
çðåâàëñÿ â òàêîâîì. Â íà÷àëå 1848 ã. 
êîìàíäîâàíèå ñîîáùàëî, ÷òî «æåíà 
ïðîèçâåä¸ííîãî â ñîòíèêè Ëèíåé-
íîãî êàçà÷üåãî ïîëêà Âàäêîâñêîãî 
îáðàòèëàñü ê Åãî Èìïåðàòîðñêîìó 
Âûñî÷åñòâó Ãîñóäàðþ íàñëåäíèêó 
öåñàðåâè÷ó ñ ïèñüìîì, â êîåì, äîâåäÿ 

3-ì Êàâêàçñêèì êàçà÷üèì ïåøèì 
áàòàëüîíîì êîìàíäîâàë âîéñêî-
âîé ñòàðøèíà Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷ 
Íîëüêåí. Â 1856 ã. îí èìåë îò ðîäó 
33 ãîäà, ïðîèñõîäèë èç äâîðÿí Ìî-
ãèë¸âñêîé ãóáåðíèè, âîñïèòàíèå ïî-
ëó÷èë â Ñëóöêîé ãèìíàçèè Ìèíñêîé 
ãóáåðíèè, ñëóæáó íà÷àë ðÿäîâûì â 
Òîìñêîì åãåðñêîì ïîëêó, â 1847 ã. 
ñòàë ïîðó÷èêîì, â 1849 ã. – ïåðå-
âåä¸í â 1-é Êàâêàçñêèé êàçà÷èé ïå-
øèé áàòàëüîí ñ ïåðåèìåíîâàíèåì â 
ñîòíèêè. Èìåë îðäåíà Ñâ. Àííû 2-é 
è 3-é ñò. (ÃÀÊÊ. Ô. 318. Îï. 1. Ä. 
526. Ë. 112îá.).

22 íîÿáðÿ 1846 ã. êîìàíäèðîì 
Êèçëÿðñêîãî êàçà÷üåãî ïîëêà áûë 
íàçíà÷åí ïîëêîâíèê Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷ Ñóõîäîëüñêèé. Â 1856 ã. 

ïðîòèâ òóðîê ïðîèçâåä¸í â ïîä-
ïîðó÷èêè». 4 èþíÿ 1851 ã. ìàéîðà 
ßíà Ñåíÿâñêîãî ïåðåâîäÿò â ÊËÊÂ 
ñ ïåðåèìåíîâàíèåì â âîéñêîâûå 
ñòàðøèíû (ÃÀÊÊ. Ô. 318. Îï. 1. Ä. 
526. Ë. 675). 22 ÿíâàðÿ 1856 ã. ßí 
Ñåíÿâñêèé ñòàë ïðåäñåäàòåëåì êî-
ìèññèè âîåííîãî ñóäà 3-é áðèãàäû. 
Îí èìåë îðäåíà Ñâ. Ãåîðãèÿ 4-é ñò. 
çà 25 ëåò áåñïîðî÷íîé ñëóæáû, Ñâ. 
Àííû 2-é ñò., 3-é ñò. ñ áàíòîì è 4-é 
ñò., à òàêæå Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2-é ñò. 
ñ ìå÷àìè è 3-é ñò. (Áîãîëþáîâ À.À. 
Óêàç. ñî÷. Ñ. 104).

Íåìàëî ïîëÿêîâ ìû âèäèì ñðåäè 
êîìàíäèðîâ ñîòåí. Êîìàíäèðîì 5-é 
ñîòíè 1-ãî Ëàáèíñêîãî ïîëêà áûë 
åñàóë Àëåêñàíäð Èîñèôîâè÷ Êèðüÿö-
êèé. Â 1859 ã. åìó áûëî 34 ãîäà, îí 
ïðîèñõîäèë èç äâîðÿí Õåðñîíñêîé 
ãóáåðíèè, ïðèíàäëåæàë ê ðèìñêî-
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îñòàâëåíèåì åãî ïðè Êàâêàçñêîì 
Ëèíåéíîì êàçà÷üåì âîéñêå» (ÃÀÊÊ. 
Ô. 318. Îï. 2. Ä. 124. Ë. 4). 

Äðóãîé ïîëÿê, Ëþäâèã Öåëèêîâ-
ñêèé â 1839 ã. óáèë äâóõ ðÿäîâûõ 
èíâàëèäíîé êîìàíäû â ã. Ñåâñê. 
Îòëè÷èâøèñü â áîÿõ ñ ãîðöàìè, îí 
çàñëóæèë ïðîùåíèå, ñòàë åñàóëîì, 
êîìàíäèðîì ñîòíè â 1-é áðèãàäå, çà 
ó÷àñòèå â ïîäàâëåíèè âîññòàíèÿ â 
Âåíãðèè è Òðàíñèëüâàíèè ïîëó÷èë 
îðäåí Ñâ. Àííû 4-é ñò. è ñåðåáðÿíóþ 
ìåäàëü (Áîãîëþáîâ À.À. Óêàç. ñî÷. 
Ñ. 104). Ïîñòîÿííûå âîåííûå òðå-
âîãè áûëè ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî â 
ÊËÊÂ äîñòàòî÷íî ñíèñõîäèòåëüíî 
ñìîòðåëè íà ïðîøëûå ïðîñòóïêè, 
äàâàÿ âîçìîæíîñòü îòëè÷èòüñÿ. 
Òàê, â äåêàáðå 1849 ã. áûë ïðåäàí 
âîåííîìó ñóäó ïî ïðåäïèñàíèþ 
êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè íà Êàâ-
êàçñêîé ëèíèè è â ×åðíîìîðèè 
Ñèãèçìóíä Êîæèíîâñêèé «çà äåð-
çîñòü íà ñëîâàõ â áûòíîñòü åãî åù¸ 
þíêåðîì íàíåñ¸ííóþ ïîäïîðó÷èêó 
ñåãî ïîëêà Êîðîáêå». «Íî èç äåëà 
ýòîãî íå âèäíî, – ãîâîðèëîñü â äî-
êóìåíòå, ÷òî Êîæèíîâñêèé ñäåëàë 
äåðçîñòü ïðîòèâó Êîðîáêè è äîêà-
çàòåëüñòâ íà óëè÷åíèå Êîæèíîâñêîãî 
Êîðîáêà íå ïðåäîñòàâèë, à ïîòîìó 
Åãî Ñâåòëîñòü ãëàâíîêîìàíäóþùèé 
Îòäåëüíûì Êàâêàçñêèì êîðïóñîì 
îñâîáîäèë Êîæèíîâñêîãî îò âñÿêîãî 

è ñ ïîòîìñòâîì è ïðèíÿòèÿ ïðàâî-
ñëàâèÿ 1 èþíÿ 1836 ãîäà» (Öèò. ïî: 
Æàäàí Â.À. Èîñèô Âèêåíòüåâè÷ 
Áåíòêîâñêèé – èññëåäîâàòåëü Ñå-
âåðíîãî Êàâêàçà // Ïîëÿêè â Ðîññèè: 
XVII–XX ââ.: Ìàòåðèàëû Ìåæäó-
íàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè / 
Íàó÷í. ðåä. è ñîñò. À.È. Ñåëèöêèé. 
Êðàñíîäàð, 2003. Ñ. 229).

Òàêèì îáðàçîì, êàòîëè÷åñêîå 
âåðîèñïîâåäàíèå íå âñåãäà áûëî 
ñèìâîëîì íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè ïîëÿêîâ-êàçàêîâ. Ïðàâîñëàâ-
íîå âåðîèñïîâåäàíèå èìåë õîðóíæèé 

ýòî «ïðîäóêò çàêîíîäàòåëüñòâà î 
êîíôåññèîíàëüíî-íåîäíîðîäíûõ 
áðàêàõ» (Ãîðèçîíòîâ Ë.Å. Óêàç. ñî÷. 
Ñ. 129). Àíàëèç ôîðìóëÿðíûõ ñïèñêîâ 
îôèöåðîâ ÊËÊÂ ïîëüñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî æåíèòüáà 
íà ïðàâîñëàâíûõ äåâóøêàõ íå ìåøàëà 
èì îñòàâàòüñÿ êàòîëèêàìè. Ãåíåðàë-
ìàéîð À.Ñ. Âîéöèöêèé áûë «æåíàò íà 
âäîâå ïîëêîâíèêà Ðèõòåðà Ëèäèè Ïå-
òðîâîé ïðàâîñëàâíîãî èñïîâåäàíèÿ» 
(ÃÀÊÊ. Ô. 318. Îï. 1. Ä. 526. Ë. 95). 

