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ur. 1963 w Łodzi. Absolwent Warszawskiej
Szkoły Fotografii.
Wykładowca Uniwersytecki Wydział
Dziennikarstwa –
studia magisterskie
Dokumentalistyka i
studia podyplomowe Laboratorium Reportażu na Uniwersytecie Warszawskim.
Osadzony w nurcie fotografii dokumentalnej i fotoreportażu, fotografii społecznie zaangażowanej. Pracuję w technikach
szlachetnych analogowych. Kurator, Juror
konkursów fotograficznych. Właściciel
galerii fotografii „Obserwacja”. Autor wielu
wystaw indywidualnych i zbiorowych,
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W Petersburgu zakwitną jabłonie
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Na tle wydarzeń sportowych i politycznych środowisko polonijne żyje również sprawami poloniców petersburskich. Wydarzeniem nadzwyczajnym stał się koncert „Requiem dla
Króla” w rocznicę śmierci w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Utwór napisany przez Józefa
Kozłowskiego – polskiego kompozytora cesarskiego zabrzmiał po raz pierwszy w Zamku w
dniu 12 lutego 2014 roku. Droga do koncertu nie była łatwa. Zakończyła się sukcesem. Cieszymy się. Słowo wstępne wygłosiła petersburżanka – Wiktoria Antonczyk (niejednokrotnie
gościła na naszych łamach), muzykolog, badaczka rosyjsko-polskich związków muzycznych.
Przy okazji tego koncertu wspominam wzruszające chwile i doznania z roku 1992, kiedy to
na schodach kościoła św. Katarzyny – po raz pierwszy po latach – w wykonaniu petersburskiego chóru „Lira” zabrzmiały fragmenty utworu przed prezydentem RP Lechem Wałęsą.
Staraniem Natalii Sałnis „Requiem” zabrzmiało również w Pałacu Marmurowym, poświęconym na tę okoliczność przez jezuitę Wacława Oszajcę i ks. Kapturkiewicza.
Kontynuacją petersburskiego polskiego wątku historycznego stało się otwarcie
wystawy w Oddziale Rękopisów Biblioteki Narodowej w Petersburskiej a poświęconej
Bibliotece Załuskich.
Petersburskie polonica znalazły również odbicie w książce Bartłomieja Garczyka „Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703–1917”, która niebawem ukaże się w Poznaniu.
Nie sposób pominąć romantycznego albumu fotograficznego Wojciecha Bussa „Rosja”
opatrzonego głębokimi esejami historycznymi dr. Hieronima Grali – dyplomaty, uczonego. Profesor Artur Kijas (autor książki „Polacy w Rosji”) w książce „Ruś” zapoznaje nas z
początkami dziejów Rosji. Nowe spojrzenie na sprawy współczesne i historyczne zakładają
autorzy i wydawcy Nowej Europy. Redakcja GP spotkała się z autorami rosyjskokojęzycznego kwartalnika. Nie starczyło czasu na szerszą wymianę poglądów, ale z całą pewnością będą
kontynuowane. Polonicami są również wypowiedzi o tym, co było w niedalekim okresie
minionym – z łezką w oku wracamy do złotego okresu odrodzenia polskości w Petersburgu.
Głos zabierają młodzi, pozbawieni kombatanckich wspomnień. Piszą tak jak widzą i czują.
Sprzyja temu okres obchodów 25.lecia jak również zbliżające się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym”Polonia”.
Przed nami Ostatki (nie tylko w Centrum Kultury „Troickij”). Z reguły w lutym lub
na początku marca do wtorku przed Środą Popielcową Ostatki, zapusty (lud. mięsopust,
odpowiednik prawosławnej maslenicy) – słowo to oznacza ostatnie dni karnawału od
tłustego czwartku kończące się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „Śledzikiem”. Następny dzień – Środa Popielcowa – oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. Obydwa święta są świętami ruchomymi. W ostatki urządza się ostatnie huczne
zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. (Wikipedia, red.)
Nową kartą w pracy naszego czasopisma jest promowanie polskiej edukacji, polskich
innowacji w szkolnictwie. Od niedawna jesteśmy swoistym mostem w nawiązywaniu
kontaktów międzyszkolnych, grup zawodowych (min. nauczycieli). Dzięki uprzejmości
Fundacji Edukacji Międzynarodowej we wrocławskiej szkole innowacyjnej „Atut” gościła
grupa nauczycieli z Archangielska i obwodu archangielskiego. Inicjatorem edukacyjnych
wyjazdów do Europy jest organizacja współpracy międzynarodowej „Taragona” na czele
z Heleną Wołoszenko – szefową pierwszego Międzynarodowego Klubu Kobiet Zawodowo-Aktywnych i Biznesu, powstałego z inicjatywy siostrzanego klubu poznańskiego, w
ramach działalności SKO „Polonia” na początku lat 90.
Do pracy w Gazecie Petersburskiej zgłaszają się coraz częściej początkujące pióra.
Witamy serdecznie. Zależy nam na głosie młodych. Dziękujemy za petersburskie listy
Polaków, żądające poszerzenia treści czasopisma w języku ojczystym.
Zapraszamy Czytelników na stronę internetową (www.gazetapetersburska.org).
Przed nami okres oczekiwania na decyzję w sprawie wsparcia finansowego dla naszego
tytułu. Cytujemy Agnieszkę Osiecką:
„Świat nie jest taki zły,
Świat nie jest wcale mdły,
Niech no tylko zakwitną jabłonie,
To i milion z nieba kapnie,
I dziewczyna kocha łatwiej,
Jabłonie kwitnące jabłonie”.
Jabłonie zakwitną i w tym roku również!

(TK)

www.gazetapetersburska.org
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w polskim tyglu

Zbigniew
Romaszewski nie
żyje

był poszukiwany przez
SB. W tym czasie zorganizował podziemne Radio
«Solidarność».

W Warszawie w wieku 74
lat zmarł Zbigniew Romaszewski, legenda opozycji
antykomunistycznej,
działacz KOR i Solidarności, wieloletni senator
i wicemarszałek senatu.
W 2011 r. został odznaczony przez prezydenta
Orderem Orła Białego.
W okresie PRL był aktywnym opozycjonistą. W
1967 r. wraz z żoną Zofią
zbierał podpisy pod petycją pracowników naukowych w obronie Adama
Michnika. W 1976 r., po
protestach robotniczych
w Radomiu i Ursusie,
wywołanych przez drastyczną podwyżkę cen
żywności, uczestniczył w
organizowanej przez KOR
pomocy represjonowanym. Od 1977 r. był członkiem KOR; wraz z żoną
Zofią prowadził Biuro
Interwencyjne, rejestrujące przypadki łamania
praw człowieka i niosące
ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną.
Na przełomie 1979/80
r. zorganizował Komisję
Helsińską, nadzorującą
wprowadzanie w życie
postanowień Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).
Pod jego redakcją Komisja
opublikowała Raport
Madrycki omawiający
stan przestrzegania praw
człowieka w PRL. W latach
1980–1981 kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ «S», został
wybrany do Prezydium
«S» Zarządu Regionu
Mazowsze, a następnie do
Komisji Krajowej. W stanie
wojennym ukrywał się,

Aresztowany w sierpniu
1982 r., Romaszewski był
sądzony w dwóch kolejnych procesach: twórców
Radia «Solidarność» i
Komitetu Samopomocy
Społecznej KOR. Został
skazany w lutym 1983 r.;
wyszedł na mocy amnestii
w sierpniu 1984 r.; uniewinniono go w 1991 r.

Скончался польский композитор
Войцех Киляр

Войцех Киляр родился и
учился во Львове, после
чего перебрался в Краков и Катовицу. Он начал
сочинять музыку в конце
1950-х годов. В 1960-х
годах он был одним из
создателей польского
музыкального авангарда, использовавшего
принципы серийной музыки и додекафонии.
Киляр был автором
музыки к более чем
130 фильмам, поставленным знаменитыми
польскими режиссерами, такими как Кшиштоф
Занусси, Ежи Гофман,
Роман Поланский. Кро-

Gazeta Petersburska

ме польских фильмов
Киляр писал музыку ко
многим картинам известных режиссеров Европы и Америки, включая Фрэнсиса Форда
Копполу («Дракула»).
Без музыки Киляра
трудно представить себе
знаменитый аллегорический финал анимационного фильма Поля Гримо
«Король и птица», а также не менее знаменитый
рефрен «Опаздывающий
на поезд» из картины
Кшиштофа Кесьлёвского
«Случай». Киляр написал
музыку к шести картинам Анджея Вайды. Особенно удачен контраст
двух музыкальных тем
в «Земле обетованной»,
подчеркивающий непримиримый конфликт
между традиционными
ценностями шляхты и
отнюдь не протестантской «этикой» лодзинского промышленного
капитализма.

Polska będzie
wśród 20
najbogatszych
państw świata
– Modernizacja nie jest
celem, tylko narzędziem
do podniesienia poziomu
życia polskich rodzin –
powiedział premier
Donald Tusk tuż po posiedzeniu rządu na temat
unijnego budżetu na lata
2014–2020.
Do 2022 Polska będzie
wśród 20 najbogatszych
państw świata (jeśli
chodzi o PKB) i osiągnie
PKB na poziomie 80 proc.
średniej państw UE.
– Dzisiaj to jest 67 proc.,
a startowaliśmy z pułapu
mniej więcej 50 proc.,
kiedy ta przygoda europejska się zaczynała – powiedział premier Tusk.
Dodał, że Polska szybko
nadgania zaległości wobec najbardziej rozwiniętych państw europejskich.
W latach 2016/2017 pod
względem długości autostrad prześcigniemy
Wielką Brytanię.

Premier Donald Tusk i wicepremier Elżbieta Bieńkowska
www.gazetapetersburska.org

Przed nami będą Niemcy,
Francja, Hiszpania i Wło-

chy – będziemy piątym
państwem w Europie.
Poziom ubóstwa spadnie
poniżej średniej UE – minimum 1,5 mln obywateli
wyjdzie z ubóstwa.
Rząd zakłada, że połowa
środków będzie pochodzić z budżetu, a reszta
od firm. Na rewitalizację
miast wydamy 25 mld zł,
z czego na miasta średnie
8 mld zł. – Na tzw. obszary
strategicznej interwencji
będą kierowane dodatkowe pieniądze – oświadczył Donald Tusk. Chodzi
o tereny strukturalnej
biedy, którym pieniądze
europejskie mają pomóc
nadgonić bogatsze części
kraju.

Nowe filmy o Janie
Pawle II

ze szkół podstawowych
oraz dla nauczycieli i wychowawców, którym ma
pomóc w przekazywaniu
informacji biograficznych
i podstawowej wiedzy o
nauczaniu Ojca Świętego.
Bohaterami drugiego filmu «Liczę na Was!» są stypendyści Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia,
którzy o nauczaniu Jana
Pawła II rozmawiają m.in.
z Jaśkiem Melą, o. Janem
Górą, prof. Teresą Malecką
związaną ze «środowiskiem» Karola Wojtyły
oraz z Krzysztofem Trebunią-Tutką. Rozmowy te są
dla nich okazją do przekonania się, jak wielki wpływ
na ludzi, także młodych,
miał Jan Paweł II. Filmy są
dostępne na stronie internetowej www.idmjp2.pl.

Napisał do Putina i
zwiedził Soczi
Katowiczanin, były górnik
KWK Wieczorek Mieczysław Bieniek w rowerową
podróż po Rosji wybrał
się... jako gość tamtejszego Komitetu Olimpijskiego – pisze «Dziennik
Zachodni».

Dwa filmy o papieżu
Polaku, adresowane do
dzieci i młodzieży, wyprodukował Instytut Dialogu
Międzykulturowego
(IDMJPII) w Krakowie.
Mają one przybliżyć
młodym ludziom postać i
dokonania papieża przed
planowaną 27 kwietnia
kanonizacją. – Wielu
młodych ludzi pamięta
Jana Pawła II jako osobę
w podeszłym wieku, a dla
dzieci, które są obecnie w
szkole podstawowej, to
jest już postać historyczna. Dlatego uznaliśmy,
że warto wyprodukować
filmy, które przypomną
papieża i jego nauczanie.
Zależało nam, żeby w tych
filmach wystąpili młodzi
ludzie i myślę, że każdy
znajdzie w nich coś dla
siebie – powiedziała dyrektor Instytutu Dialogu
Międzykulturowego Agata Szuta.
Film «Dobry, święty człowiek – Jan Paweł II» jest
przeznaczony dla dzieci

Przez kilka miesięcy
Bieniek przemierzał Federację Rosyjską rowerem.
Był również w Soczi.
A efektem tej wyprawy
jest wydana właśnie książka «Hajer jedzie do Soczi».
Galeria
Ale początek tej historii
nie był wcale różowy.
Bowiem, gdy dwa lata
temu podróżnik próbował
wybrać się do Władywostoku, wymiana uwag
z pracownicą rosyjskiej
ambasady w Erewaniu
sprawiła, że Bieniek stał
się w Rosji «persona non
grata». – Przyjechałem do
domu, wziąłem kartkę i
napisałem do Władimira
Putina – opowiada katowiczanin. Minęło półtora
miesiąca i przyszło pismo,
że mam załatwioną roczną wizę na zaproszenie
Komitetu Olimpijskiego
Rosji – relacjonuje.
Opracował S.K. na podstawie
www.premier.gov.pl,
wiadomosci.wp.pl,
www.polskieradio.pl
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Как в Петербурге появилась
маленькая Польша...
Культурно-просветительское общество «Полония»,
«GAZETA Petersburska», Польский дом, книга
«Поляки в Петербурге» – части одной «картины»,
позволяющей объединить людей, имеющих
польские корни, причастных к истории и культуре
нашей страны.