Âîéñêîâîé ñòàðøèíà êàòîëèê 
ßí Ñåíÿâñêèé áûë æåíàò «íà äî-
÷åðè ìàéîðà Øèòêîâñêîãî äåâèöå 
Þëèè Ôðàíöåâîé», èìåë 4-õ äåòåé, 
ïðè÷¸ì æåíà è äåòè ïðèíàäëåæàëè 
ê ïðàâîñëàâíîìó âåðîèñïîâåäà-
íèþ (ÃÀÊÊ. Ô. 318. Îï. 1. Ä. 526. 
Ë. 675). È.Â. Áåíòêîâñêèé æåíèëñÿ 
íà äî÷åðè êàçà÷üåãî óðÿäíèêà, à 
Â.È. Áåíòêîâñêèé áûë «æåíàò íà äî-
÷åðè êîëëåæñêîãî ðåãèñòðàòîðà Àííå 
Ëåîíòèåâîé», ïðàâîñëàâíîé (ÃÀÊÊ. 
Ô. 396. Îï. 2. Ä. 181. Ë. 291). Åñàóë 
Â.Î. Îïàöêèé æåíèëñÿ «íà äî÷åðè 
ñîòíèêà Ïîñåâèíà Åêàòåðèíå Ô¸-
äîðîâîé ïðàâîñëàâíîãî èñïîâåäà-
íèÿ» (ÃÀÊÊ. Ô. 396. Îï. 2. Ä. 173. 
Ë. 531). 

äî ñâåäåíèÿ, ÷òî ìóæ åÿ, ó÷àñòâóÿ 
â ýêñïåäèöèÿõ, äâà ðàçà óæå ðàíåí, 
ïðîñèò ïî ñëó÷àþ ïðèáëèæàþùåãîñÿ 
þáèëåÿ 50-ëåòèÿ Åãî Èìïåðàòîð-
ñêîãî âûñî÷åñòâà Âåëèêîãî êíÿçÿ 
Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à èñõîäàòàéñòâî-
âàòü ó Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà ìóæó åÿ 
ïîëíîå ïðîùåíèå» (ÃÀÊÊ. Ô. 318. 
Îï. 2. Ä. 124. Ë. 1). 22 àïðåëÿ 1848 
ã. âîåííûé ìèíèñòð óâåäîìèë ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåãî Îòäåëüíûì Êàâ-
êàçñêèì êîðïóñîì, ÷òî èìïåðàòîð 
ïî äîêëàäó «îá îòëè÷íî-óñåðäíîé 
ñëóæáå ñîòíèêà 1-ãî Ëàáèíñêîãî 
ëèíåéíîãî êàçà÷üåãî ïîëêà Âàäêîâ-
ñêîãî è ãëóáîêîì ðàñêàÿíèè åãî â 
ïðåñòóïëåíèè, çà êîòîðîå îí áûë 
îòñòàâëåí îò ñëóæáû èç ïîäïîëêîâ-
íèêîâ, Âñåìèëîñòèâåéøå ïîâåëåòü 
ñîèçâîëèë: âîçâðàòèòü Âàäêîâñêî-
ìó ïðåæíèé ÷èí ïîäïîëêîâíèêà ñ 

1-ãî Ñòàâðîïîëüñêîãî êàçà÷üåãî 
ïîëêà Âèêòîð Èîñèôîâè÷ Áåíòêîâ-
ñêèé (ÃÀÊÊ. Ô. 396. Îï. 2. Ä. 181. 
Ë. 287îá.). Áûë êðåù¸í â ïðàâî-
ñëàâèå õîðóíæèé 2-ãî Óðóïñêîãî 
êàçà÷üåãî ïîëêà Àíòîí Îñèïîâè÷ Êàç-
íîâñêèé. Â 1860 ã. åìó áûëî 25 ëåò, îí 
ïðîèñõîäèë èç äâîðÿí ã. Âàðøàâû, 
â ñëóæáó âñòóïèë óíòåð-îôèöåðîì 
â Òóëüñêèé åãåðñêèé ïîëê, èìåë 
áðîíçîâóþ ìåäàëü â ïàìÿòü âîéíû 
1853–1856 ãã. íà Ãåîðãèåâñêîé ëåíòå 
(ÃÀÊÊ. Ô. 396. Îï. 2. Ä. 181. Ë. 234). 
Ïðàâîñëàâíîå âåðîèñïîâåäàíèå èìå-
ëè îôèöåðû êîííî-àðòèëëåðèéñêîé 
áðèãàäû ÊËÊÂ åñàóë Èâàí Õîäêåâè÷ 
è ïîäïîëêîâíèê Àëåêñàíäð Êðæèæà-
íîâñêèé (Áîãîëþáîâ À.À. Óêàç. ñî÷. 
Ñ. 105).

Â ëèòåðàòóðå ñëîæèëîñü ìíå-
íèå, ÷òî ïðàâîñëàâíûå ïîëÿêè – 

âçûñêàíèÿ» (ÃÀÊÊ. Ô. 396. Îï. 2. 
Ä. 173. Ë. 299). Â ôåâðàëå 1855 ã. 
Ñ. Êîæèíîâñêèé áûë ïðèêîìàíäè-
ðîâàí ê ïåøåìó êàçà÷üåìó áàòàëüîíó, 
çàòåì ñëóæèë âî 2-ì Ëàáèíñêîì ïîë-
êó, ãäå êîìàíäîâàë 4-é ïîëóñîòíåé, 
èìåë ÷èí ñîòíèêà (ÃÀÊÊ. Ô. 396. 
Îï. 2. Ä. 173. Ë. 287îá.). Ñèãèçìóíä 
Áîíèôàòüåâè÷ Êîæèíîâñêèé ïðîèñ-
õîäèë èç äâîðÿí Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîé 
ãóáåðíèè, ïðèíàäëåæàë ê ðèìñêî-
êàòîëè÷åñêîìó âåðîèñïîâåäàíèþ.

Îôèöåðîì 1-ãî Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî ïîëêà ñòàë ó÷àñòíèê Ïîëüñêîãî 
âîññòàíèÿ 1830–1831 ãã. Èîñèô 
Âèêåíòüåâè÷ Áåíòêîâñêèé. Êàê îí 
ñàì ïèñàë íà çàêàòå ñâîåé æèç-
íè, çíàêîìñòâî ñ êàçàêàìè ñòàëî 
«ãëàâíîþ ïðè÷èíîþ ïîñòóïëåíèÿ 
ìîåãî ñ Âûñî÷àéøåãî ñîèçâîëåíèÿ â 
Êàâêàçñêîå êàçà÷üå âîéñêî íàâñåãäà 

О СЛУЖБЕ ПОЛЯКОВ 
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Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé 
êîíôåðåíöèè / Íàó÷í. ðåä. è ñîñò. 
À.È. Ñåëèöêèé. Êðàñíîäàð, 2003). 
Îá À.À. Èåäëèíñêîì â êàâêàçñêèõ 
âîéñêàõ ãîâîðèëè, «êàê î âûäàþ-
ùåìñÿ ñðåäè õðàáðåöîâ» (Ìàðêîâ Âë. 
Óêàç. ñî÷. Ñ. 206). Ïðàâäà, êàçàêè
1-ãî Ëàáèíñêîãî ïîëêà êàê-òî ñî-
÷èíèëè î ñâî¸ì êîìàíäèðå øóò-
ëèâóþ ïåñíþ íà ìîòèâ «Êðóòû 
ãîðû è óùåëüÿ». Ñëûâÿ îñòðÿêîì è 
êàëàìáóðèñòîì, À.À. Èåäëèíñêèé 
óñòðîèë â 1852 ã. àòàêó íà ìíèìîãî 
ïðîòèâíèêà, äà åù¸ è âûïðîñèë çà 
íå¸ ó íà÷àëüñòâà ïî 3 ñîëäàòñêèõ 
Ãåîðãèÿ íà ñîòíþ (Âåíåðîâñêèé Ñ.À. 
Ìåìóàðû è âîñïîìèíàíèÿ ãåíåðàëà-
îò-êàâàëåðèè Ñòåôàíà Àëåêñàí-
äðîâè÷à Âåíåðîâñêîãî. ÑÏá., 1908. 
Ñ. 83). Íåìàëî áîåâûõ äîáëåñòåé 
çàôèêñèðîâàíî â ïîñëóæíîì ñïè-
ñêå À.Ñ. Âîéöèöêîãî. Òàê, «14 ìàÿ 
1851 ã. ïðè ïîðàæåíèè ñêîïèù 
Ìàãîìåò-Àìèíà è îòáèòèè çà-
õâà÷åííîãî èìè áåñëåíååâñêîãî 
ïëåìåíè è çà îòëè÷èå â ñ¸ì äåëå 
ïîëó÷èë Âûñî÷àéøåå áëàãîâîëåíèå, 
18 è 19 ñåíòÿáðÿ íàáåã êîëîííû 
ïîä êîìàíäîþ åãî æå ìåæäó ðåêàìè 
Ïñåôèðîì è Ôàðñîì è èñòðåáëåíèå 
ìàõîøåâñêèõ ïîñåâîâ, è çà îòëè÷èå 
â ñ¸ì äåëå íàãðàæä¸í 1000 ðóáëÿ-
ìè ñåðåáðîì; ñ 2 ïî 10 ôåâðàëÿ 
1852 ã. ïîä íà÷àëüñòâîì ãåíåðàë-