С внучкой Наталией Станишич

С

оздание маленькой Польши в Санкт-Петер
бурге – дело, которым Тереса Конопелько занимается больше 25 лет.

Польский клуб
и „GAZETA Petersburska”
Мы встретились с героиней статьи, редактором
журнала „GAZETA Petersburska”, в маленькой комнате Польского дома, где располагается редакция.
Веером на столе – номера, начиная с первого, вышедшего четверть века назад. С первых же сказанных друг другу слов выяснилось, что беседовать с
Тересой легко и интересно.
Как получилось, что стала петербурженкой?
Приехала в 1968 году – была тогда студенткой третьего курса русского отделения Познанского университета – и поступила на аналогичное отделение
Большого университета. Познакомилась с преподавателем славянской кафедры, поэтом, и пропала...
Вышла за него замуж, родился сын. Вот, собственно,
и вся история появления здесь.
Её дедушка был в числе легионеров первой бригады Пилсудского в 20-х годах минувшего столетия
и получил большой земельный надел на территории
нынешней Белоруссии (тогда это была территория
Польши). Потом пришла советская власть, семья
осталась на земле, в колхозе. Первая волна репатриации пришлась на 1945–1946 годы. Тётушка выехала, а мама не успела оформить документы, и они
выехали в Польшу только в 1957 году.

Близкие родственники Тересы были репрессированы. Часть –
немцами, но больше –
советской
властью.
Один дядя как подпоручик польской армии
в связи с Катынским
расстрелом
(польск.
zbrodnia katyńska – «катынское
преступление» – массовые убийства польских граждан,
в основном пленных
офицеров польской армии, весной 1940 года
сотрудниками
НКВД
СССР). Второй дядя,
по линии отца, директор сельской школы,
отсидел на Колыме и в
Казахстане и вернулся в Польшу только в
1957 году. Он и тетушка
были учителями. А сестра Тересы училась

в Москве, была очень талантливым языковедомславистом, защитилась, получила профессорское
звание, преподавала во Вроцлавском университете.
К сожалению, её уже нет в живых, но в вузе учреждена премия её имени...
«Первое время в Ленинграде было тяжело без
привычного окружения. Но этот город мне многое
дал. Лекции, стипендия, которую тогда платили
польским студентам, литературное окружение и
прочее – во всём хотелось поучаствовать. А тут
еще прибавилось личное – объятия черногорца, –
с улыбкой вспоминает Тереса. – Искренне привязалась к городу. Старалась участвовать во всём хорошем: театры, музеи».
Потом к прекрасному приобщала сына, который получил хорошее образование. Окончил французскую школу имени Жака-Ива Кусто, учился в
медицинском университете. Ему город Пушкина и
Достоевского тоже многое дал: язык, особая среда.
Он медик – сосудистый хирург, живет и работает в
Познани.
Как рассказала Тереса, в разные годы, в том числе и в начале 1990-х, думала о соотечественниках.
«Ностальгия по Польше у меня перевоплотилась в
организацию польской жизни в Санкт-Петербурге.
Вспоминая обо всем, что связано с Польшей, учитывая вынесенное из дома католическое
воспитание, мы с подругой Веславой
решили создать здесь маленькую Польшу. Такими наивными поначалу были,
что искренне полагали: по петербургской земле до нас не ступала нога поляка», – говорит она о начале пути.
Тереса припомнила, как они сидели в кафе на Невском и обсуждали
перспективы создания польского культурно-просветительского
общества
«Полония». Это было в 1988 году. Приглашали людей из окружения своего и
своих знакомых, ходили в костел, где
тоже находили соотечественников. Таким образом набралось человек сто.
Начались занятия польского языка, на
первые уроки приходило по 50–60 человек. Организовались детские группы.

www.gazetapetersburska.org
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В начале 1990-х многие открывали
польские корни. Поляки могли встречаться в подвале Консульства на 5-й Советской улице, 12. Клубное общение помогало. К ним спускался генеральный консул, обсуждались насущные проблемы,
которых было достаточно. Приезжали
умные польские дипломаты, которые
поддерживали деятельность польских
организаций.
Тереса и её единомышленники знали, для кого работают: если верить результатам общероссийской переписи, в
начале 2000-х в Петербурге насчитывалось 10 тысяч людей, считающих своим языком польский, и ещё 2 тысячи
– в Ленинградской области.
Члены культурно-просветительского общества «Полония» и сейчас встречаются
регулярно: во второе и четвертое воскресенье каждого месяца – тематические встречи проходят в
Польском доме. Тереса уверена: «Общественная и
издательская деятельность должна оставаться тем
мостом, по которому легко пройти полякам в Россию и наоборот – россиянам в Польшу».

В новый год – на коне
«Бюллетень „Полонус”» и первый номер издания „GAZETA Petersburska” издавались на польском
языке. Авторы из нашего круга писали преимущественно по-польски. Сейчас, к сожалению, знание
польского языка оставляет желать много лучшего
– родной язык уходит из семей, взрослым легче общаться с детьми на русском. Исследовать эти процессы должны специалисты: психологи, социологи и так далее. С одной стороны, радует, что поляки, имеющие польское гражданство, приезжают в
Россию и легко ассимилируются. С другой – терять
традиции, язык ни в коем случае нельзя», – считает
Тереса.
Сейчас статьи, очерки, фельетоны заметки в газете печатаются на двух языках: русском и польском
в соотношении примерно пятьдесят на пятьдесят.
Тереса печалится: «Расстраивает регресс: то, что
всё меньше читают по-польски, и даже для тех, кто
в состоянии это делать, приходится писать все более упрощенным, скудным языком, коротенькими
предложениями, ориентируясь на нашего читателя,
затрудняющегося в чтении. Недавно в колонке редактора я с сожалением написала, что многие лучше
всего воспринимают эсэмэски».
Круг тем, находящихся в поле зрения издания,
чрезвычайно широк. Большой популярностью у
читателей пользуются рассказы об именитых архитекторах, художниках, писателях, актерах, журналистах с польским происхождением – о богатейшем
польском присутствии в Санкт-Петербурге.
Мгновенно (впрочем, так происходит с большинством номеров) разошелся номер о художниках. Даже простое перечисление имен впечатляет:
Казимир Малевич, Конрад Кржижановский, Виль-
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гельм Котарбинский,
Михаил Врубель...
На страницах издания в разное время
появились интервью с
Кшиштофом Занусси,
Янушем Вишневским,
Кшиштофом Пендерецким, Ежи Чехом, Мариушем Вильком, Сергеем
Слонимским, Леонидом
Цывьяном, Дмитрием
Каралисом, Татьяной
Изотовой (Касиной) и
другими выдающимися
личностями.
Особая тема – целевая аудитория. «Стараемся учитывать интересы людей, которые
читают издание, но это
чрезвычайно трудно,
потому что среди них
и коренные поляки, и
те, кто приезжает из

Польши в Петербург на работу, дипломатический
корпус и так далее», – признает редактор. – Помимо
маститых профессионалов – начинающие. В последнее время появилось много молодых авторов, которые знают польский язык, но ещё боятся писать
по-польски, поэтому пишут по-русски.
Помогают и художники. Карикатуры предлагает
Виктор Волгин (его бабушка была полькой, дворянкой). Новогодний номер помог оформить известный петербургский художник-карикатурист Виктор Богорад. На обложке – один из знаменитых коней Клодта с Аничкова моста. Все, как наяву, только
на вожжах надпись: „GAZETA Petersburska”.
В разгар беседы с Тересой в редакцию заглянул
один из создателей издания Анатолий Нехай и, взяв
в руки первый номер, пояснил: «Это плод коллективных усилий. Про Адама Мицкевича – в статье
«Он между нами жил». Как и в других статьях, речь
обо всех, кто в свое время имел отношение к Петербургу. Этот номер
вышел только на польском, а сейчас
процентов на 60–70 наш читатель –
русскоязычный, и только 30–40 процентов читают по-польски. Это горькая правда».
Периодические издания („GAZETA
Petersburska” – единственное в России
издание такого рода) – дело дорогостоящее. До 2012 года на издание давал деньги Польский парламент, а сейчас через
Фонд помощи полякам на Востоке выделяет средства Министерство иностранных дел Польши. Но четкий механизм,
который обеспечивал бы определенную
периодичность в течение года, пока не
выработан.
Что касается распространения – есть
волонтеры, которые берут по 15–20 экземпляров и разносят их по библиотекам и костелам. Имеется у издания и свой сайт, который сейчас
перестраивается. Предполагаются блоги, будет дано
слово колумнистам.

Книга – памятник времени
Тереса Конопелько – автор уникальной книги
«Поляки в Петербурге». «Люди рассказывали о себе,
я записывала их воспоминания. Это было 15 лет назад. Долгое время рукопись лежала в ящике, и наконец записи были объединены. Моя книга – своего рода памятник времени. Я благодарна людям,
которые раскрывались, рассказывая о себе и своих
близких. Для меня важно, что они обожают Петербург. На вопрос о том, можно ли говорить о польском
петербургском патриотизме, они отвечали: «да». Но
думаю, если бы сейчас собирала воспоминания, люди
бы столько не рассказали. Может быть, потому что
все накопившееся тогда в душе надо было высказать.
Несмотря на сложности того времени, это был золотой век польского возрождения в Санкт-Петербурге.
Жаль, что книга вышла пока только на польском языке», – оценивает автор сделанное.
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Один из героев книги Эдуард Кочергин
рассказал на страницах
книги о своем детстве, о
ранних воспоминаниях,
как его крестили в храме Святой Екатерины.
Ярко, образно описал,
как надо было шагать
по большим ступеням.
Его родителей репрессировали, и на протяжении долгих 13 лет он
стремился к матери...
Другой герой – Сергей Бернадский, у которого совсем не было
денег, пошел из России
в Польшу пешком, дошел до Белорусской

границы. В его рассказе много интересного для исследователей.
В книге можно найти подробности семейных
историй первого председателя культурно-просветительского общества «Полония» Раймонда Пиотровского, почетного консула России в Щецине, профессора университета Елены Волошиной.
Ярослав Рафальский рассказал о том, как его
отца забирали, и он считал это ошибкой, сказал: «Я
вернусь...». Не вернулся. В семье было семеро детей,
и в течение семи лет прятали мать в бочке на чердаке – оттуда она не выбиралась, боясь преследования, и ослепла.
О том, что чувствует полную гармонию любви к
Петербургу и Польше пишет Адель Привольнева. А
Ядвига Петровская, по словам автора книги, красивая, как мадонна с картинки, признается: «Сердцем
я полька, но тоскую по Литве»...
Родившейся в 1926 году в городе на Неве Юзефе
Никифоровой дядя священник сказал мудрые сло-
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ва: «Юзефа, ты должна быть такой, какой являешься
по своей сути, – не надо быть другой...».
За книгу «Поляки в Петербурге» в 2013 году
Тереса Конопелько получила «Золотую сову» – по
сути, «алый Оскар», символ признания. «Ругала
этих людей за то, что они такие наивные, и восхищалась тем, что они такие прекрасные в своих помыслах и деяниях», – призналась потом автор одной
из рецензий, член жюри.
Многих из тех, чьи воспоминания записала Тереса, уже нет в живых. Теперь она очень хочет, чтобы книга была издана на русском языке.
«В Сочельник у меня был Эдуард Степанович
Кочергин, который сказал: „Пани Тереса, это обязательно надо издать на русском языке. Все сделаю для
того, чтобы помочь. Эта книга – как раз такой мостик между людьми, который помогает лучше выстроить отношения между поляками и россиянами,
между Россией и Польшей”».

Беседовала Евгения Дылева

Nieznany protokół z I Forum
organizacji polonijnych w ZSRR
(25.lecie odrodzenia ruchu polonijnego w Rosji)
Pierwsze i jedyne Forum organizacji polonijnych w ZSRR odbyło się w dniach 30-31
marca 1990 roku w Leningradzie. Na ten czas
aktywnie pracowały organizacje zrzeszające
Polaków w – Leningradzie – SKO „Polonia”
(pierwsze oficjalnie zarejestrowane w Federacji
Rosyjskiej), Irkucku, Wilnie, Grodnie, Rydze,
Tallinie, Kazachstanie, Moskwie. Z inicjatywą
organizacji Forum wystąpiło Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe „Polonia” w Leningradzie przy wszechstronnej pomocy i logistycznym
wsparciu konsulatu generalnego na czele z konsulem generalnym PRL Bolesławem Kapitanem.
Było ono pochodną pierwszego spotkania liderów polonijnych z ZSRR w Warszawie w 1989
roku, zorganizowanego przez ówczesne Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” ( do tego czasu nie zajmowało się Polonią
w ZSRR), wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w Leningradzie
(listopad 1989) i jego spotkania z polską elitą intelektualną miasta. Historyczne spotkanie
Polaków ZSRR wyprzedzało swoimi założeniami przemiany zachodzące w tym kraju. Obradom I Forum przewodniczył profesor Rajmund
Piotrowski wspierany przez sekretarza SKO
„Polonia” Teresę Konopielko.

Stowarzyszenie „Polonia” podejmowało
forumowych gości w swoich domach. Zrodziły
się przyjaźnie, były nocne rozmowy rodaków.
Forum jednoczyło Polaków w ZSRR, wniosło
atmosferę zapowiadającego się ducha przybliżającej się wolności.
Na niepublikowany i nieukończony protokół trafiłam przypadkowo, po latach, podczas
rozmowy z Lilianą Bondarenką, protokolantką
(zachowały się dla historii kartki z notatkami w
języku polskim).
Nie zachował się pełny spis uczestników
I Forum.
Symboliczny dzwonek kontynuacji spotkań forumowych został przekazany do
Grodna. Wydarzenia reintegracyjne w ZSRR
(proces trwający w latach 1988–1991, podczas którego wszystkie republiki związkowe
uzyskały autonomię w obrębie państwa radzieckiego, a następnie oderwały się od ZSRR
i stały się niepodległymi państwami. W ten
sposób Związek Radziecki zniknął z mapy
świata, a za datę jego upadku oficjalnie uważa się 26 grudnia 1991 roku.) – potoczyły
błyskawicznie – (ponadczasowa atmosfera
Forum już to przepowiadała i nawet wymagała dyplomatycznych perswazji biskupa Je-

rzego Dąbrowskiego i ambasadora Stanisława Cioska).
O czym rozmawiano? I kto przybył?
Z Polski:
– biskup Jerzy Dąbrowski (Polska) z listem
od prymasa J. Glempa usprawiedliwiającym
jego nieobecność w związku z chorobą,
– polski rząd Tadeusza Mazowieckiego
reprezentował minister Aleksander Hall (ówczesny minister ds. współpracy z organizacjami
politycznymi i stowarzyszeniami),
– MSZ reprezentował Witold Rybczyński,
(odczytał list od Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego),
Byli obecni senatorowie I kadencji – Senatu RP, Ambasador PRL w Moskwie Stanisław
Ciosek.
Z republik i miast ZSRR
Honorowym gościem był biskup Kazimierz Świątek z Pińska (biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita mińsko-mohylewski,
w latach 1991–2006, kardynał).
Polaków na Litwie reprezentował prezes
Stowarzyszenia Polaków na Litwie (założone w
1990) Jan Sienkiewicz.
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Polaków na Białorusi (Stowarzyszenie Polaków na Białorusi założone
w czerwcu 1990, wywodzące się z istniejącego od 1988 na Grodzieńszczyźnie
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza oraz z powstałego 18 lutego 1990
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” w Mińsku) reprezentował redaktor „Głosu nad Niemnem” Eugeniusz Skrobecki i prezes Ryszard
Katynel.
Polaków na Łotwie reprezentowała Ita
Kozakiewicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej istniejącego od 1988 roku, a przekształconego 14 stycznia 1990 roku w Związek Polaków na Łotwie.
Estonię reprezentował Jan Łupian(?) przewodniczący Towarzystwa Kultury Polskiej w
Tallinie. (W 1988 roku rozpoczęło działalność
Towarzystwo Kultury Polskiej «Polonia» pod
przewodnictwem Jana Łupiana, (przekształcone w 1995 roku w Związek Polaków w Estonii z
prezesem Zofią Tiits).
Uczestniczyli przedstawiciele polskich organizacji w Kazachstanie (nie zachowały się nazwiska).
Zgromadzeni mówili i wnioskowali:
– o powołanie ogólnozwiązkowej organizacji polskiej, organizacji Polaków na Kresachnajprężniejszych skupiskach Polaków,
– o kontynuacji Forów Polskich w ZSRR –
w różnych miastach ZSRR,
– Proponowano w tych sprawach zwrócić
się do Michaiła Gorbaczowa i Nikołaja Ryżkowa
(takowy list został sporządzony, ale nie został przekazany adresatom).
Podkreślano, że „nie jesteśmy „Polonią”.
„Tu są Polacy, od wieku tu żyją (Pińsk), na swoich ziemiach ojczystych. Polonia jest w Australii, Stanach itd. Trzeciej repatriacji nie będzie, i
jej nie może być, nie chcemy jej. Nie jesteśmy
na emigracji, jesteśmy na swojej ziemi (biskup
K. Świątek).
Ita Kozakiewicz wnioskowała o powołanie
Rady Koordynacyjnej na Kresach, jak również
Światowej Wspólnoty Polaków;
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Delegaci z Grodna wnioskowali o „przeprowadzenie działalności na wieś, gdzie najwięcej Polaków. Trzeba zgłaszać naszych kandydatów do rządów republik i zjednoczeń,
Musimy powołać Ośrodek Mickiewiczowski
(Ryszard Katynel, Grodno). „Najpierw prawa
w republikach, bo Związek w całym kraju nic
nie da. Najlepiej zbierać się, jako Forum, raz w
roku” (Ryszard Katynel, Grodno).
Halina Romanow (Moskwa) – Dom Polski
(Moskwa) „istnieje od kilku miesięcy” przy
Ambasadzie. Zaproponowała wydawanie gazet, np. wkładki do czasopisma „Polsza”, tak jak
wspominał senator A. Stelmachowski, „poszerzyć działalność charytatywną”.
Biskup Dąbrowski obiecał przysłanie księdza do Moskwy.
Mówiono potrzebie grupy prawników.
Prof. Odyniec (Petersburg) stwierdził, że
„dla wzajemnej informacji potrzebna jest Trybuna (pt. „Odrodzenie”), będzie to lepsze od
„Trybuny Ludu”.
Głos z Grodna – „Od 50 lat nie ma drukowanego słowa. Potrzebna ogólnokrajowa gazeta, może być z siedzibą w Leningradzie. Wówczas muszą być korespondenci we wszystkich
polskich skupiskach. Potrzebne są audycje radiowe w języku polskim”.
Pani Albina z Daugawpilsu wołała o przysłanie księdza, „obecny jest niegrzeczny” –
„nienawidzi język polski”.
Pan Dalkiewicz (?) z Irkucka mówił o neogotyckim kościele, w którym znajduje się sala
koncertowa: „Potrzebujemy pomocy, rady,
wskazówek, materialnego wsparcia”.
Jan z Tallina mówił o potrzebie udoskonalenia organizacyjnego, np. telefonu pomocy. „I
jak mówić: Polacy estońsko-radzieccy, czy rosyjsko-radzieccy?”

Maria Tarnowiecka ze Lwowa: „Ułatwić
wyjazd do Polski obywatelom pochodzenia
polskiego.
Eugeniusz Skrobecki (Grodno): „Wolność
– nasz cel” Musimy iść razem, jedną drogą. Nie
powinno być tak, że jak
ten jeden pan z Moskwy,
nie wiadomo, w jakim języku mówiący, występował w imieniu wszystkich
Polaków… Jak by nie było,
my nieśmiertelni w tym
mieście!”. „W 1991 roku
zapraszamy obecnych do
Grodna. Leningrad miasto niezależne…”.
Jan Plater-Gajewski
(Polska) o „kierowaniu
nauczycieli z Polski do
szkół i przedszkoli – miejscowe władze powinny
dawać 1 etat na 10. dzieci”.
Z Baranowicz: Na
Białorusi potrzebna jest
polska telewizja, radio, gazety: „Brześć dostaje,
Grodno dostaje, a Baranowicze nie… Jeden cel
– jeden Bóg”. Z okolic Baranowicz wywieziono
20.000 Polaków na Syberię, dlaczego nie mówimy o tym?
Z Irkucka Bolesław Szostakowicz: ”Od
20.lat istnieje klub ”Wisła”.
Z ekipy T. Mazowieckiego (brak nazwiska): „ Marszałek Senatu powołał organizację
o zasięgu światowym”. Wkrótce odbędą wybory do jej Zarządu”… ”Potrzebne jest spotkanie
poza Polską stowarzyszeń polskich z różnych
krajów – „Polonia Wolnego Świata”. Powołana
struktura będzie koordynować działalność Polaków na świecie”.
Prof. Mazepa (Lwów): ”Sporządzono list
do Papieża”.
Dr Romuald Brazis (Wilno) „Powołano
Stowarzyszenie Naukowców Polaków, napisał
o tym Kurier Wileński z dnia 27 marca, a w
nim ukazał się artykuł „Zarys stanu nauki na
Litwie w latach od dawnych do dzisiejszych”.
Ryszard Katynel z Grodna: „W liście do
Gorbaczowa trzeba napisać, żeby szanowano
prawo narodów do samodzielności”.
J. Plater-Gajewski: „Napisać list do Ojca
Świętego w Rzymie z informacją o Forum”.
Ita Kozakiewicz: „Powołać Radę Koordynacyjną”, sporządzić tekst Uchwały Forum Polaków w ZSRR”.
Protokół zachował się w krótkich odręcznych notatkach udostępnionych przez Lilianę
Bondarenkę, członka Zarządu SKO „Polonia”.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za inicjatywę
przekazania do wykorzystania w Gazecie Petersburskiej.

Teresa Konopielko
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Co nam zostało z tych lat?..

W

Konsulacie generalnym RP odbyło się
spotkanie weteranów naszego ruchu
polonijnego, związane z prezentacją
reprintu pierwszego czasopisma polonijnego
w Leningradzie–Petersburgu – biuletynu „Polonus”, wydawanego w latach 1991–1993. O
samym biuletynu i jego autorach Gazeta Petersburska już pisała. Chciałbym dodać jeszcze
trochę swoich wrażeń z tego naprawdę wzruszającego i podniosłego spotkania, za organizację którego ogromne dzięki pracownikom Konsulatu Generalnego z Konsulem Generalnym
RP Piotrem Marciniakiem na czele. Na początku
spotkania Konsul Generalny ciepło przywitał
wszystkich obecnych Polonusów.
Gdy szedłem do Konsulatu, w głowie kręciły mi się słowa piosenki Juliana Tuwima, którą
przed wojną śpiewał Mieczysław Fogg: „Co nam
zostało z tych lat miłości pierwszej?..” Pomyślałem że właśnie te lata, kiedy powstawał „Polonus”, były latami naszej pierwszej miłości – miłości do Polski i do języka polskiego, o której
mogliśmy nareszcie mówić otwarcie i wyrażać
ją na różne sposoby: w słowie, pieśni, tańcu,
malarstwie… Przede wszystkim w słowie. Polonusi chcieli za wszelką cenę mieć własne czasopismo, w którym mogliby się wypowiedzieć, i to
– po polsku. Oprócz trudności technicznych i finansowych był problem kadrowy: za mało wtedy było wśród nas ludzi umiejących poprawnie
pisać po polsku. Więc pierwszy numer tworzyli
rodowici Polacy: Jadwiga Anders, Sergiusz Bernacki, poeta Jan Sztern… Drukowanie w „Polonusie” było także niemałym wyróżnieniem dla
tych, którzy jeszcze studiowali polskiego, w tym
i dla mnie. Zacząlem więc współpracę z „Polonusem”, która pozostała do końca, do ostatniego numeru. Komplet Polonusa przechowywałem wiele lat…
Samo uczenie się języka odbywało się u
nas na zasadzie wzajemnej pomocy. Jeden z
nauczycieli, Michał Timofejew, przynosił na zajęcia gitarę, i początkowe nauczanie prowadził
na podstawie polskich piosenek ludowych I
biesiadnych. Na lamach „Polonusa” też drukowano popularne piosenki na ostatniej stronie.
Podczas spotkania przypomniał nam te piosenki chór „Piosenka biesiadna” pod kierownictwem Swietłany Krasilnikowej. Razem z chórem
zaśpiewaliśmy „Rotę”, „Jak długo na Wawelu” itd.
Potem zaczęły się wspomnienia…
Chcieliśmy na tym spotkaniu zebrać razem
wszystkich autorów Polonusa, których za trzy
lata jego istnienia w sumie zebrało się kilkadziesiąt. Niestety, jak powiedział poeta: «Иных уж
нет, а те далече…» Nie ma z nami już profesora
Rajmunda Piotrowskiego, docenta Zbigniewa
Szeninga, dziennikarza Sergiusza Biernackiego,
zapalonego poszukiwacza śladów polskich w
Petersburgu Leona Piskorskiego, poetki Bronisławy Pawluć… Już po spotkaniu doszła do nas
smutna wieść o tym że w grudniu 2013 r. skończył życie poeta Jan Sztern – chyba najpłodniejszy nasz autor i współredaktor Polonusa. Z

Anatol Niechaj
różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć panie
Jadwiga Anders i Wiesława Sawinowa, bardzo
zasłużone dla organizacji szkolnictwa polskiego w Polonii. Na wyjeździe była też pani Teresa
Konopielko, imię której często wspominano na
spotkaniu – była ona motorem prawie wszystkich inicjatyw Stowarzyszenia, w tym i organizacji „Polonusa”.