ìàéîðà Åâäîêèìîâà ïðè èñòðå-
áëåíèè Áåê-Ìóðçååâñêèõ àóëîâ çà 
õðåáòîì ×¸ðíûõ ãîð, â óïîðíîì è 
óäà÷íîì äëÿ íàñ äåëå ñ íåïðèÿòåëåì 
íà ìàðøå 8 ÷èñëà è çà îòëè÷èå â ñ¸ì 
äåëå íàãðàæä¸í çîëîòîþ [ñàáëåþ] 
àëìàçàìè óêðàøåííîþ» (ÃÀÊÊ. 
Ô. 318. Îï. 1.Ä. 526. Ë. 90). Âîéñêî-
âîé ñòàðøèíà È.Ô. Ðîñòêîâñêèé, 
ó÷àñòâîâàâøèé â äåéñòâèÿõ Ìàëî-
ëàáèíñêîãî îòðÿäà ïðîòèâ àáàäçåõîâ, 
«çà îòëè÷èå îêàçàííîå â ñèõ äåëàõ 
íàãðàæä¸í îðäåíîì Ñâ. Ñòàíèñëàâà 
2-é ñò. ñ ìå÷àìè» (ÃÀÊÊ. Ô. 396.
Îï. 2. Ä. 173. Ë. 12). Ïîäîáíûå æå 
ñþæåòû çàôèêñèðîâàëèñü â ôîðìó-
ëÿðíûõ ñïèñêàõ äðóãèõ ïîëÿêîâ.

Ïîëÿêè ïðîÿâèëè ñåáÿ â ÊËÊÂ 
õîðîøèìè àäìèíèñòðàòîðàìè. 
Î Ô.À. Êðóêîâñêîì äîðåâîëþöè-
îííûé òåðñêèé èñòîðèê Â. Ãðàáîâ 
ïèñàë: «Îí ñîçäàâàë áëàãîñîñòîÿíèå 
êàçàêîâ “èç íè÷åãî”, îäíîþ ñèëîé 
ñâîåé íåïðåêëîííîé ýíåðãèè, áåçó-
êîðèçíåííîé ÷åñòíîñòè è ñåðäå÷íîé 
çàáîòëèâîñòè». È äàëåå: «Ïåðå-
÷èòûâàÿ ïðèêàçû Êðóêîâñêîãî ïî 
Êàâêàçñêîìó Ëèíåéíîìó êàçà÷üåìó 
âîéñêó âû óâèäèòå â íèõ íåóñûïíóþ 
çàáîòó ïðÿìîãî, ÷åñòíîãî è ãëóáîêî 
ïðåäàííîãî ñâîåìó äîëãó àòàìàíà 
î ïðîñòîì êàçàêå è åãî íåñëîæíîì 
õîçÿéñòâå» (Ãðàáîâ Â. Ãåíåðàë-
ìàéîð Ô.À. Êðóêîâñêèé // Çàïèñêè 

Îòäåëüíûå îôèöåðû èñïîâåäû-
âàëè èíûå êîíôåññèè. Òàê, âîéñêî-
âîé ñòàðøèíà Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷ 
Íîëüêåí áûë «âåðîèñïîâåäàíèÿ 
Åâàíãåëè÷åñêîãî ðåôîðìàòñêî-
ãî» (ÃÀÊÊ. Ô. 318. Îï. 1.Ä. 526. 
Ë. 112îá.). Åñàóë Ìàòâåé Èëüè÷ Áà-
ðàíîâñêèé ïðîèñõîäèë «èç äâîðÿí 
Öàðñòâà Ïîëüñêîãî Ëþáëèíñêîé 
ãóáåðíèè Ìàãîìåòàíñêîãî çàêî-
íà» (ÃÀÊÊ. Ô. 396. Îï. 2. Ä. 181. 
Ë. 19îá.). Èçâåñòíî, ÷òî â Ðå÷è 
Ïîñïîëèòîé ñëîæèëàñü òàòàðñêàÿ 
ýòíè÷åñêàÿ ãðóïïà, ïðåäñòàâèòåëè 
êîòîðîé ïðèíÿëè ïîëüñêèé ÿçûê 
è êóëüòóðó, íî ñîõðàíèëè èñëàì â 
êà÷åñòâå ðåëèãèè.

Ïîëÿêè, ñëóæèâøèå â âîéñêå, èìå-
ëè ðåïóòàöèþ íàñòîÿùèõ «êàâêàçöåâ», 

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 20-é ñòð.)

К ВОПРОСУ
В КАВКАЗСКОМ ЛИНЕЙНОМ
õðàáðûõ è ñàìîîòâåðæåííûõ âîèíîâ. 
Î Ô.À. Êðóêîâñêîì ñîñòàâèòåëü 
èñòîðè÷åñêîé ñïðàâêè î 1-ì Õîï¸ð-
ñêîì ïîëêå ïèñàë â 1885 ã.: «Ñëàâà î 
åãî ãðîìêèõ áîåâûõ ïîäâèãàõ è ïî-
íûíå æèâ¸ò â êàçàöêèõ ïåñíÿõ è ðàñ-
ñêàçàõ» (ÃÀÊÊ. Ô. 408. Îï. 1. Ä. 2. 
Ë. 47îá. Ñì. òàêæå: Ìàòâååâ Î. «Ðû-
öàðü â ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà…»: 
Ô.À. Êðóêîâñêèé â èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè êóáàíñêîãî êàçà÷åñòâà // 
Ïîëÿêè â Ðîññèè: XVII – XX ââ.: 
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ñòàíèöû Ìèõàéëîâñêîé áûë õî-
ðóíæèé Èîñèô Èãíàòüåâè÷ Ñàä-
ëóöêèé. Îí ïðîèñõîäèë èç äâîðÿí 
Ìîãèë¸âñêîé ãóáåðíèè Ìñòèñ-
ëàâñêîãî óåçäà, ïðèíàäëåæàë ê 
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîìó âåðîèñïîâå-
äàíèþ, ñëóæèë â Ñóíæåíñêîì êàçà-
÷üåì ïîëêó è â Ñáîðíî-Ëèíåéíîì 
êàçà÷üåì äèâèçèîíå, èìåë çíàê 
îòëè÷èÿ âîåííîãî îðäåíà Ñâ. Ãåîð-
ãèÿ 4-é ñò. è áðîíçîâóþ ìåäàëü â 
ïàìÿòü âîéíû 1853–1856 ãã. (ÃÀÊÊ. 
Ô. 396.Îï. 2. Ä. 181. Ë. 347îá.).

Ñàìîîòâåðæåííî ñëóæèëè â 
ÊËÊÂ âîåííûå âðà÷è ïîëüñêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Âðà÷îì 1-é 
áðèãàäû ñ 26 ìàÿ 1856 ã. áûë 
Ñòåôàí Ôåëèöèàíîâè÷ Ñàâèöêèé, 
ïðîèñõîäèâøèé èç ìåùàíñêîé 
ñåìüè è ïîëó÷èâøèé ìåäèöèí-
ñêèé äèïëîì 5 àâãóñòà 1851 ã. 
(Áîãîëþáîâ À.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 105). 

Â èìïåðèîëîãèè ïðèçíàíî, ÷òî 
îäíèì èç íàïðàâëåíèé ñëóæåíèÿ 
èìïåðèè ÿâëÿåòñÿ å¸ èññëåäîâàíèå – 
åñòåñòâåííî-íàó÷íîå, ýêîíîìè-
÷åñêîå, ýòíîãðàôè÷åñêîå è ò.ä. 
Èñòîðèêîì êàâêàçñêîãî ëèíåé-
íîãî êàçà÷åñòâà ñòàë È.Â. Áåíò-
êîâñêèé. Ñðåäè åãî èñòîðè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé îñîáîå ìåñòî çà-
íèìàþò «Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè 
êîëîíèçàöèè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà: 
çàñåëåíèå áûâøåãî Êàâêàçñêîãî Ëè-
íåéíîãî êàçà÷üåãî âîéñêà» è «Áûâ-
øåå Êàâêàçñêîå Ëèíåéíîå êàçà÷üå 
âîéñêî è åãî íàêàçíûå àòàìàíû». 
È.Â. Áåíòêîâñêèé çàòðîíóë øè-
ðîêèé êðóã âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ êàçà÷üåé êîëîíèçàöèåé íîâûõ 
òåððèòîðèé, îïóáëèêîâàë ìíîãî 
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî ÊËÊÂ. 
Õîðîøî çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ ïîëÿ-
êè íà ïîïðèùå ïîëêîâûõ èñòîðèêîâ. 