Artysta Ludowy Rosji Sergiusz Nowożyłow
Na początku zabrał głos pierwszy pasterz
duchowny naszej Polonii, ks. Edmund Kapturkiewicz który na stronach „Polonusa” nieraz uczył
nas dobra i wiary. Za nim pani Jadwiga Frołowa
opowiedziała o pierwszych latach pracy w szkole z językiem polskim i pokazała swoje materiały
metodyczne dotyczące nauczania języka polskiemu dzieci w szkole rosyjskiej, które były wtedy
absolutną nowością. W „Polonusie” wydrukowała
artykuł „Pierwsza polska choinka w szkole 216”.
Później ta szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza, i przed nią stoi popiersie Poety.
Chlubą naszego Stowarzyszenia były organizowane corocznie, poczynając od 1992 roku,
Festiwale Kultury Polonijnej w Petersburgu. Na
spotkaniu wystąpił znany malarz Mikołaj Tioply,
który uczestniczył w prawie wszystkich tych
Festiwalach, organizując wystawy malarstwa
polonijnego, i pokazał historyczny folder pierw-

szego Festiwalu. Pan Tioply był także organizatorem galerii malarstwa „Forum”, gdzie odbywały się liczne imprezy polonijne, w tym poetycko-malarsko-muzyczne spotkania „Mosty
poetyckie” z uczestnictwem poetów polskich.
O pierwszym abonamencie muzycznym
„Strony historii. Muzycy polscy w Petersburgu”
opowiedziała jego organizator – muzykolog pani
Natalia Sałnis. Też przechowuje komplet folderów
z tych lat: koncertów poświęconych Marii Szymanowskiej, braciom Wielhorskim, „dyrektorowi
muzyki Petersburga” Józefowi Kozłowskiemu itp.
Jeden z koncertów na którym po raz pierwszy
wykonano „Requiem” Kozłowskiego ku pamięci
Stanisława Augusta Poniatowskiego odbył się w
Pałacu Marmurowym, gdzie król spędził ostatni
rok swego życia. Pani Natalia odnalazła noty tego
„Requiem”, miała i inne odkrycia, i na lamach „Polonusa” wydrukowano jej artykuł o dwóch nieznanych polonezach Ogińskiego…
Dalej występował Artysta Ludowy Rosji
Sergiusz Nowożyłow. Przypomniał obecnym
o istniejącym już od dwudziestu lat konkursie
młodych recytatorów poezji polskiej „Kresy” w
Białymstoku, na którym w grudniu 1992 po raz
pierwszy wystąpił uczeń z Petersburgu Eugeniusz Koncewoj. Rok później mimo ogromnej
konkurencji stał on zwycięzca tego konkursu,
o czym opowiada artykuł pana Nowożyłowa w
„Polonusie”. Pan Sergiusz zaszczycił też audytorium recytowaniem wierszy polskich Poetów,
w tym Jana Szterna. Jeszcze jeden artysta – Jerzy Downar – znany jest z wiązanek piosenek i
wierszy patriotycznych, z którymi występował
w Poloniach różnych krajów aż do Australii. O
tym wyjeździe pisał w swoim artykule „Do góry
nogami” wydrukowanym oczywiście w „Polonusie”. Tym razem pan Jerzy zaśpiewał dla nas
zestaw piosenek o Katyniu i Smoleńsku. Jako
ostatnią wystąpiła jedna z najstarszych członkiń
Polonii pani Jadwiga Szymańska. Opowiedziała
o pierwszych krokach w organizacji Stowarzyszenia, uczestniczką którego była od początku,
jeszcze przed jego zrejestrowaniem. Zajmowała
się katechizacją dorosłych Polonusów, ma wielkie zasługi w organizacji parafii przy kościele św.
Katarzyny. Jej artykuł na temat życia duchownego też został wydrukowany w „Polonusie”.
Czas naszego spotkania był niestety ograniczony i nie wszystkim udało się podzielić się
swoimi wspomnieniami z tych czasów. Ja też
miałem cichą nadzieję opowiedzieć o swoich
pierwszych próbach tłumaczenia polskich poetów na rosyjski, wydrukowanych w „Polonusie”
a także o Konkursie młodych tłumaczy „Sensum
de densu” gdzie razem z pp. Heleną Wołoszynej
i Jadwigą Piotrowską juz od 10 lat zasiadamy
w jury polskiej nominacji. Ale czasu zabrakło.
Może innym razem! Mam nadzieje że podobne spotkania z weteranami ruchu polonijnego
będą kontynuowane u nas w Domu Polskim.

Anatol Niechaj,
zdjęcia Tatiana Kosinowa
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Польский перестроечный
самиздат вышел в репринте
31 января 2014 состоялась презентация репринтного
издания машинописного бюллетеня «L-/S-Polonus»
(«Ленинградский / Санкт-Петербургский Полонус»),
выходившего в Ленинграде – Санкт-Петербурге
в 1991–1993 годах.
Многие инициативы и объединения
в период перестройки имели свой самиздат – периодические и непериодические
машинописные и ротапринтные издания.
К примеру, общество «Мемориал» с июня
1989 выпускало непериодический «Вестник «Мемориала»». Но поляки первыми
выпустили все пятнадцать номеров своего самиздатского бюллетеня в репринте.
31 января в Генеральном консульстве Республики Польша состоялась его презентация.
Общество «Полония» возникло в Ленинграде в ноябре 1989 года. В этом году
польская община города будет праздновать его 25-летие. На пике перестроечных
преобразований осенью 1989 общество
«Полония» объединило ленинградцев

Музыковед Наталья Николаевна Салнис
польского происхождения и любителей
польской культуры. Многие из этих людей
не имели никакого отношения к обществу
польско-советской дружбы. Перестройка
закономерно вызвала оживление и в жизни диаспор, имитационность и заангажированность всех прежних национальных и
двусторонних структур стала очевидной и
требовала перемен.
Идея репринтного переиздания «Полонуса» возникла в начале осени прошлого года. В Петербург приехала группа люблинских студентов-политологов на прак-
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тику. Их задачей стал опрос петербургских поляков о польской идентичности
и возрождении полонийного движения в
Ленинграде. «На встречу со студентами я
принёс комплект «Полонуса» – рассказал
поэт и переводчик Анатолий Нехай. – Тогда и родилась идея его переиздать».
Анатолий Нехай стоял у истоков издания бюллетеня как один из редакторовсоставителей и ведущих авторов с самого
первого номера вместе с активистами и основателями самого культурно-просветительского общества «Полония» – Ядвигой
Андерс, Сергеем Бернадским, Яном Штерном и Тересой Конопелько. Он стал составителем репринтного издания, написал
вступительную статью, составил именной
указатель всех авторов. Саму презентацию
вёл и организовывал также сам Анатолий
Петрович.
Пятнадцать номеров бюллетеня воссозданы полностью. Многие материалы
сопровождались фотографиями, некоторые тексты песен – нотами. Буква «L»
(Ленинградский) перед словом «Polonus» с
третьего номера сменилась на «S» – СанктПетербургский.
Острая потребность в собственном
издании возникла к концу второго года
существования «Полонии». Хотелось не
только писать о насущном, делиться новостями, публиковать стихи и прозаические
отрывки, но и писать по-польски. Не было
машинок с польскими буквами, была проблема с ксероксом и порошком для него.
Но «Полонусу» везло: с первого номера в
январе 1991 года у издания был спонсор
(представительство «Электрима» в Ленинграде – А.Видлак и С.Корсак), каждый номер удавалось издавать тиражом не менее
25–30 и больше экземпляров.»»Помимо
трудностей технических и финансовых
была ещё одна, немного стыдная: очень
мало еще из нас было людей, умеющих писать по-польски. Должны мы были сами
себя вытягивать за волосы из болота, как

барон Мюнхаузен... Ошибки, опечатки и
множество русицизмов в «Полонусе» были
повсеместными», – пишет Анатолий Нехай во вступительной статье к репринту.
Авторами бюллетеня были священник
Эдмунд Каптуркевич, лингвист Раймунд
Пиотровский, физик Владимир Одинец,
теоретик судостроения Збигнев Шенинг,
журналисты Сергей Бернадский и Павел
Яблонский, известный исследователь судеб пропавших поляков Леон Пискорский,
пионеры гражданского обучения польскому языку Тереса Коопелько, Ядвига Фролова, Веслава Савинова, создатель первого
фольклорного ансамбля «Гаик» Наталья
Шикер, аниматоры польской культуры Наталья Салнис и Сергей Новожилов и другие. Всего 61 автор. Среди них и польские
поэты, литераторы и мыслители: свящ. Ян
Твардовски и Кароль Войтыла, Ян Лехонь,
Юзеф Чапски, Мария Конопницкая... Некоторые, но совсем немногие тексты представлены на русском.
Лишь 14 номеров бюллетеня увидели свет, последний вышел в октябре 1993
года. Вскоре в обществе произошёл раскол, его основатель и первый председатель,
профессор Раймунд Пиотровский оставил
свой пост... 15-й номер «S-Polonus›a» был
составлен, но не вышел. В репринте он
опубликован впервые по машинописи.
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Вечер презентации «Полонуса» стал
вечером воспоминаний о первых годах
«Полонии» – времени надежд, энтузиазма
и оптимизма. «Тогда всё для нас было школой, всё было впервые», – сказал Анатолий
Нехай.
Организатор преподавания польского
языка для детей Ядвига Фролова говорила о том времени: «1989–1991 – это были
годы импровизаций». Начали собираться
в цоколе помещения консульства на 5-й
Советской. Обучение студентов на славянских отделениях филфаков имело богатую
традицию, но как учить польскому детей,
давно забыли. «Школы я просто боялась.
Но уже в 1991 году начала преподавать в
10-м и 2-м классе школы № 216 польский
язык, сначала факультативно». Для № 5
«Полонуса» (1991) Ядвига Фролова написала о первом праздновании Рождества и
подготовке к нему в этой школе.
С живыми воспоминания о той эпохе
выступили организатор первых художественных выставок в галерее «Форум»
Николай Тёплый и музыковед Наталья
Николаевна Салнис. Наталья Салнис связывает передачу большого Мраморного
дворца на Миллионной улице Русскому
музею ни с чем-нибудь, а с его освещением
священником Эдмундом Каптуркевичем
перед первым, после октября 1917 года,
исполнением «Реквиема» Козловского.
Мраморный дворец, в котором около двух
лет жил (1797–1798) и умер последний
польский король Станислав Август Понятовский, для поляков одна из основных
достопримечательностей в Петербурге.
А католическую церковь Святой Екатерины на Невском тоже удалось вернуть
католической общине молитвами и ритуальными исполнениями музыки польских
композиторов, считает Наталья Николаевна. Наталья Салнис вспомнила как о чуде
эпизод с выступлением польского хора на

ступенях католической церкви во время
краткого визита Леха Валенсы в наш город
в 1991 году (за два часа он посетил мемориальный комплекс на площади Победы
и католическую церковь Св. Екатерины на
Невском). «Бог помогал» – часто звучало
на вечере.
Сергей Новожилов вспоминал постоянного автора «Полонуса» Яна Штерна и
читал его стихи. Ян Штерн вскоре уехал в
Польшу, но без его «детских» стихов не обходились тогда никакие торжества в «Полонии». Для бюллетеня сам актёр написал
о поездке в Белосток на первый конкурс

Художник Николай Тёплый
чтецов польской поэзии в декабре 1992
года. «Мы были неофитами, тогда как в
Литве, Украине и Белоруссии польский
язык учили с детства, побеждать мы стали
не сразу». Тогда на конкурсе петербургскую «Полонию» представлял Женя Концевой.
Ядвига Шиманьска, старейший член
общества «Полония», рассказала, как она
познакомилась в 1989 году с Сергеем Бернадским, как первые двенадцать человек,
решивших создать независимое польское
общество, не смогли найти себе пристанища ни в Доме дружбы на Фонтанке, ни в
католической церкви. Их приютило кон-
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сульство. Первый раз все собрались тут 8
марта 1990 года, с тех пор и повелось. Сама
пани Ядвига занималась катехизацией
взрослых, а потом и детей: многие в то время задумались о принятии католичества –
религии своих предков...
«Кто у нас молодой? Молодой – Чеслав
Бласик», – сказал Анатолий Нехай и пригласил сегодняшнего председателя общества «Полония». Господин Бласик пожалел, что при многочисленных переездах
избавились от многих вещей, которые сегодня были бы раритетами, от первой пишущей машинки – она стала бы уже экспонатом музея «Полонии». Он поблагодарил
за саму идею издания репринта: «Деньги
можно найти, а идею – не всегда. Каждая
история, описанная в «Полонусе» и прозвучавшая сегодня, имеет яркую эмоцию.
Это нельзя повторить, это нужно было пережить». Репринт «Полонуса», по мнению
г-на Бласика, – гарантия того, что память
об одном из первых польских обществ новой России сохранится.
Почти каждый из выступавших жалел,
что в зале нет Тересы Конопелько, бывшей
в те годы мотором многих польских инициатив в северной столице.
«Это издание – задание на будущее, великая надежда и большая работа», – сказал
в заключение вечера генеральный консул
Польши в Петербурге Пётр Марциняк.
Тираж репринта невелик – 150 экземпляров, – сам он тоже сразу же обречён
стать библиографической редкостью. Но
теперь весь корпус текстов и материалов
оцифрован, значит, можно издать дополнительный тираж, выпустить диск, выложить «Полонус», ставший документом
эпохи, в интернете и, тем самым, сделать
доступным для исследователей.