Ñòàâðîïîëüñêèì ëèíåéöàì ïî-
ñâÿòèë ñâîé òðóä ïðè÷èñëåííûé 
ê 3-é áðèãàäå Àäàì Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ïüÿíîâñêèé, ïðîèñõîäèâøèé «èç 
îáåð-îôèöåðñêèõ äåòåé Òàâðè÷åñêîé 
ãóáåðíèè» (Êîëåñíèêîâ Â.À. Ïîäïîë-
êîâíèê Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà 
È.À. Áîðîäèí: îïûò èíòåëëåê-
òóàëüíîé áèîãðàôèè // Êóáàí-
ñêèé ñáîðíèê. Ò. 2 (23) / Ïîä ðåä. 
Î.Â. Ìàòâååâà. Êðàñíîäàð, 2007. 
Ñ. 33). Îäíèì èç ïåðâûõ ïîëêîâûõ 
èñòîðèêîâ êàçà÷åñòâà Êóáàíè ñòàë 
åñàóë Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ Ðàêîâ-
ñêèé, ñëóæèâøèé â 1-ì Êàâêàçñêîì 
êàçà÷üåì ïåøåì áàòàëüîíå ÊËÊÂ 
(Ñì.: Ìàòâååâ Î.Â. Çàðîæäåíèå 
ïîëêîâîé èñòîðèîãðàôèè Êóáàí-
ñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà: Êîíñòàíòèí 
Èâàíîâè÷ Ðàêîâñêèé // Ïîëÿêè 
â Ðîññèè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü / 

À. Øïàêîâñêèé âñïîìèíàë, ÷òî 
äîêòîð Ñàâèöêèé «ïåðåâÿçûâàë 
ðàíû ïîä âûñòðåëàìè â íåñêîëü-
êèõ øàãàõ îò ìåñòà ñõâàòêè… Ïóëè 
ñâèñòåëè è æóææàëè êðóãîì, à îí 
íèêàêîãî íå îáðàùàë íà íèõ âíè-
ìàíèÿ, âåñü óãëóáèâøèñü â áîåâóþ 
ïðàêòèêó… Ñàâèöêèé áûë íàãðàæ-
ä¸í îðäåíîì Ñâ. Àííû» (Øïàêîâ-
ñêèé À. Çàïèñêè ñòàðîãî êàçàêà // 
Âîåííûé ñáîðíèê. ÑÏá., 1871. 
¹ 4. Ñ. 335). À.À. Áîãîëþáîâ íàçû-
âàåò åù¸ íåñêîëüêî ïîëÿêîâ ñðåäè 
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà âîéñêà: 
âðà÷îì 1-ãî Ñòàâðîïîëüñêîãî ïîë-
êà áûë Àíòîíèé Áîíèôàòüåâè÷ 
Íîâèöêèé; 2-þ è 8-þ áðèãàäû, 
à òàêæå Ìîçäîêñêèé êàçà÷èé 
ïîëê îáñëóæèâàë ßêóá Ñàêî-
âè÷ (Áîãîëþáîâ À.À. Óêàç. ñî÷. 
Ñ. 105–106). 

О СЛУЖБЕ ПОЛЯКОВ 
КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ

Òåðñêîãî îáùåñòâà ëþáèòåëåé êà-
çà÷üåé ñòàðèíû. Âëàäèêàâêàç, 1914. 
Èþëü. Ñ. 56).

Áëàãîäàðÿ ñâîèì àäìèíèñòðà-
òèâíûì ñïîñîáíîñòÿì öåëûé ðÿä 
îôèöåðîâ ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ íàçíà÷àëèñü íà÷àëüíèêàìè 
ëèíåéíûõ ñòàíèö. Âîéöåõ Ôîìè÷ 
Ïîáîåâñêèé ñòàë íà÷àëüíèêîì 
Âîçäâèæåíñêîé ñòàíèöû (ÃÀÊÊ. 
Ô. 396.Îï. 2. Ä. 180.Ë. 169 îá.). Åñàóë 
Â. Ô. Êó÷êîâñêèé áûë íà÷àëüíèêîì 
ñòàíèöû Óïîðíîé (ÃÀÊÊ. Ô. 396.
Îï. 2. Ä. 180.Ë. 153îá.). Íà÷àëüíèêîì 
Ìèõàéëîâñêîé ñòàíèöû ñëóæèë ñîò-
íèê È.Â. Áåíòêîâñêèé (Æàäàí Â.À. 
Óêàç. ñî÷. Ñ. 230). Åãî ñûí, õîðóí-
æèé Â.È. Áåíòêîâñêèé, çàâåäîâàë â 
1860 ã. ñòàíèöåé Íàä¸æíîé (ÃÀÊÊ. 
Ô. 396. Îï. 2. Ä. 181. Ë. 287îá.). 
Â òîì æå 1860 ã. íà÷àëüíèêîì 

Îòâ. ðåä. À.È. Ñåëèöêèé. Êðàñíîäàð, 
2007).

Òàêèì îáðàçîì, ïðåäâàðèòåëüíûå 
íàáëþäåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ìíîãèå 
ïîëÿêè âåñüìà óñïåøíî ðåàëèçîâû-
âàëè ñåáÿ íà ñëóæáå â ÊËÊÂ. Êàçà-
÷üÿ ñëóæáà ôîðìèðîâàëà íîñèòåëåé 
ìíîæåñòâà èäåíòè÷íîñòåé, âêëþ÷àâ-
øèõ êàê èìïåðñêèé, òàê è ïîëüñêèé 
êîìïîíåíòû. 

Î. Â. ÌÀÒÂÅÅÂ
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Jekaterynodar

POLACY NA KAUKAZIE

12. KAUKAZ
Kraj to piękny, górzysty, lecz dziki. 

Szczyty wiecznym pokryte śniegiem, 
lodowce, odwieczne wspaniałe lasy, 
przepaściste jary, piękne drogi górskiemi 
dolinami i przełęczami pociągają turystę – lecz 
podróż po nich częstokroć niebezpieczna z 
powodu dzikości mieszkańców upatrujących 
w obcych znienawidzonych tu Rosyan. 
Z tego względu podróżując po Kaukazie, 
trzeba koniecznie zaopatrzyć się w pozwolenie 
na noszenie broni, a w okolicy Araratu nawet 
postarać się o konwój kozaków.

Długość gór wynosi 1.280 klm., 
szerokość 110 do 225 klm. Liczne źródła 
żelazne i siarczane. Kaukaz Centralny tworzy 
grzbiet od Elbrusa (5.629 m.) po Kazbek 
(5.043 m.); przełęcze spadają do 3.000 m., 
szczyty przenoszą 5.000 m. Najważniejsze 
przełęcze, przez które prowadzą gościńce: 
Mamisson (2.825 m.) i Krestowa (2.379 m.). 
Linia wiecznego Sniegu na stronie północnej 
zaczyna się od 2.900 m., południowej 3.300 
m. Lodowce największe na szczycie Adai 
Choch (Besing, 17 klm.). Na południe od 
Centralnego przedzielony doliną Kury i 
Rionu ciągnie się mały Kaukaz z 2-ma 
szczytami: Alagös (4.098 m.) i Ararat (5.160 
m.). Liczne jeziora – największe Goksza. 
Klimat ciepły – roczna temperatura w 
Tyfl isie przeciętnie +12.6°C.

Ludności ogółem 9 i pół mil. Gruzini, 
Guryaci, Imeretyńcy, Mingrelscy, Swaneci, 
Chewsurowie, Pszawy, Tucze 1.200.000 – 
Ormian 1.300.000 – Tatarów 1.700.000 – 
Tatów 150.000 – Kabardyńców 120.000 – 
Osetyńców 200.000 – Czeczyńców 260.000 – 
Lezgów 600.000. Emigrantów rosyjskich 
prawie 3 mil. Koło Tyfl isu trochę Niemców. 
Polacy rozrzuceni po całym Kaukazie – 
szczególnie urzędnicy kolejowi; wielu Polaków 
służy przy wojsku. Urzędowa statystyka 
oblicza ilość Polaków na Kaukazie na 30.000, 
prawdopodobnie jednak jest ich więcej. 
Najsilniejsze kolonie polskie w Tyflisie, 
Baku, Batum, Kutaisie i Noworosyjsku. Wielu 
czasowo tu przyjeżdżających za zarobkiem. 
Brak księży polskich. Organizacya bardzo 
słaba, brak łączności. 