Текст и фото Татьяна Косинова
(Когита!ру)

ПРИГЛАШАЕМ НА ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ ДУХОВНОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
в католическом храме Св. Станислава в Санкт-Петербурге (ул. Союза Печатников, 22)

Инструмент изготовлен петербургской фирмой Sacrosonus,
специализирующейся на создании консолей, способных моделировать
звучание наиболее известных исторических органов мирового уровня.
ПРИГЛАШЕНИЯ на концерты можно получить по электронной почте
concert.stanislav@mail.ru, по телефону +7 (981) 113-12-08 c 12.00 до
18.00, а также в храме Св. Станислава:
– с понедельника по пятницу с 18.00 до 19.00;
– до концерта в субботу (с 18.15 до 19.00) и после концерта;
– до концерта в воскресенье (с 15.00 до 16.00) и после концерта
Следите за программой концертов на сайте www.kik-spb.ru

www.gazetapetersburska.org
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Podróż po przeszłości polonijnej
Pierwsze dziesięć dni września 2013 roku
głowy”), no i niewątpliwie wszystko co stało się
były dla mnie wyjątkowe. Będąc opiekunem
po… Jestem dziś spełnioną żoną, mamą i napraktyk studenckich na Studiach Wschodniouczycielem akademickim i mieszkam w mieście,
europejskich (Wydział Politologii UMCS w
które stało się moją drugą „małą ojczyzną” – w
Lublinie) w ramach projektu „UMCS dla rynLublinie. Wszystko to nie byłoby możliwe bez
ku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”1 na
tamtych przełomowych wydarzeń, bez świadozaproszenie Konsula Generalnego RP w Sanktmego utwierdzenia się w swojej przynależności
-Petersburgu Piotra Marciniaka wyjechałam z
narodowej, bez Kościoła, bez ludzi spotkanych
grupą studentek do rosyjskiej „Wenecji Północy”. Miałam opiekować się, a raczej natchnąć i
ukierunkować w działaniu swoje podopieczne,
które odbywały miesięczne praktyki w „Gazecie Petersburskiej”. Zadaniem studentek było
poznanie środowiska petersburskich Polonusów oraz na podstawie własnych obserwacji,
wywiadów i analiz przedstawić swoje refleksje
na temat 25 lat działania organizacji polonijnych w jednym z największych skupisk Polaków w Rosji – w Sankt Petersburgu.
Naszą podróż po przeszłości polonijnej
rozpoczęłyśmy od poznania gospodarzy i częstych bywalców Domu Polskiego przy Sapiornym pereulku. Pomimo nienajlepszej pory na
odwiedziny, bo trwała jeszcze przerwa wakacyjna a większość naszych adresatów rozmów
i wywiadów kończyła jesienne porządki na
„daczach” i nie była obecna w mieście, poznałyśmy wiele niezwykłych osób, ich historie o
własnym często bardzo nielekkim losie, ich
wspomnienia o początkach ruchu polonijnego na przełomie
Jako podsumowanie całej opowieści
lat 80-tych i 90-tych, ich refleksje
zabrzmiały słowa Pani Jadwigi:
i oceny działalności organizacji
polonijnych w roku 25-lecia od„Ważne żeby Polonia istniała, a nie dzieliła się!”
rodzenia ruchu polonijnego.
Było to dla mnie doświadczenie bezcenne, przede wszystkim dlatego, że sama
i zawsze służących pomocą i wsparciem, bez
urodziłam się i wychowałam w byłym Związku
Rodziny, bez tak zawsze bliskich białoruskich
Radzieckim w stolicy białoruskiego Polesia w
Polaków, którzy towarzyszyli mi od dziecińPińsku. Pamiętam wszystkie znaczące wydastwa i których na nowo odkrywałam w tamtych
rzenia związane z odrodzeniem i działalnością
niezwykłych czasach… Wszystkie te zdarzenia
ruchu polonijnego na Białorusi, bo odbywało
i emocje im towarzyszące przeżyłam w Sankt
się to w okresie mojego bardzo świadomego
Petersburgu na nowo poprzez wspomnienia pedojrzewania w atmosferze polskości. Był to
tersburskich Polonusów!
czas, kiedy cudowny wiatr przemian pozwolił
Petersburska polonia to przede wszystkim
na „głasność”, o sprawach świadomości i tożsaludzie – różni, ciekawi, niezwykle fascynująmości narodowej przez wiele lat chowanej w zacy. Każda osoba, która przyszła na spotkanie
ciszu domowym zaczęto mówić głośno, a wiele
opowiadała o początkach odrodzenia ruchu
rzeczy można było robić często po raz pierwszy
polonijnego z wielkim entuzjazmem, ogromwspólnie i publicznie nie obawiając się o konnymi emocjami i często z łezką w oku. Ktoś by
sekwencje. Wtedy był to dla mnie czas wyjątpowiedział: „Nic dziwnego – czasy ich młodokowy, a najważniejszą oznaką tej wyjątkowości
ści!” Na pewno! Jednak myślę, że coś o wiele
stał się wyjazd na studia do Polski (co jeszcze
większego i bardziej bezcennego, choć w każtak niedawno wydawało się „marzeniem ściętej
dym przypadku też coś innego.

Niezwykłą rozmówczynią była Pani Walentyna Perkowska-Gnatyszyn – zasłużony
trener Federacji Rosyjskiej w gimnastyce artystycznej, która w sposób niezwykle emocjonujący opowiadała o tym jak „krok po kroku”
uczyła się polskości, jak cudownie odmieniło
to jej życie. Zresztą nie tylko jej, ale wielu innych osób. Bardzo poruszyły mnie słowa Pani
Walentyny: „Ludzie dotknęli czegoś absolutnie nowego i chcieli w tym uczestniczyć!”
Słowa niezwykle ważne i istotne, znając
realia tamtych czasów w ZSRR, gdzie żyło
całe pokolenie osób, które od dzieciństwa
były mocno uświadomione i wychowane
w atmosferze indoktrynacji sowieckiej, nie
mając pojęcia albo mając pojęcie niewielkie
do jakiej nacji przynależą i co jest tego wyznacznikiem.
Pani Walentyna przez cały ten okres 25
lat była jednym z najbardziej aktywnych i
kreatywnych członków społeczności polonijnej Sankt-Petersburga, trzykrotnie odznaczona przez władzy RP: 1990 r. – Złotą Odznaką Honorową, 1998 r. – Złotym
Krzyżem Zasługi i 2008 r. – Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. O trudach
pracy w podzielonym życiu polonijnym
powiedziała bardzo wymownie – „droga
krzyżowa”. Bardzo martwiła się o przyszłość
Polonii, gdzie w większości pozostają ludzie
starsi, młodzież zagląda nie często a pokolenie
średnie już prawie w ogóle nie zagląda. Na koniec naszej rozmowy powiedziała: „Polonia w
oczekiwaniu zmian, bo nie wolno żeby nasz
wysiłek i trud uległ zniszczeniu. Nie można
tego zmarnować!”
Jedną z najbardziej niezapomnianych rozmów odbyłam z Panem Anatolem Niechajem.
Nie boje się użyć tego sformułowania – Pan
Anatol mnie oczarował! Uwiódł mnie swoją
niezwykłą, wręcz niespotykaną w jego wieku
energia życiową, pasją, erudycją, elokwencją
no i na pewno fascynującą drogą życiową!
Bardzo zaintrygowała mnie odpowiedź Pana
Anatola na jedno z pierwszych moich pytań
o korzeniach polskich, że nie wie, czy ma takowe ale „polskość ma z umiłowania”. Stał
się Polonusem z wyboru, poprzez fascynację
Polską, Polakami, kulturą i literaturą. Będąc z
wykształcenia inżynierem fizyki jądrowej oraz
mając doktorat z elektroniki nuklearnej w drugiej połowie życia odnalazł swoje powołanie
i dar filologiczny, co zupełnie odmieniło jego
życie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
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Polskę po raz pierwszy odwiedził w roku
1969 w ramach wymiany naukowej. Od tego
czasu wszystko co było związane z Polską fascynowało go i przyciągało. Samodzielnie rozpoczął naukę języka polskiego poprzez czytanie dostępnych w ZSRR „Przekroju” i „Trybuny
Ludu”. W czasie półrocznego pobytu na stażu
w Warszawie dalej kształcił te umiejętności w
konwersacjach z Panią Barbarą Antoniewicz, u
której mieszkał i którą niezwykle ciepło wspomina. Skutkiem tej nauki był powstały na koniec 6-miesięcznego stażu referat napisany w
języku polskim. Kolejną niezapomnianą przygodą z polskością był Kurs dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie w latach 1999-2003, który
został zakończony napisaniem pracy dyplomowej „Podręcznik dla cudzoziemców i Polonii. Kurs na 12 zajęć”. A w międzyczasie powstanie Polonii, praca w redakcji „Polonusa”, w
radiu, w „Gazecie Petersburskiej”, tłumaczenia
poezji polskiej – 20 książek, między innymi
wierze Agnieszki Osieckiej, Janusza Kofty, Jana
Sztaudyngera, Jarosława Marka Rymkiewicza,
Zbigniewa Herberta, wydanie cyklu „Przechadzki po polskim Petersburgu z Anatolem
Niechajem”…
O podziale w Polonii mówił: „smutny
okres”, „przykry problem”, „wielkie zażenowanie”, „niestety trwa do dziś”. Jednocześnie
dodaje: „Nie jestem pesymistą, ale pragmatykiem. Polonia starzeje się, dla młodzieży nie
jesteśmy atrakcyjni… Smutne!”
Dla mnie osobiście Pan Anatol utożsamia
się z powiedzeniem, że „młodość to nie okres
w życiu każdego człowieka, lecz stan ducha”!
Mocno utkwiły mi słowa: „Jestem szczęśliwy,
bo odnalazłem swoje powołanie, bo robię teraz
to co lubię. Tak w ogóle to wiek od 60 do 80 lat
to najlepsze lata w życiu człowieka – pracuje
się dla własnej przyjemności! Cały czas myślę co robić dalej: w tym roku, w następnym,
i w następnym. Moim wielkim marzeniem
jest przetłumaczyć na język polski poezję moich ulubionych poetów rosyjskich.” Trzymam
kciuki, Panie Anatolu! Pana recepta na młodość działa! Zaraża Pan swoim optymizmem,
entuzjazmem i energią życiową! Co najmniej
mnie Pan mocno zaraził!
Bardzo ciekawą i ciepłą była rozmowa z
Panią Stanisławą Kudriawcewą, która urodziła się już w Leningradzie w 1946 roku w rodzinie polskiej, dzieciństwo spędziła na Białorusi, studiowała na Łotwie, gdzie poznała
męża, który pochodził z Leningradu i w taki
o to sposób znów powróciła do Leningradu,
gdzie mieszka do dziś. O swojej polskości w
czasach ZSRR wspomina: „Jak mieszkałam na
Białorusi, wszyscy byliśmy tacy sami Polacy,
rozmawialiśmy po polsku (choć i gwarą), były
zachowane tradycje polskie itd. Jak wyszłam
za mąż i wyjechałam do Leningradu było już
trochę inaczej, bo mąż Rosjanin. Po prostu nie
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było okazji i potrzeby w tamtych czasach przypominać, że jestem Polką. Do mnie i teraz mąż
mówi: Jaka Ty jesteś Polka!? Ale ja i w paszporcie sowieckim miałam napisana w rubryce
narodowość – Polka!”
O początkach organizacji Polonii opowiadała z wielkim wzruszeniem: „Córka usłyszała, że zbiera się Polonia i zaczęliśmy chodzić na spotkania. Mama moja też chodziła i
córka później i teraz wnuczki. Usłyszeliśmy z
radia. Było niezwykle przyjemnie przychodzić na spotkania Polonii. Przede wszystkim
dlatego, że można było znów usłyszeć język
polski. Były lekcje, które były bardzo cieka-

do Rosji razem ze Stanisławem Augustem Poniatowskim”. Choć o swoich korzeniach mówi
następująco: ”Mam korzenie i polskie i francuskie i litewskie i nie wiem jeszcze jakie”.
Pan Władysław opowiedział mi prehistorię odrodzenia ruchu polonijnego w Sankt
Petersburgu: „Zaczęło się wszystko o wiele
wcześniej niż powstała Polonia. W roku 1970
przy organizacji filatelistycznej był zorganizowany Klub Polskiego Znaczka „Syrena”, który
znajdował się w budynku Organizacji Wiedza
(Obshhestvo Znanij) – w budynku tym przed
wojną do lat 30-tych znajdował się Dom Polski. W tym właśnie budynku nasz Klub miał
małe pomieszczenie. Klub liczył
27 osób – były osoby o korzeniach
Walentyna Perkowska-Gnatyszyn:
polskich. Spotkania odbywały się co
„Polonia w oczekiwaniu zmian, bo nie
tydzień o godz. 19.00 w środy. Od
roku 1981 byłem Przewodniczącym
wolno żeby nasz wysiłek i trud uległ
tego Klubu, ale większość członków
zniszczeniu. Nie można tego zmarnować!”
tego Klubu albo już umarła albo
wyjechała do Polski. Klub prowawe, np. prof. Piotrowskiego. Dużo nowych
dził dość intensywną działalność – wymiana
znajomych, Polaków, sympatyków polskości.
znaczków z kolegami z innych organizacji
Naprawdę było bardzo przyjemnie i miło.” O
filatelistycznych jak w kraju tak i zagranicą,
dzisiejszym stanie ruchu polonijnego mówiła
organizowanie wystaw (2-4 rocznie) – przy
ze smutkiem i niepokojem: „Wtedy było inapomocy konsulatu polskiego. Konsulat zawsze
czej niż teraz. Może czasy się zmieniły, może
był bardzo pomocny i nas jako członków Kluja się zmieniłam. Ale teraz jest jakoś inaczej.
bu zapraszał na różne imprezy.
Teraz mi trochę nie tak podoba się jak wczePóźniej pierestrojka – pierwsze spotkania
śniej. Teraz zbierzemy się, herbatkę popijemy,
organizacyjne odbywały się w mieszkaniu u
ponarzekamy i uciekamy każdy do swoich proTeresy Konopelko, która pracowała wtedy w
blemów. Może i kiedyś tak było, ale ja tego nie
Konsulacie. Później przeniosło się wszystko
pamiętam. Ale chyba nie jest gorzej, to chyba
do budynku Konsulatu. Organizację też trzeba
ja jestem inna. No nie wiem… Nie ma osób
było zarejestrować. Był wtedy deputowanym
które mogą za sobą pociągnąć, zainteresować,
Rady Miasta (Gorsoveta) i przewodniczyłem
zaangażować ludzi, którzy tu przychodzą. Ale i
Komisji do spraw organizacji społecznych i paludzie, którzy przychodzą, np. na naukę języka
miętam, że robiliśmy jako komisja wniosek do
polskiego, często to robią, żeby mieć jakąś korejestracji. Ale Polonia funkcjonowała i przed
rzyść – np. uzyskać Kartę Polaka.”
rejestracją i działała w Konsulacie.
O podziale organizacji Pani Stanisława
Organizacja została oficjalnie powołana do
mówi wprost: „…walka o władzę. Teraz każdy
życia w październiku 1989 roku. Pierwszym
ciągnie w swoją stronę. Nie jest to problem, że
przewodniczącym był Rajmund Piotrowski.
są dwie organizacje, ale to, że w jednym Domu
Konsulat był również inicjatorem ogłoszeń w
Polskim funkcjonujemy. A może to też nas w
lokalnych radiu i telewizji, żeby jak najszerzej
jakiś sposób mobilizuje do pracy?!” I na koniec
poszła informacja o spotkaniach Polonii w
naszej rozmowy, kiedy proszę o ocenę działalKonsulacie. Tak było!”
ności organizacji w przeciągu tych 25 lat padaAbsolutnie niezwykłym było spotkanie i
ją słowa ważne ale i optymistyczne: „…trudno
rozmowa z Panią Jadwigą Szymańską, uznawajednoznacznie ocenić. Bardzo to była długa i
ną przez miejscowych Polonusów za nestorkę
wyboista droga Polonii. Jednak była to praca
„Polonii” i „Związku Polaków”. Zupełnie niebardzo potrzebna dla Polaków z Petersburga –
wiarygodna historia życia, która w sposób bari praca z dziećmi, i z młodzieżą, a kiedyś i z dodzo symptomatyczny pokazuje los obywatela
rosłymi (na samym początku). Każdy ten krok
pochodzenia polskiego w ZSRR.
był potrzebny dla Nas, dla Polonusów. Polonia
Pani Jadwiga wychowała się w polskiej
musi być!”
rodzinie w Leningradzie. Rodzice pomimo
Niezwykle interesująca i rzeczowa, jak to
ciężkich czasów nie przestraszyli się przekazać
z prawnikiem, była rozmowa z Panem WłaPani Jadwidze i jej rodzeństwu świadomości
dysławem Łapińskim, jednym z pierwszych
pochodzenia polskiego oraz wychowania w
petersburskich Polaków, który dobrze pamięwierze katolickiej. Nie odbyło się w tej rodzinie
tał początki odrodzenia ruchu polonijnego.
bez represji w roku 1938, no i ewakuacji z poPrzodkowie Pana Władysława „przyjechali
wodu oblężenia głodu w Leningradzie w roku
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1942 na Syberię, gdzie wcale nie było łatwiej i
sytnie. Po wojnie powrót do miasta nad Newą,
tułanie się u ludzi obcych i trudy dnia codziennego. Pomimo tego, że zawsze pamiętała kim
jest, chodziła do Kościoła, cały czas czuła się
„polską sirotą”. Z biegiem czasu coraz bardziej
odczuwała tęsknotę za polskością, językiem
polskim itd. Nadeszły czasy wielkich zmian w
ZSRR i znalazła się Pani Jadwiga w gronie organizatorów petersburskiej „Polonii”. Poczuła
się „uskrzydlona”! Zaczęło się „nowe życie”:
spotkania Polonusów, kursy języka polskiego,
chór pieśni ludowych, polskie kółko literackie
itd. No i jako podsumowanie całej opowieści
zabrzmiały słowa Pani Jadwigi: „Ważne żeby
Polonia istniała, a nie dzieliła się!”
Ostatnią rozmowę, którą przeprowadziłam wraz z moimi studentkami-praktykantkami, była rozmowa z obecnym Prezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia”
Czesławem Błasikiem. Była to rozmowa, która
dotyczyła przede wszystkim stanu organizacji
oraz przyszłości.
Czesław Błasik skończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu w 1980 r. Kiedy w ramach promocji dla zdolnych uczniów pojawiła
się okazja wyjazdu do ZSSR – zdecydował się.
Wyjechał do Leningradu, gdzie rozpoczął studia. Tam poznał swoją żonę i już został. Zawsze
miał w sobie żyłkę społecznika. Już na studiach
działał w klubach studenckich i mocno wspo-
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magał ich przedsięwzięcia. Był szefem Domu
Polskiego, kiedy na zaproszenie Polonii do Rosji przyjechała prezydentowa Maria Kaczyńska
i wraz z prezydentową Rosji Ludmiłą Putiną
zainaugurowały działalność bardzo ważnego
dla Polaków przedsięwzięcia. Od 17 lat prowadzi SKO „Polonia”.
Rozmowa była trudna i trochę mało napawająca optymizmem. Pan Czesław bardzo
szczerze opowiedział o wszystkich trudnościach życia organizacji dziś. O tym, że dla

Petersburska polonia to przede
wszystkim ludzie – różni,
ciekawi, niezwykle fascynujący.
młodzieży taka forma działania nie jest atrakcyjna i nie bardzo wie jak to zmienić. O tym,
że dziś „Polonia” spełnia swoją rolę przede
wszystkim dla starszego pokolenia Polonusów,
że nie ma przedstawicieli pokolenia średniego
w organizacji, którzy chcieliby zaangażować w
prace polonijne, a tylko oni potrafiliby udźwignąć tę nielekką nosze i zaktywizować życie
polonijne. O tym, że ta istota życia polonijnego, triada: religia, język, kultura – w dzisiejszym świecie stała się podstawą bardzo chwiejną. O tym, że nigdy nie przeliczał tej pracy na
pieniądze, a najważniejsza była satysfakcja – i

osobista, i ludzi dla których się pracowało! No i
najważniejsze osiągnięcie – Dom Polski!
Mój pobyt zbliżał się ku końcowi. Już podziękowałam wszystkim osobom dzięki którym mogłam zebrać bezcenny materiał badawczy, spędzić półtorej tygodnia w jednym
z najbardziej urokliwych miast świata, poznać
tak niezwykłych ludzi no i pozostawić moje
praktykantki z dobrze wyznaczonym zadaniem
do realizacji, a w sercu pozostawał smutek…
W ciągu dziesięciu dni mojego wsparcia
dla praktykantek odbyłyśmy kilkadziesiąt fascynujących rozmów z Polonusami, które bardzo mocno poruszyły serce każdej z nas i stały
się przyczynkiem do wielu refleksji. Każda z
osób do której dotarliśmy opowiedziała swoją
niezwykłą historię życiową, a często i kronikę
rodzinną – w każdym przypadku absolutnie
niepowtarzalną, a także podzieliła się swoimi
rozważaniami na temat organizowania się,
działalności i przyszłości ruchu polonijnego
w Sankt Petersburgu. Przypomniały się słowa Pana Anatola Niechaj: „Sankt-Petreburska
Polonia to środowisko
bardzo wyjątkowe!” Tę
wyjątkowość doświadczyłam bardzo mocno w jak
najbardziej pozytywnym
tego słowa znaczeniu!

Eleonora Kirwiel

книжная полка
Bartłomiej Garczyk – Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703–1917

Василий Садовников. Вид Дворцовой площади и
Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
W 2014 roku, nakładem Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ukaże się
książka poznańskiego historyka Bartłomieja Garczyka pt. Petersburg. Nierosyjska historia miasta
1703–1917. Autor – na co dzień badacz i miłośnik
historii i kultury rosyjskiej, absolwent i wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od wielu już lat interesuje
się fenomenem „Nadnewskiej Stolicy” i jej mieszkańców. Pomysł zaprezentowania Czytelnikowi
„innej”, nieszablonowej (nierosyjskiej) historii
Petersburga narodził się w 2002 roku, natomiast
chęć wydania drukiem niniejszej pracy zasygnalizowana została w pierwszej książce B. Garczyka,
będącej zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej pt., Radziecka polityka narodowościowa
w latach 1917–1941 na przykładzie Piotrogrodu
– Leningradu, (Poznań 2011), której recenzentem
naukowym był prof. Artur Kijas. W przeddzień
jubileuszu 300-lecia Petersburga, wydanych
zostało kilka prac dotyczących losów poszczegól-
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nych diaspor narodowych żyjących nad Newą.
Fakt ten z kolei zainspirował autora do dalszych
poszukiwań. Ważną rolę w podjęciu decyzji o wydaniu kolejnej książki o tematyce petersburskiej,
odegrało też spotkanie autora z Konsulem Generalnym Eugeniuszem Mielcarkiem.
Intencją autora jest przedstawienie dziejów Petersburga, widzianych przez pryzmat zamieszkujących go mniejszości narodowych (w tym Polaków),
które odcisnęły na życiu miasta trwały ślad. W pracy zaakcentowany został fakt, że Petersburg mimo,
że był miastem rosyjskim, to od najwcześniejszych
lat swego istnienia posiadał polifoniczną kulturę.
Nad Newą splatały się i oddziaływały na siebie
różne nacje, konfesje, tradycje i obyczaje. Diaspory
narodowe silnie identyfikowały się z miastem i
partycypowały w rozwoju jego kultury. Równolegle do, nazwijmy to umownie, powszechnej, tradycyjnej historii Petersburga, pełnej blasku, kolorytu,
majestatu i piękna architektury, funkcjonuje także
historia mniej znana. Obok Petersburga Piotra I,
Petersburga Rastrellego, Puszkina, Mickiewicza,
Dostojewskiego i Gogola, istnieje również historia
osiedlonych nad Newą Niemców, Polaków, Finów,
Szwedów, Włochów czy Żydów, którzy wespół z
przybyłymi tam Rosjanami, Ukraińcami, Białorusinami zbudowali nową społeczność – społeczność
„Petersburżan”. Petersburg przez cały okres swego
istnienia był miastem wieloetnicznym i polikonfesjonalnym, o zróżnicowanej strukturze językowej i

kulturowej. Nawet po wybuchu I wojny światowej,
a w konsekwencji zmianach geopolitycznych
i demograficznych (powstanie suwerennych
państw, migracje, repatriacja, utrata stołeczności w
1918 roku), Gród nad Newą posiadał znaczną mozaikę narodowościową. Należy jednak pamiętać,
że od momentu założenia miasta, liczba ludności
rosyjskiej była stabilna i wynosiła od 82% do 86%
ogółu mieszkańców. Odsetek ludności nierosyjskiej wahał się i na przestrzeni wieków wynosił od
6% do 18%, sięgając swojego maksimum wynoszącego 25%, w okresie I wojny światowej. Wśród
mniejszości narodowych zamieszkujących miasto
byli m.in.: wspomniani wyżej Niemcy, Finowie,
Polacy, Żydzi, Białorusini, Ukraińcy, a także Tatarzy,
Estończycy, Łotysze, Szwedzi, Anglicy, Francuzi,
Włosi i Szkoci. Niezależnie od zmiennej i często
restrykcyjnej polityki caratu, diaspory narodowe,
w zależności od stopnia rozwoju tożsamości
narodowej, posiadały bogate tradycje kulturalne.
Nad Newą istniało wiele świeckich i kościelnych
instytucji. Rozwijały się organizacje i stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, oświatowym,
edukacyjnym, charytatywnym i sportowym.
Istniały biblioteki, narodowe szkoły, kluby, gazety,
nieprawosławne świątynie i nekropolie. Ambicją
autora jest by niniejsza książka stanowiła kolejny, choć niewielki krok na drodze do poznania i
przybliżenia polskiemu czytelnikowi fenomenu
Petersburga.
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П

очти два миллиона человек побывали на
Рождественской ярмарке в Петербурге
за 25 дней ее работы. В этом году она впервые за несколько лет встречала гостей на
Пионерской площади у ТЮЗа. По информации организаторов, посетителям торговых
рядов из угощений больше всего понравились сосиски. Всего их было съедено 20 тысяч штук. Также гостям ярмарки полюбился
глинтвейн – они в общей сложности выпили
семь тысяч литров горячительного напитка.
Среди популярных на ярмарке блюд оказались вареники (съедено 13 тысяч штук),
пончики (10 тысяч штук), узбекский плов и
рижская тушеная капуста.

На Рождественской
ярмарке съели
20 тысяч сосисок

Фото: Ирина Овчинникова

На Итальянской
воссоздали
блокадную улицу
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Зайца спасли ото льда
В дни празднования
70-летия снятия блокады
Ленинграда на пересечении
Малой Садовой и Итальянской улиц развернулась
масштабная экспозиция
«Улица жизни», посвящённая Ленинграду 1941–1944
годов. Вместо таблички с
названием Итальянской
улицы повесили старую –
«улица Ракова». Для экспозиции привезли блокадный
трамвай 35 маршрута и
троллейбус ЯТБ-1. В музее
под открытым небом можно было увидеть военную
технику блокадных лет,
мешки с песком, противотанковые ежи и пожарную
машину. Исчезли с фасадов
яркие вывески заведений,
и вместо них появились
доски с объявлениями:
теперь золотые запонки,
дрель и фотоаппарат «ФЭД»
с увеличителем здесь
меняют на продукты, на
пожелтевшей бумаге пишут
строки о надежде на победу, на тумбах висят афиши
советских спектаклей. Из
громкоговорителя по всей
улице доносились военные
новости, стихи Ольги Берггольц и других очевидцев
происходящего, афиши
театральных выступлений.
На большом экране можно
было увидеть черно-белые
кинохроники. Экспозиция
не случайно расположилась
именно на Итальянской
улице: в блокадные времена она здесь выходило в
эфир ленинградское радио,
работал театр Музыкальной комедии.