[...]
Ekaterynodar, główne miasto ziemi 

Kubańskiej nad rzeką Kubanią, liczy 98.000 
m. Kościół katolicki. Polacy skupiają się 
około Tow. Dobroczynności. Szkółka 
polska przy kościele, kształci 100 dzieci. 
Proboszcz ks. Roff (Red.: Johann Rott). 
Biblioteka liczy do 1000 tomów. Co roku 
w klubie odbywa się tu bal polski. Hotele: 
Europejski, Centralny. Tramwaj elekrtyczny 
z kolei 5 kop.

W ziemi kubańskiej leżą: miejscowość 
kąpielowa Anapa, nad Czarnem Morzem (do 
4.000 kuracyuszów rocznie) i wieś Armawir, 
z położonem w pobliżu olbrzymim majątkiem 
Chutorok, wzorowo zagospodarowanym, 
gdzie wszystkie ważniejsze posady zajęte 
są przez Polaków. Dyrektor E. Grzybowski, 
lekarz dr. E. Konieczny. Czytelnia polska. 
W Armawirze kaplica katol icka.  – 
Z Niewinnomyskiej prowadzi jezdna droga 
doliną Kubani, przez przełęcz Nacharską 
(2.867 m.) i dolinę Kodoru do Suchum-Kale 
nad Czarnem Morzem.

Noworosyjsk, miasto guber. gubernii 
Czarnomorskiej, 46.000 miesz. Hotele: 
Francuski ,  ko ło  por tu ,  Europa  na 
Serebrakowskiej. Silne wichre północne. 
W okolicy Noworosyjska liczne kolonie 
czeskie, napół wynarodowione. Piękna 
wycieczka do Gelendżyku. Polaków 3.000. 
Kościół katolicki, proboszcz Niemiec.

Władykaukaz, główne miasto ziemi (obłasti) 
Terskiej, nad rzekąTerek, obok samego łańcucha 
gór Kaukazkich. ładne miasto z 80.000 m. 
Kościół katolicki. Hotele: Imperial, Europejski, 
Grand Hotel. Tramwaje elektryczne.

Od Władykaukazu  zaczyna  s ię 
wspaniała droga bita przez góry do Tyfl isu, 
t. zw. Wojenno-Gruzińska Droga. Jedzie 
się pocztowymi końmi (15 rb. od osoby) 
w dyliżansach lub karetach (dwie osoby). 
Wobec wspaniałości tej drogi w żadnym 
razie omijać jej nie należy, choć do Tyfl isu 
molżna dostać się i koleją naokoło gór, 
przez Baku.

[...] 
W ziemi Terskiej leży grupa wód 

mineralnych, do których prowadzi boczna 
linia ze stacji Mineralne Wody. W lecie 
są zazwyczaj przepełnione. Połączone z 
sobą koleją lokalną. W każdem należący 
do państwa, lecz wydzierżawiony hotel 
„Kazionnaja Hostinnica”. Sezony od 1 maja 
do 1 września – taksa 5 rb. od osoby za sezon, 
20 kop. dziennie. Wszędzie liczne hotele, 
wille, pensyonaty, restauracye, kawiarnie, 
muzyka, teatr, rozrywki – publiczność 
przeważnie z Rosyi, goście z Królestwa 
stanowią zaledwie 1%.

Piatigorsk, 50.000 m. Hotele: Mineralne 
Wody, Europejski, Centralny. Kościół 
katolicki. Cieplice siarczane. Wielu ofi cerów. 
Pomnik Lermontowa, skąd piękny widok 
na Elbrus. Wycieczki na Maszuk (994 m.) z 
widokiem na Kaukaz od Kazbeku po Elbrus, 
i do jaskini Prowul.

Kisłowodsk, najliczniej uczęszczane i 
najelegantsze miejsce kąpielowe Kaukazu; 
źródło Narsan daje w ciągu doby 2 i pół mil. 
litrów wody. Śliczny park. Ładna wycieczka 
na Bermanyt (2.591 m.) skąd piękny widok 
szczególnie o wschodzie słońca. Po drodze 
wodospad; na szczycie schronisko. (Hotele: 
du Parc, Grand Hotel, Rossija).

Essentuki, ma źródła alkaliczne. 
Ordynuje tu lekarz Polak dr. Osiński z 
Warszawy. Hotele: Nowaja Kazionnaja 
(200 pok.), Staraja Kazionnaja, Metropole. – 
Wycieczka (8 w.) do doliny Oczarowania.

Żelaznowodsk, wycieczka na Besztau 
(1.439) w 6 godz. tam i z powrotem.

[...] 
Suchum-Kale, m. pow. gub. Kutaiskiej, 

nad Czarnem Morzem, 16.000 m. Hotel 
Oriental. Śliczny park „Synope” W. Ks. 
Aleksandra, ogród botaniczny i park miejski. 
Dawniej stołeczne miasto Abchazyi. W 
okolicy wiele ruin. Cudowny klimat. Widok 
na góry po Elbrus. Nadmorska stacya 
klimatyczna. – Na północ o 12 w. nad 
morzem klasztor Nowy Afon (fi lia Atosu) w 
pięknym parku z ogromną cerkwią.

Derbent, główne miasto ziemi (obłasti) 
Dagiestańskiej z 38.000 m., leży nad morzem 
Kaspijskiem. Hotel Grand. Nad miastem 
góruje cytadela Naryn-Kale, od zacząwszy 
80 w. w głąb kraju grzbietem gór ciągnie 
się potężny mur z licznymi bastyonami i 
wieżami; zbudowali go Sassanidzi w celach 
obronnych.  

PRZEWODNIK PO EUROPIE,
OPRACOWANY PRZEZ DRA MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA (1914 r.)

Władykaukaz
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POCHODZENIE  polskiego 
społeczeństwa w Stawropolu 
sięga 1812 roku.

Polacy podczas wojen Napoleona stali 
po stronie Francji i m. in. brali czynny udział 
w wyprawie na Moskwę. Właśnie wtedy na 
Kaukaz po raz pierwszy byli zesłani polscy 
jeńcy wojenni. Byli żołnierze armii francuskiej 
znaleźli w Stawropolu swój drugi dom.

Do Stawropola zsyłano również Polaków 
biorących udział w powstaniach narodowo-
wyzwoleńczych z lat 1830–1831 oraz 
1863–1864. Od tamtych czasów wyrosły 
całe dynastie, między innymi: Olszewskich, 
Pawłowskich, Gajewskich, Nowickich. 
W latach 20-tych XIX wieku powstała 
parafi a rzymsko-katolicka, a wraz z nią rada 
parafi alna. W tym samym czasie założono 
rzymsko-katolicki cmentarz. Następnie 
postanowiono wybudować kościół. W 1845 
roku dzięki składkom parafi alnym i ofi arom, 
jakie wpłynęły z całej Guberni Kaukazskiej, 
budowa kościoła była zakończona. 
Z Mohylewskiej diecezji rzymsko-katolickiej 
przyjechał ksiądz Vikarino i zakonnicy 
dominikanie. Proboszczem parafii został 
ksiadz Hipolit Stokliński. Właśnie to oni 
rozpoczęli prace duszpasterskie.

W kościele odprawiały się msze 
święte, udzielano chrztów, ślubów i innych 
sakramentów świętych. Na dziedzińcu 
kościoła chowano zmarłych – najbardziej 
zasłużonych. Tu spoczywają: architekt 

W. Łobanowski, generał-gubernator 
J. Januszewski oraz kupcy L. Traube i 
K. Nowotin. W tym okresie przy kościele 
funkcjonowała polska szkoła podstawowa. 

Po ustaleniu władzy radzieckiej kościół 
i parafi a były jeszcze aktywne do początku 
lat 30-tych. Później niestety kościół został 
zamknięty, a cmentarz zdewastowany. 
Zburzono polską szkołę. Ofi cjalnie polska 
społeczność przestała istnieć. Ale to nie 

parafi a rzymsko-katolicka. Na Jej prośbę 
przyjechał polski ksiądz Marek Macewicz, 
który prowadził parafi ę przez 10 lat. 

Praca w Związku i parafi i napotykała 
masę przeróżnych przeszkód. Główną z 
nich jest do tej pory brak budynku kościoła i 
pomieszczenia dla pełnowartościowej pracy 
Związku.