В Петербурге спасли ото льда легендарного зайца у Петропавловской крепости. Сотрудниками предприятия Мостотрест» был вырублен весь лед в районе свай Иоанновского моста и вокруг деревянной
основы памятника зайцу. Это было сделано для того, чтобы защитить их от деформации, которая могла
произойти из-за толстого слоя льда. Такие работы проводятся каждый раз, когда толщина льда превышает 10 см. Заяц, который сидит на свае деревянного моста, ведущего к Петропавловской крепости, по
легенде, спасся от наводнения, запрыгнув в сапог к Петру I.

День памяти святой блаженной
Ксении Петербургской
6 февраля православные верующие праздновали день памяти святой
блаженной Ксении Петербургской, почитаемой как покровительница
Санкт-Петербурга. Ксения Григорьевна Петрова родилась между 1719 и
1730 годами. По достижении совершеннолетия сочеталась браком с придворным певчим – Андреем Фёдоровичем Петровым, и жила с супругом,
достигшим чина полковника, в Санкт-Петербурге. После кончины мужа
26-летняя Ксения избрала тяжёлый путь юродства. Она пожертвовала
свой дом в приходе Матфиевской церкви одной из своих знакомых, облачилась в одежды мужа, отзывалась только на его имя и говорила, что
он жив, а Ксения умерла. Скончалась в Санкт-Петербурге не позднее
1806 года. После многолетнего народного почитания блаженная Ксения
Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году. На могиле её
на Смоленском кладбище в 1902 году по проекту архитектора А.А. Всеславина была воздвигнута просторная каменная часовня. Часовня Блаженной Ксении служит одной из главных святынь Петербурга, привлекающей многочисленных паломников.

На Невском приглашают в лабиринт
В центре Санкт-Петербурга появилась новая достопримечательность –
зеркальный лабиринт. Протяженность ходов лабиринта – 586 метров,
что позволяет считать его одним из крупнейших в мире. Комплекс
«Страна Лабиринтия» расположен в подвальных помещениях одного
из зданий на Невском проспекте. Помимо зеркального, здесь есть и
лабиринт из свисающих лент, на создание которого ушло 34 км материала. Посетители, передвигаясь по лабиринтам, должны открывать
попадающиеся на пути сундуки и ящики с кладами или подсказками.

Материалы подготовила Татьяна Захарова

В Шушарах
строят двухпутный
тоннель метро
В Шушарах на площадке ОАО «Метрострой»
открылся тоннелепроходческий комплекс, с
помощью которого будет построен первый
в России двухпутный тоннель метрополитена. Тоннель длиной 3,7 километров будет
построен на участке Фрунзенского радиуса
метро от станции «Проспект Славы» до станции «Шушары» с промежуточной станцией
«Дунайский проспект». Наземная станция
«Шушары» (бывшая «Южная») будет построена западнее пересечения Софийской и Автозаводской улиц, рядом появится электродепо
«Южное». Станция «Дунайский проспект» расположится юго-восточнее угла Дунайского
проспекта и Бухарестской улицы, она будет
мелкого заложения с двумя подземными
вестибюлями, куда поведут ступеньки и эскалаторы. «Проспект Славы» возводят на углу
Бухарестской улицы и Южного шоссе, это пилонная станция глубокого заложения, с двумя подземными вестибюлями, соединенными
подземным пешеходным переходом.
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Wernisaż wystawy „Złote Miasto” Eleny Kisielowej
w Konsulacie Polskim w Sankt Petersburgu
Być może jest tak, że polską gościnność
trudno znaleźć w Polsce. Może szybciej i
łatwiej znajdziemy ją w małych Polskach na
całym świecie – w tym w tej petersburskiej –
Konsulacie RP w Sankt Petersburgu.

W

ernisaż wystawy „Złote Miasto” («Золотой Город») Eleny
Kisielowej, w mroźny wieczór 28
stycznia zgromadził w Konsulacie
Polskim w Sankt Petersburgu kilkudziesięciu szukających pokarmu dla
ducha gości. W pokazanym cyklu
artystka – jak sama pisze – poszukuje
Ziemi Obiecanej, która z jednej strony może być ukryta gdzieś obok nas
a z drugiej – być zupełnie nieuchwytna. Prace łączą więc surrealistyczne,
baśniowe motywy ze skrupulatnym
odwzorowaniem architektury różnych miast (w Warszawie za staromiejskim łukiem zobaczymy na przykład ogromnego ptaka). Wszystko
to opisane na geometrycznych motywach, które mnie, pochodzącemu
z Łodzi (nomen omen Ziemi Obiecanej) nieodparcie przywodzą na
myśl prace rosyjsko-łódzkiej Katarzyny Kobro.
Jakby samych obrazów było mało, wydarzeniu towarzyszyła muzyka – i to muzyka nie byle jaka. Grać rozpoczął Aleksander Mitieniew
na instrumencie, który ja – a być może i część gości – widziałem po
raz pierwszy – na
bandoneonie. To, że
Mitieniew jest laureatem licznych nagród
(Wikipedia wymienia
10) zawdzięcza z całą
pewnością nie tylko
temu, że wielu bandoneonistów na świecie
nie ma (przynajmniej

Elena Kisielowa

Andriej Iwanowicz
Aleksander Mitieniew
poza Argentyną, gdzie na bandeonie gra się tango). Podobnie jak jego
kuzyn – akordeon, bandoneon zachwyca bogatym, ilustracyjnym
brzmieniem (polecam sprawdzić np. znakomite polskie akordeonowe
Motion Trio). Połączenie z charyzmatyczną skromnością pana Aleksandra dało efekt w niezwykłym pierwszym akcie wieczoru.
Po bandeonie słuchaliśmy niezrównanego Chopina na fortepian
(Olga Danilewska) i wiolonczelę (Jekatierina Trawkina). Artystki z
Teatru Maryjskiego miały trudniejsze zadanie – wiolonczelę i fortepian
każdy zna, nici z elementu zaskoczenia. Mimo to nie dały za wygraną
i – jak na moje niewprawne ucho – zagrały znakomicie.
Muzycznie wieczór zakończył poproszony o występ przez Elenę
Kisielową Andriej Iwanowicz. Zgodnie z Hitchcock’owską zasadą „najpierw trzęsienie ziemi a potem napięcie rośnie” występ tego pianisty był
wisienką na torcie wieczoru. Znowu Chopin i goście byli pod ogromnym wrażeniem. Zdaje się, że krytycy muzyczni użyli by tutaj sformułowania „brawurowe wykonanie”. Przyjemną niespodzianką dla Polaków
podczas odwiedzin strony artysty będzie zapewne fakt, że wymienia On
tam Chopina jako swojego ulubionego kompozytora.
Kiedy uczta dla ducha powoli dobiegała końca, przyszła pora na
ucztę dla ciała. Rosyjskie specjały świetnie komponowały
się z „firmową” polską zastawą
ozdobioną pozłacanymi orłami,
a goście pomiędzy przekąskami
napełniali salę rozmowami w
co najmniej dwóch językach. A
ja – chociaż nie znałem prawie
nikogo i tak czułem się jak w
domu – może nie do końca
swoim ale na pewno polskim.

Michał Grelewski,
28.01.2014
Maria Krasnowa
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Впечатления от поездки в Польшу
на летнюю практику
М

ы с Полиной Капустиной и Дашей Степановой, студентками 3 курса польско-английского отделения
СПбГУ, ездили в Люблин, город, который по своей красоте
и культурной и исторической ценности не уступает другим известным городам Польши. В первый день занятий
все участники написали тест по польскому языку, и по его
результатам всех распределили по группам. В программе
принимали участие студенты не только из России, но и
из Восточной и Западной Европы: Украины, Белоруссии,
Молдавии, Чехии, Словакии, Великобритании и Германии.
Помимо практических занятий по разным аспектам
польского языка и лекционных – по литературе, истории,
кинематографу и культуре этой чудесной страны, у нас
была возможность осмотреть город и его окрестности
(Казимеж, Сандомир, Козлувка – усадьба Замойских), насладиться прогулками, посетить музеи (Люблинский замок, Башня (донжон), Часовня Святой Троицы, Майданек,
Музей Любельской деревни и так
далее). Также два дня мы пробыли в
культурной столице Польши Кракове:
в первой половине дня были экскурсии с гидом по Вавелю, Кафедральному собору и католическим храмам,
а в остальное время у нас был шанс
самостоятельно ознакомиться с такими замечательными краковскими достопримечательностями как Церковь
Успения Пресвятой Девы Марии (Мариацкий костёл), Музей Чарторыйских, Барбакан, синагоги Казимежа,
католическая церковь Св. Войцеха,
католическая церковь Св. апп. Петра
и Павла, Галерея польской живописи
XIX века в Сукенницах, Национальный Музей.
В свободное время мы участвовали в различных конкурсах, например,
посвящённых польскому произношению «Mistrz Polskiej Wymowy»
(«Мастер польского произношения»),

Szanowna Redakcjo Gazety Petersburskiej!

Jestem Polakiem mieszkającym od 2,5 roku
w Petersburgu. Będąc ostatnio w polskim
Konsulacie, znalazłem Państwa Gazetę
Nr 3–4 2013.
Jako że nie czytam biegle w języku rosyjskim, jakież było moje zdziwienie, kiedy zacząłem ją przeglądać.
Proszę więc wyjaśnić mi na łamach gazety
logikę, dlaczego 80% artykułów jest pisana
po rosyjsku, a nie po polsku? Przecież jest to

Ù Степанова Даша
Ø

Даша Конушкина

Ú Полина Капустина

gazeta kierowana do Polaków na obczyźnie,
więc dla mnie logiczne jest, że powinna się
ukazywać po polsku, aby pielęgnować nasz
rodzimy język a nie język rosyjski.
Czy według redakcji, gazety dla polaków w
Chinach są wydawane po chińsku?!
Albo czy gazety dla Rosjan w Polsce są wydawane po Polsku?
Dla mnie osobiście, Polak to osoba z Ojca
Polaka, Matki Polki, czująca więź z Polską,
mówiąca i czytająca po polsku. Jeżeli ktoś
nie posługuje się językiem polskim w stopniu

польской культуре и истории, смотрели
польские фильмы в оригинале, ходили
на концерт, посвящённый польским национальным танцам. На одном из занятий
научились полонезу и выучили несколько
наиболее известных польских песен. Мы
очень благодарны Польскому Консульству
в Санкт-Петербурге за предоставленную
нам чудесную возможность не только попрактиковать изучаемый язык, но и узнать
польскую культуру.

Дарья Конушкина,
студентка 3 курса польско-английского
отделения СПбГУ

komunikatywnym,
nie powinien być
uważany za Polaka.
Jeżeli Państwa Gazeta, dla Polaków, jest wydawana w większości w języku rosyjskim to na pewno nie
motywuje to ludzi do spróbowania czytania
po polsku. Język polski powinien być w tej
gazecie promowany i powinna się ukazywać
w 100% w języku polskim.
Pozdrawiam,
Grzegorz Hankus
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Polscy sportowcy na Igrzyskach
Zimowych w Soczi 2014
Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi Polska była reprezentowana w rekordowym 59-osobowym składzie. Już pierwszego dnia zmagań
polscy kibice byli pełni nadziei i optymizmu. W sobotę 8 lutego do walki
o medale przystąpiła Justyna Kowalczyk, będąca absolutnie największa
gwiazda polskiego sportu ostatnich lat. Multimedalistka największych imprez, nazywana przez fachowców „królową klasyka”. Jak sama mówiła, są
to jej ostatnie Igrzyska Olimpijskie i chce z nich wrócić z złotym medalem
olimpijskim.
Tuż przed rozpoczęciem Igrzysk w Soczi do kibiców zaczęły docierać
bardzo niepokojące wieści o stanie zdrowia Justyny
Kowalczyk. Mówiono o kontuzji stopy, piszczeli bądź
kolana. Niepokojące wiadomości potwierdziły się.
Justyna Kowalczyk na Igrzyskach w Soczi wystartowała z wielowarstwowym złamaniem piątej kości
śródstopia.
Biegł łączony kobiet na 15 km miał być sprawdzianem i potwierdzeniem dyspozycji Justyny Kowalczyk. Pierwsze 7,5 km w wykonaniu Pani Justyny
wyglądało bardzo dobrze, niestety pierwsze nieszczęście przytrafiło się w czasie zmiany nart kiedy to Justyna Kowalczyk straciła równowagę i przewróciła się,
tracąc cenne sekundy oraz dystans do przeciwniczek.
W konsekwencji Pani Justynie nie udało się dogonić 4-osobowej grupy prowadzącej i bieg na 15 km
ukończyła na 6 miejscu.
Drugiego dnia zmagań olimpijskich oczy wszystkich kibiców zwróciły się na skocznię narciarską. Do
walki o medal przystąpili polscy skoczkowie z Kamilem Stoch na czele. Kamil
Stoch jest wielką nadzieją polskich skoków narciarskich, następca Adama
Małysza, obecny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach
narciarskich, mistrz świata w skokach na dużej skoczni z 2013 roku. W czasie
zawodów na małej skoczni Kamil Stoch nie miał sobie równych. Oddając
dwa najdłuższe skoki (105,5 metra oraz 103,5 metra) zdeklasował swoich
rywali, wyprzedzając drugiego Petera Prevca o prawie 13 punktów, natomiast trzeci Anders Bardal stracił do Kamila Stocha prawie 14 punktów. Tym
samym Kamil Stoch zdobył pierwszy olimpijski medal dla Polski i został drugim Polakiem (po Wojciechu Fortunie), który został mistrzem olimpijskim
w skokach narciarskich! Z dobrej strony pokazali się także pozostali Polscy
skoczkowie. Maciej Kot zajął 7 miejsce, a Janek Ziobro był 13.
W czwartek 13 lutego ponownie do walki stanęła Justyna Kowalczyk na
dystansie 10 km techniką klasyczną. Jak się okazało Justyna Kowalczyk nie