Członkowie organizacji, a u jej źródła 
byli: Eleonora Bielenko, Sabina Marakulina, 
Helena Zacharowa, Ludwik Misiński, 
Matylda Fuki i wielu innych, którzy czuli 
się Polakami. Oni to nie wyrzekli się wiary, 
nie zapomnięli polskiej mowy i obyczajów. 
Stawropol znów usłyszał o nas, Polakach. 

W tym czasie, zaczynajac od 1994 
roku pracowałam w Związku Polaków jako 
sekretarz polskiej organizacji. Następnie moje 

POLONIA STAWROPOLA

oznaczało, że w Stawropolu przestali istnieć 
Polacy. Ludzie głęboko w sercach nieśli 
pamięć o swojej odległej Ojczyźnie i ukryte 
nadzieje o odrodzeniu polskości. 

Z taką nadzieją żył rownież wykładowca 
stawropolskiej uczelni pan Aleksander 
Kazanowski. Człowiek o wielkim sercu i 
polskiej duszy, odrodził w Stawropolu polską 
społeczność. Miałam zaszczyt znać Go i 
pracować z Nim osobiście. W wyniku Jego 
starań i wytrwałości, a także wsparciu i pomocy 
ze strony żony pani Ludmiły oraz dzieci: Olgi, 
Julii i Zygmunta, pan Aleksander pokonał 
wszystkie trudne przeszkody i w 1994 roku 
ofi cjalnie zarejestrował Narodowo-Kulturalny 
Zwiazek Polaków w Stawropolu. Za jego 
zasługi członkowie wybrali Go prezesem 
Związku. 

Duży wkład wniosła pani Helena 
Czernyszowa, to dzięki Niej odrodziła się 

miejsce zajęła pani Nadzieja Derewszczikowa, 
później pani Ludmiła Osadczaja. Na początku 
2000 roku prezesem związku został pan Jurij 
Dolik. Związek rozwijał się i rosły jego szeregi. 
Organizowano częste spotkania, wystawy, 
wieczory muzyczne i poetyckie. Nie omijano 
świąt i rocznic, panowała polska atmosfera. 

Przez pewien okres czasu prowadziłam 
koło języka polskiego. Chcę wyróżnić mojego 
najpilniejszego ucznia, a zarazem kompozytora, 

pana Jana Wojtjuchowskiego, zakochanego na 
zawsze w muzyce Chopina.

W końcu 2004 roku prezesem Związku 
Polaków został poeta, pan Jan Bernard. 
Przez kilka lat czynnie działała w Związku 
prawnik, pani Ludmiła Lubowicka.

W naszym mieście istnieje rownież 
po l ska  młodz ieżowa  o rgan izac j a : 
Stawropolonia. Obecnie jej prezesem jest 
pani Irina Andrijenko. 

Na zakończenie chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy wnoszą swój wkład 
w funkcjonowanie i rozwój społeczności 
polskiej nie tylko na Kaukazie, ale w całej 
Rosji. “Jeszcze Polska nie zginęła, póki my 
żyjemy...” 

Anna SIDORUK-NAGORNAJA 
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Iwona ZAWISZANKA

Zagubiona
Zagubiona
nadeszła nagle
z nieuzasadnionej tęsknoty
starzejącego ciała
snu o młodości
spełnieniu.
Melancholiczna.
Nierealna jak sen 
o szczęściu.
Przykucnęła na starej ławeczce
marzeń 
otulona kwieciem
Ulotna. 
I wróżyła z płatków. 
Kocha... Nie kocha...

Spóźniona miłość
Przyszła spóźniona
w przykrótkiej sukience
nieproszona,
a wyczekiwana,
niepoważna,
a na serio
miała być igraszką 
a stała się 
istotą, 
tęsknotą,
marzeniem. 
Romantyczna
i zachłanna 
głodna.
Tyle że pomiędzy
ustami, 
a brzegiem pucharu
nic się nie wydarzy,
a jednak szkoda...

empiria
Stanęła kobieta 
nad przepaścią 
głęboką 
jak jej oczy. 
Skoczyła
tak
bardzo
chciała się 

przekonać
co jest 
na dnie.

Sen
Śniłam na jawie
sine niebo 
nad Niewiażą.
Zielone wzgórza,
pokryte kwieciem
barwnika i rumianku.
Wybiegłam z dworu 
w sukni mgły 
w wianku ze stokrotek.
Szczęśliwa,
Jak narzeczona witająca 
ukochanego na białym rumaku
Gdzie jesteś utracony 
rodzinny domu…

Nieistniejąca
Nieistniejąca,
Nieprawdziwa,
Nierzeczywista,
wymyślona
Jak babie lato,
Co ani babie 
ani lato.
Senne marzenie 
o młodości,
szczęściu… 
I pałacu
co zniknął 
za siedmioma 
pagórkami 
historii.
I królewiczu
z bajki 
niedokończonej...
co zagubił drogę
do niespełnionej miłości...

Mam swój świat
Mam swój świat
Wirtualny 
snu o młodości,
sławie
 i akceptacji.
jestem tu
piękna
młoda i bogata,
adorowana.
Bryluję na balach
i rautach.
Ale w nim 
Nie ma Ciebie…
A szkoda.

Szukałam Cię
Szukałam Cię
Na rozstaju dróg 
marzeń.
Szukałam Cię
w snach. 
Wirtualnej
mgle 
niespełnienia.

Szukałam Cię
W kwiatach,
na łące,
w ogrodzie 
tęsknoty i
namiętności.
Nie znalazłam
Cię
moje
SZCZĘŚCIE...

Dziękuję
Dziękuję
że jesteś,
że byłeś,
że otulałeś 
mnie miłością
jak płaszczem
nieprzemakalnym
I chroniłeś.
Dziękuję 
za wszystko 
mężu

Odszedłeś
Odszedłeś
Widzę Cię,
siedzisz w fotelu.
Zawsze blisko 
przy mnie.
W krainę marzeń
przenosimy się 
na kartach poezji.
Twoje dobre ręce 
przytulają mnie 
kiedy płaczę.
Całujesz 
na dobranoc
moją gorąca głowę,
pełną marzeń.
Odszedłeś 
Tak szybko…
A tyle Ci 
chciała bym powiedzieć
ukochany Ojcze.

Post scriptum
Usiadła
zapłakana
na rozstajach
marzeń
o szczęściu.
Zbrukana.
Obrzucona
kamieniem
zniewagi i
drwiną.
Wykpiona,
upokorzona
w podartej
sukni
pragnień
które nigdy
się nie
spełnią
nieszczęśliwa
Ostatnia Miłość.
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Елена БРОДОВСКАЯ

Год Белого тигра-
2010

Îé, ïîñìîòðèòå, êòî ïðèø¸ë!
Ê íàì â ãîñòè 

ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ çàø¸ë!
Êàê îí êðàñèâ, êàê ãðàöèîçåí, 
Ê òîìó æå îí àìáèöèîçåí, 
Îí ëþáèò ïåðâûì áûòü âî âñ¸ì, 
È áóäåò ïðàâèòü îí ñ óìîì,
ÒÈÃÐ èçâîðîòëèâ è ñìûøë¸í.
Êîðî÷å, áðàòöû, âñ¸ ïðè í¸ì!
Êàê âñå êîòû, îí ïåðåìåí÷èâ
È â íàñòðîåíèÿõ èçìåí÷èâ.
Êîãäà îí ñûò, 

ÒÈÃÐ ëþáèò ñïàòü,
À òàêæå ëþáèò ïîèãðàòü.
Íî âîò äðàçíèòü åãî íå ñìåé –
Ïîðâ¸ò íà ÷àñòè áåç çàòåé.
×òîá íåïðèÿòíîñòü íå íàæèòü,
Òóò âàæíî âîâðåìÿ êîðìèòü,
Âåäü ñûòûé ÒÈÃÐ 

âî âñ¸ì õîðîø,
Ðóêàìè òîëüêî íå òðåâîæü! 
Îí äàñò íàì øàíñ ïåðåäîõíóòü,
×àñîê-äðóãîé ïîðîé ñîñíóòü,
ÒÈÃÐ áëàãîñêëîíåí 

ê ëåæåáîêàì,
Íå ïîäâåðãàåò èõ óïð¸êàì.
Òóò âàæíî òîëüêî ìåðó çíàòü,
Çàêîíû ÒÈÃÐÀ ñîáëþäàòü!
Ïîéìàòü óäà÷ó ñìîæåò òîò,
Êòî ÒÈÃÐÀ çàìûñåë ïîéì¸ò.
Øàíñ áóäåò äàí è íå îäèí,
Âåäü ÒÈÃÐ âî âñ¸ì íåóòîìèì –
Âíåçàïåí, ðåçîê îí è ñìåë,
Çà íèì óñïååò ëèøü ïîñòðåë.
È âû, äðóçüÿ, íå ïðîçåâàéòå,
Çà õâîñò óäà÷ó âû õâàòàéòå.
Ïóñòü áóäóò äåðçêèìè ìå÷òû,
Íå áîéòåñü ïëàíîâ âûñîòû –
ÒÈÃÐ ëþáèò áûñòðûõ è óìåëûõ,
Ãîòîâûõ ê áîþ, ëîâêèõ, ñìåëûõ.
Êòî ê ïåðåìåíàì áûë ãîòîâ,
Íå òðàòèë âñóå ëèøíèõ ñëîâ,
Òåì ÒÈÃÐ âîçäàñò çà âñå òðóäû,
Â íàãðàäó äàñò ïîáåä ïëîäû!

Баллада 
о заблудившемся 

счастье
Øëî êî ìíå îäíàæäû ñ÷àñòüå, 
Äà â äîðîãå çàáëóäèëîñü, 
Ñ òîé ïîðû ïðîãíàòü íåíàñòüå 
Íå ìîãëà ÿ, êàê íè áèëàñü.

È æèâó ó êðàÿ ëåñà 
Â âåòõîì ìàëåíüêîì äîìèøêå, 
Òàì â òðóáå èãðàåò âåòåð 
È æèâ¸ò çà ïå÷êîé ìûøêà.

Õîðîøî, ÷òî õîòü Íàäåæäà 
Â äîì ìîé ðîáêî ïîñòó÷àëàñü, 
Íà íåé ðâàíàÿ îäåæäà, 
Íî îíà ñî ìíîé îñòàëàñü.

Íåò åäû ó íàñ çàïàñîâ, 
È ïîðîé âî ðòó íè êðîøêè, 
Ìû äàâíî íå åëè ìÿñà 
È ñèäèì ëèøü íà êàðòîøêå.

Íî òåïåðü ìîÿ ïîäðóæêà 
Ìåíÿ â ãîðå óòåøàåò, 
Ïüåò ñî ìíîþ ÷àé èç êðóæêè, 
Ïåðåìåíû îáåùàåò:

Âîò ïðèä¸ò îäíàæäû ñ÷àñòüå 
È ðàñöâåòèò æèçíü óçîðîì, 
Âìèã îêàæåòñÿ íåíàñòüå 
Çà âûñîêèì çà çàáîðîì.

Òàê ñ Íàäåæäîé ó îêîøêà 
Î æèòüå-áûòüå ñóäà÷èì, 
Òî íåãðîìêî çàñìå¸ìñÿ, 
Òî òèõîíå÷êî ïîïëà÷åì...

Ìîæåò áûòü, ìåòåëü è âüþãà 
Çàìåëè ïóòè-äîðîæêè, 
Áðîäèò ñ÷àñòüå âñ¸ ïî êðóãó, 
Íå íàéä¸ò çàâåòíîé ñò¸æêè?

Ìîæåò, àäðåñ ïîòåðÿëî 
È êî âñåì ïîäðÿä ñòó÷èòñÿ? 
Íî ìî¸ ëèøü òîëüêî ñ÷àñòüå 
È äðóãèì íå ïðèãîäèòñÿ.

Òàê ïðîõîäèò ãîä çà ãîäîì, 
Ïåðå÷èòàíû âñå êíèæêè, 
Âñ¸ â òðóáå èãðàåò âåòåð, 
Äà çà ïå÷êîé ñäîõëà ìûøêà...

äåêàáðü, 1997

Размышления 
по случаю 

Дня славянской 
письменности

Êèðèëë ñ Ìåôîäèåì íå çíàëè,
Êîãäà íàì ïèñüìåííîñòü 

ñîçäàëè,
×òî âñå ñëàâÿíñêèå íàðîäû
Èõ áóäóò ÷òèòü íå ïðîñòî ãîäû –
Âåêà èõ òðóä ïåðåæèâ¸ò
È ïî÷èòàòåëåé íàéä¸ò!

Ñóäèòå ñàìè, áåç ïèñüìà
Âåäü æèçíü òåìíà è òÿæåëà!
Êòî ÷òî êóïèë, êîìó ïðîäàë,
È êòî äîëãè íàì íå îòäàë, –
Â çàðóáêàõ òðóäíî îòðàæàòü,
Ìóäð¸íî â ïàìÿòè äåðæàòü!

Äà ÷òî òàì áûò! Âîçüì¸ì íàóêè.
Ó÷¸íûì, ïðàâî, íå äî ñêóêè,
Âåäü èì âñ¸ á ìûñëèòü äà ïèñàòü,
Ïåðî èëü «ìûøü» â ðóêàõ 

äåðæàòü,
Âåäü íà êîíó ó íèõ ïðîãðåññ!
È íåïðåðûâåí ñåé ïðîöåññ.

Èëü âçÿòü ïîíÿòèå «êóëüòóðà»,
Îíî âàæíåå, ÷åì ôèãóðà,
Åãî òàê ïðîñòî íå ïîíÿòü,
Ðóêàìè ñðàçó íå îáúÿòü.
Íî âñ¸ æå ìîæíî î êóëüòóðå
Òåïåðü ïðî÷åñòü â ëèòåðàòóðå…

Î öåðêâè ÷òî è ãîâîðèòü,
Âåäü ÷òîá íàñ âåðå íàó÷èòü,
Íàñ, ò¸ìíûõ, íàäî ïðîñâåùàòü,

Ó÷èòü ÷èòàòü, ïèñàòü, ìîë÷àòü.
Â çàáîòàõ âå÷íûõ î äóøå
Íå ìûñëèì æèçíè ìû óæå!

Êàêîé ïëàñò æèçíè íå âîçüì¸øü –
Áåç ÿçûêà òû ïðîïàä¸øü!
À áåç ïèñüìà, êàê íè êðóòè,
Óìðóò ëþáûå ÿçûêè.
Çàñëóãè áðàòüåâ èç Ñîëóíè,
Î ðàäîñòü, íå ïðîïàëè âòóíå!

Êàê íàì, ñëàâÿíàì, ïîâåçëî!
À âñ¸ èíà÷å áûòü ìîãëî,
È æèëè á ìû êàê äèêàðè,
Ñ áåçìåðíîé äèêîñòüþ âíóòðè.
À òàê ó íàñ ñâî¸ ïèñüìî. Îíî –
Â öèâèëèçàöèþ îêíî.

Äàâàéòå æ áóäåò óâàæàòü
Ñëîâà ïðåä òåì, êàê íàïèñàòü!
×òîá çâóê è ôîðìà âîåäèíî
Ñ ïðàâîïèñàíèåì ñëèëèñü,
È ñìûñëîì â íàñ îòîçâàëèñü!

Армянское письмо
(Âçãëÿä ñî ñòîðîíû ïîëÿêîâ)

×òî çà ïðè÷óäëèâàÿ âÿçü!
×òî çà òàèíñòâåííûå çíàêè!
Òàêîé çàãàäêè îòðîäÿñü
Åù¸ íå âèäåëè ïîëÿêè!

Àðìÿí äðåâíåéøåå ïèñüìî –
Êóëüòóðû äðåâíåé 

ñâåò è ìóäðîñòü,
Âðåì¸í æèâàÿ ñâÿçü îíî, 
Òðàäèöèé ë¸ãêàÿ àæóðíîñòü.

Â îêðóãëûõ ôîðìàõ áîëü çåìëè,
È øóì âåñåííåãî ïîòîêà,
Òîñêà ïî ðîäèíå âäàëè,
È îáàÿíèå Âîñòîêà!
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780 lat – Koronacja Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi 
  w Krakowie. Od tej pory Kraków stał się miastem  
  koronacyjnym królów polskich 
  (dnia 20 stycznia 1320 roku)
645 lat – Ślub Kazimierza III z Jadwigą, księżniczką żagańską  
  (dnia 25 lutego 1365 roku)
490 lat – Sejm Piotrkowski określił wymiar pańszczyzny 
  na jeden dzień w tygodniu (styczeń 1520 roku).
480 lat – Koronacja 10-letniego Zygnunta Augusta na króla  
  Polski (dnia 20 lutego 1530 roku)
475 lat – W Piotrkowie ukończył się sejm, na którym szlachta  
  spisała artykuły dotyczące egzekucji praw 
  (dnia 20 stycznia 1535 roku)
455 lat – Do Polski przybył pierwszy nuncjusz apostolski Luigi  
  Lippomano (dnia 13 stycznia 1555 roku)
430 lat – Zakazano drukowania dzieł historycznych 
  i politycznych bez zezwolenia królewskiego 
  (dnia 7 lutego 1580 roku)
420 lat – Sejm walny w Warszawie oddzielił skarb publiczny 
  od królewskiego oraz uchwalił ustawę zabraniającą  
  Kozakom wypraw na tereny sąsiednich państw 
  (dni 8 marca –21 kwietnia 1590 roku)
355 lat – W starciu pod Ochmatowem połączone siły polsko- 
  tatarskie pokonały wojska rosyjsko-kozackie 
  (dnia 29 stycznia 1655 roku)
355 lat – Śmierć wybitnego stratega i dowódcy, hetmana polnego  
  koronnego Stefana Czarnieckiego 
  (dnia 16 lutego 1665 roku)
340 lat – Ślub króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
  z arcyksiężniczką Eleonorą Marią Habsburżanką 
  (dnia 27 lutego 1670 roku)
215 lat – Król Stanisław August Poniatowski został wywieziony  
  do Grodna (dnia 7 stycznia 1795 roku)
190 lat – Zmarl Alojzy Feliński, dramaturg. i poeta, autor pieśni  
  Boże, coś Polskę (dnia 23 lutego 1820 roku)
175 lat – Generał Józef Bem zainicjował założenie w Paryżu  
  Towarzystwa Politechnicznego Polskiego 
  (dnia 15 marca 1835 roku)
160 lat – Urodził się Aleksander Gierymski, malarz 
  (dnia 30 stycznia 1850 roku)
160 lat – Zmarł Józef Bem, generał, uczestnik powstania 
  listopadowego (dnia 24 lutego 1850 roku)
155 lat – Hipolit Cegielski założył w Poznaniu fabrykę narzędzi 
  i maszyn rolniczych (dnia 1 lutego 1855 roku)
150 lat – Do obiegu wszedł pierwszy polski znaczek pocztowy  
  (dnia 1 stycznia 1860 roku)
145 lat – Urodził się Kazimierz Przerwa-Tetmajer, poeta, prozaik,
  autor sztuk scenicznych (dnia 12 lutego 1865 roku)
135 lat – W Królewstwie Polskim zniesiono kościół unicki
  (dnia 18 lutego 1875 roku)
130 lat – Zmarł Henryk Wieniawski, skrzypek i kompozytor  
  (dnia 31.03.1880 roku)
125 lat – Urodził się Juliusz Kaden-Bandrowski, prozaik, eseista  
  (dnia 24 lutego 1885 roku)
105 lat – Urodził się Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta,
  satyryk (dnia 23 stycznia 1905 roku)
105 lat – Władze rosyjskie wydały zgodę na powrót języka  
  polskiego jako wykładowego w szkołach prywatnych 

Królestwa Polskiego 
(dnia 21 marca 1905 roku)

105 lat – Urodził się Karol Olgierd Borchardt, kapitan żeglugi  
   wielkiej, prozaik marynista (dnia 25 marca 1905 roku)
100 lat – Urodził się Kazimierz Wyka, eseista, krytyk literacki,  
   historyk literatury (dnia 19 marca 1910 roku)
 95 lat – W Lozannie powołano Generalny Komitet Pomocy  
   Ofi arom Wojny w Polsce, prezesem którego został  
   Henryk Sienkiewicz (dnia 8 stycznia 1915 roku)
 90 lat – Obowiązuiącym w Polsce środkiem płatniczym stała się  
   marka polska (dnia 15 stycznia 1920 roku)
 90 lat – Na morza wypłynął m/s „Kraków”, pierwszy statek,  
   który podniósł polską banderę na Bałtyku 
   (dnia 7 lutego 1920 roku)
 90 lat – Generał Józef Haller w imieniu Rzeczypospolitej  
   dokonał w Pucku zaślubin z Bałtykiem 
   (dnia 10 lutego 1920 roku)
 90 lat – Komisja Weryfi kacyjna przyznała Józefowi
   Piłsudskiemu tytuł Marszałka Polski 
   (dnia 19 marca 1920 roku)
 85 lat – W Rzymie podpisano konkordat między   
   Rzecząpospolitą Polską a Watykanem, który uregulował  
   stosunki państwa z Kościołem rzymsko-katolickim  
   (dnia 10 lutego 1925 roku)
 70 lat – Premierzy Polski i Francji podpisali umowę wojskową  
   o tworzeniu jednostek polskich we Francji 
   (dnia 4 stycznia 1940 roku)
 70 lat – Zmarł Kazimierz Przerwa-Tetmajer, poeta, prozaik,  
   autor sztuk scenicznych (dnia 18 stycznia 1940 roku)
 70 lat – Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję 
   o roztrzelaniu 25,7 tysięcy obywateli polskich   
   więzionych w ZSRR (dnia 5 marca 1940 roku)
 65 lat – Wojsko Polskie odbyło defi liadę na ulicach zniszczonej  
   Warszawy (dnia 19 stycznia 1945 roku)
 65 lat – Rozpoczęły się walki I Armii WP o Wał Pomorski 
   (dnia 29 stycznia 1945 roku)
 65 lat – Po 10 dni ciężkich walk I Armia WP zdobyła Kołobrzeg  
   (dnia 18 marca 1945 roku)
 65 lat – Wyzwolenie Gdyni (dnia 28 marca 1945 roku)
 60 lat – W Warszawie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza  
   (dnia 28 stycznia 1950 roku)
 55 lat – Rada Państwa podjęła uchwałę o zakończeniu stanu  
   wojny z Niemcami (dnia 18 lutego 1955 roku)
 45 lat – Zmarł Kazimierz Wyka, eseista, krytyk literacki,   
   historyk literatury (dnia 19 stycznia 1965 roku)
 40 lat – Zmarł Jerzy Szaniawski, prozaik, autor sztuk   
   scenicznych (dnia 16 marca 1970 roku)
 30 lat – Sejm przyjął ustawę o godle, barwach i hymnie PRL  
   (dnia 31 stycznia 1980 roku)
 30 lat – Zmarł Jarosław Iwaszkiewicz, poeta, prozaik, eseista,  
   krytyk muzyczny (dnia 2 marca 1980 roku)
 25 lat – Zmarł Arkady Fiedler, pisarz, podróżnik 
   (dnia 7 marca 1985 roku)
 25 lat – Zmarł Leopold Tyrmand, prozaik, publicysta 
   (dnia 19 marca 1985roku)
 20 lat – Sejm postanowił, że godłem Rzeczypospolitej jest  
   Orzeł Biały ze złotą koroną na głowie 
   (dnia 9 lutego 1990 roku)
 10 lat – Amerykaskańska Akademia Filmowa przyznała   
   reżyserowi Andrzejowi Wajdzie Oskara za całokształt  
   twórczości (dnia 27 marca 2000 roku)
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TUZIN PRZYSŁÓW

Bliższa koszula ciału, niż suknia 
 Ñâîÿ ðóáàøêà áëèæå ê òåëó

Rozumu Bóg do urody nie przywiązał 
 Êðàñîòà è óì â îäíîì ÷åëîâåêå íå óæèâàþòñÿ

Chory diabeł mnichem został 
 È ÷¸ðò ïîä ñòàðîñòü â ìîíàõè ïîø¸ë

Cicha woda brzegi rwie 
 Â òèõîì îìóòå ÷åðòè âîäÿòñÿ

Co za wiele, to niezdrowo 
 Õîðîøåãî ïîíåìíîæêó

Czlowiek starej daty 
 ×åëîâåê ñòàðîé çàêàëêè

Kto się wiele pyta, ten się wiele uczy 
 ßçûê äî Êèåâà äîâåä¸ò

Ni pies, ni wydra 
 Íè ðûáà, íè ìÿñî

Nie kijem go, to pałką 
 ×òî â ëîá, ÷òî ïî ëáó

Podróże kształcą 
 ×óæàÿ ñòîðîíà ïðèáàâëÿåò è óìà

Spodziewał się dziad obiadu,  
                     poszedł spać nie jadłszy Íå íàäåéñÿ, äåä, íà ÷óæîé îáåä

Wiele słuchaj, mało mów 
 Ìåíüøå ãîâîðèøü, ìåíüøå ñîãðåøèøü

Składamy kondolencje
pani Janinie ŻUŻEL-WOROTYŃSKIEJ

z powodu śmierci Jej męża Ś. P. Włodzimierza ŻUŻEL
(1.09.1940 – 13.03.2010)

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 4 ï. ë. Çàêàç 1460. 
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Èçäàòåëüñòâî Åêàòåðèíîäàð”: ã. Êðàñíîäàð, Âîñòî÷íàÿ ïðîìçîíà, óë. Áåðøàíñêîé, 353/2. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 5.04.2010 ã.
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