na darmo jest nazywana „królową klasyka”. Nie dość, że wystąpiła z poważną kontuzją, to jeszcze zwyciężyła w biegu na 10 km, pokonując Charlotte
Kalla o ponad 18 sekund i Therese Johaug o ponad 28 sekund.
Justyna zdobyła swój drugi złoty medal olimpijski (po biegu 30 km w
Vancouver) oraz drugi złoty medal dla Polski.
Sobota 15 lutego okazała się być najpiękniejszym dniem dla Polaków
na Igrzyskach Zimowych w Soczi. Tego dnia Polacy zdobyli dwa złote medale olimpijskie. Najpierw panczenista Zbigniew Bródka, który w ostatnich
dwóch sezonach aż 6 razy stał na podium w Pucharze Świata, w biegu na
1500 metrów pokonał drugiego holendra Koena Verweij o 0,003 sekundy (cztery centymetry!), zdobywając
złoto olimpijskie, a kilka godzin później Kamil Stoch, na
dużej skoczni zdobył drugie tego dnia dla Polski złoto
olimpijskie. pokonując o 1,3 punktu 42 letniego weterana skoków Noriakiego Kasai oraz trzeciego Petera
Prevca.
Był to drugi indywidualny medal Kamila Stocha na
Igrzyskach w Soczi oraz czwarty medal dla Polski.
22 lutego 2014 roku był bardzo udanym dniem dla
polskich reprezentantów. Najpierw panczeniści w składzie Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański zdobyli brązowy medal w biegu drużynowym,
a kilka godzin później z srebrnego medalu cieszyły się
polskie panczenistki w składzie Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska.
Polska reprezentacja zdobyła w Soczi sześć medali.
Dało to biało-czerwonym 11. miejsce w klasyfikacji. Były
to najlepsze zimowe igrzyska dla Polaków w historii. Za Polską znalazły się
takie państwa jak Chiny, Szwecja, Finlandia czy Włochy.
Polscy reprezentanci spisali się rewelacyjne o czym może świadczyć
fakt, iż w ciągu 14 dni trwania Igrzysk Olimpijskich w Soczi zdobyli dwa razy
więcej złotych medali niż w czasie wszystkich dotychczasowych występуw
na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich (od Chamonix 1924 do Vancouver
2010, Polacy zdobyli łącznie 6 medali z czego 2 złote).
Kibice na jeszcze lepsze wyniki polskich reprezentantów będą czekali
4 lata kiedy to Zimowe Igrzyska Olimpijskie będą się odbywać w południowokoreańskim Pyeongchang.

Relacjonował Tomasz Surewicz
Zdjęcia: PAP/EPA/Vincent Jannink, PAP/EPA/Hannibal Hanschke,
PAP/Grzegorz Momot, GEPA/Andreas Pranter

Justyna Kowalczyk

Kamil Stoch

Zbigniew Bródka

Panczeniści w składzie Zbigniew Bródka,
Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański
Dawid Kupczyk, chorąży polskiej ekipy
Polskie panczenistki Katarzyna Bachleda-Curuś,
Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska

20

страницы истории

Gazeta Petersburska

Библиотека Залуских
как основа РНБ
Братья-просветители

Польские церковные и государственные деятели, библиофилы и меценаты
Юзеф Анджей (1702–1774) и Анджей
Станислав (1695–1758) Залуские создали первую общедоступную библиотеку в
Речи Посполитой. Происходящие из семьи
польской шляхты, они получили прекрасное воспитание.
Готовясь к церковной карьере, братья
путешествовали по Европе, подолгу жили
в Париже, Риме, продолжая свое образование. В поездках по Европе они покупали
рукописи и книги, в различных хранилищах отыскивали и копировали документы
по истории Польши. Накапливая книжные
сокровища, братья пришли к решению
объединить личные собрания с теми фондами, что унаследованы от умерших родственников (среди которых были и коронованные особы) – и создать из этого объединенного фонда публичную библиотеку.
Анджей, ставший уже епископом в
Луцке в 1736 г. покупает под библиотеку
в центре Варшавы дворец Даниловичей.

Юзеф оставляет на родине книги и пускается в путешествие по европейским хранилищам книг и рукописей. В поисках раритетов он исколесил всю Европу, стал членом научных обществ Рима, Флоренции,
Болоньи, Берлина, Лейпцига, академий
Санкт-Петербурга, Нанси и Стокгольма.
Подготовка к открытию книгохранилища
длилась десять лет из-за работ во Дворце,
который должен принять коллекции. В
1744 г. Юзеф основал «Общество Читателей» (Towarzystwo Czytelnicze), целью которого должны были стать закупка и чтение книг. Произведения могли поступать
в Библиотеку только будучи отобранными
членами Общества. В 1745 г. через прессу
братья призывают издателей присылать
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им новинки, чтобы они смогли создавать
национальную библиографию.
8 августа 1747 г. библиотека Залуских
«Civium in usus» («Для граждан») торжественно открылась. На полвека библиотека стала одной из главных достопримечательностей Варшавы. Посещающие
город иностранцы считали обязательным
для себя посетить дворец-библиотеку.
Для зарубежья выпускались различные
справочные издания. Кроме книжного и рукописного собрания в библиотеке комплектовались коллекции гравюр,
карт; возник кабинет натуральной истории с гербариями, коллекциями минералов, набором геометрических, физических и астрономических инструментов.
Братья были первыми, кто поставил себе
целью собирать все польские печатные издания. Это была огромная задача, принимая
во внимание то, что типографии в Польше
начали свою деятельность с 1473 (среди
первых в Европе, через три года после Парижа). Известно, что Библиотека Залуских
содержала брошюры (маленькие форматы)
и листовой материал, что было редкостью, так как другие библиотекари
пренебрегали этим родом документов.
Издатели, научные общества, или сами
авторы охотно отвечали на обращения
Залуских, которые продолжали рыться
в польских и иностранных книжных
магазинах, следить за продажами с аукциона, покупая частные коллекции после смерти ученых. Когда приобретение
книги было невозможно, Юзеф Залуский заказывал копию с документа.
По богатству и численности фондов библиотека Залуских могла соперничать с тремя крупнейшими книгохранилищами Европы того времени: Библиотекой
Британского музея, Королевской библиотекой в Париже и Королевской библиотекой в Мюнхене.

Трагическая участь библиотеки

История Императорской Публичной
библиотеки с момента ее основания неразрывно связана с ценнейшим достоянием
польского народа – библиотекой Залуских,
сообщает пресс-служба РНБ. Сформированная в конце XVII–XVIII вв. польскими
государственными и церковными деятелями Залускими библиотека считалась
одним из самых крупных частных книж-

В Отделе рукописей
Российской национальной
библиотеки открыта
выставка «Первые
коллекции Императорской
Публичной библиотеки:
рукописи Залуских».

ных собраний в Европе и насчитывала
свыше 400 тысяч изданий, 40 тысяч гравюр и около 20 тысяч рукописей. В 1747 г.
по решению владельцев библиотека стала
публичной, а с 1774 г. после смерти Юзефа
Анджея Залуского – государственной.
Библиотека Залуских была настолько
ценной, что после подавления Александром Суворовым восстания Тадеуша Костюшко в ноябре 1794 года и третьего раздела Польши Екатерина II повелела доставить ее из Варшавы в Петербург в качестве
главного трофея.
Когда в июне 1795 г. книги Залуских
прибыли в столицу, перед русским правительством остро встал вопрос о размещении грандиозной коллекции. Как
отмечают в РНБ, «это событие побудило
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к скорейшему возведению специального
здания для Публичной библиотеки», план
учреждения которой был подан графом
А.С. Строгановым на рассмотрение императрице еще в 1766 г. После завершения
строительных работ в 1801 г. собрание Залуских было перемещено в новое здание и
стало основой фондов Императорской Публичной библиотеки.
Рукописи Залуских поступили в «Депо
манускриптов» и вошли в число первых
рукописных коллекций новой библиотеки.
Они оставались в России до начала 1920-х
гг., а затем по условиям Рижского мирного
договора от 18 марта 1921 г. были возвращены в Польшу.
В Публичной библиотеке осталось небольшое число кодексов из польских собраний, за которые Польская республика
получила компенсацию. События Второй
мировой войны оказались губительными
для библиотеки Залуских. В августе-сентябре 1944 г. она почти полностью погибла в
огне, повторив судьбу богатейшего собрания древности – Александрийской библиотеки. Урна с пеплом сожженных книг и
рукописей хранится в Варшаве, в Национальной библиотеке
Уцелели лишь около 2200 рукописей
из 20 тысяч – 1851 манускрипт в Польше
и около 300 – в Петербурге в Российской
национальной библиотеке.

Выставка в РНБ

На выставке в Отделе рукописей экспонируются рукописные кодексы из знаменитой книжной коллекции Залуских. Это рукописи IX–XVIII вв. на европейских и восточных языках, чрезвычайно разнообразные по
тематике и составу. Учитывая принадлежность владельцев к высшему духовенству,
наиболее широко у Залуских были представлены книги Священного Писания, литургические рукописи и сочинения по теологии.
Значительную часть рукописного собрания
составляли рукописные книги XVI–XVIII
вв. по истории Польши, юридические сборники, трактаты по церковному и гражданскому праву, медицинские и математические
рукописи, сочинения исторического и литературного жанров.
Впервые посетители библиотеки смогли увидеть выставку, посвященную рукописной части богатейшего собрания Залуских, где представлены кодексы во всем
многообразии их жанров. Выставка, посетить которую можно по предварительной
записи, будет открыта до конца апреля.

Сотрудничество с Польшей

Отметим, что РНБ активно сотрудничает поляками. Директор Национальной
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библиотеки Польши Томаш Маковски и
заместитель Генерального директора НБ
Польши Катажина Щласка в конце января
прибыли в Санкт-Петербург для участия
в юбилейных торжествах, посвященных
200-летию со дня открытия Императорской публичной библиотеки – Российской национальной библиотеки, сообщает служба международной деятельности
РНБ. Они участвовали в торжественном

Юзеф Анджей Залуский

Анджей Станислав Залуский
заседании в Думском зале Таврического
дворца и посетили Библиотеку.
Т. Маковски вручил в подарок Генеральному директору РНБ Антону Владимировичу Лихоманову публикацию
только что вышедшего издания «Опись
Рукописного материала библиотеки Залуских Императорской Публичной Библиотеки». Это – единственный и наиболее
полный инвентарь, отражающий состав
рукописной части богатейшего книжного собрания Европы. Издание этого ценнейшего памятника является результатом
многолетнего сотрудничества Национальных библиотек Польши и России, которое
реализовывалось в рамках партнерского
соглашения, существующего между Библиотеками. Было принято решение об
организации торжественной презентации
вышедшего издания.
Публикация описи представляет интерес как для польской, так и для российской
стороны, поскольку кроме реконструкции
рукописной части состава библиотеки Залуских дает возможность изучения истории формирования фондов РНБ.
Также на встрече обсуждались совместные проекты в рамках грядущего
перекрестного года Россия–Польша-2015.
После официальной встречи гостям была
проведена экскурсия по библиотеке. Кроме того, польские коллеги отдельно посе-

тили сектор «Полиграфия» Иностранного
книжного фонда РНБ, где посмотрели материалы, относящиеся к новому проекту
«Книги из библиотеки короля Сигизмунда
Августа в фондах Российской национальной библиотеки».

200-летие РНБ

Открытие Императорской Публичной библиотеки состоялось 2 (14) января
1814 года. Основанная по указу Екатерины II «в пользу любителей учёности и просвещения» Императорская публичная
библиотека стала первым в нашей стране
государственным книгохранилищем и общедоступным просветительским, образовательным центром.
Сегодня она является одной из крупнейших в мире и занимает почетное место
в ряду национальных библиотек мира благодаря своей истории, уникальным собраниям рукописных и печатных документов
на всех языках мира. В фонде библиотеки
насчитывается более 36 млн изданий, доступных широкому кругу читателей.
В разное время библиотеку посещали
Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, Д.И. Менделеев,
А.И. Солженицын, Д.С. Лихачёв и другие
выдающиеся учёные, писатели, общест
венные деятели. Здесь хранятся уникальные книжные и рукописные коллекции,
которые
привлекают
исследователей
из многих стран.

Подготовила Т. Захарова
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О новой Европе по-русски
12 февраля 2014 года в Доме Польском и Культурнопросветительском обществе «Полония» прошла встреча редакции
журнала Gazeta Petersburska с редакторами журнала «Новая
Европа». Встреча вызвала живой интерес не только у журналистов,
занимающихся польской проблематикой, но и у петербургских
поляков, которые пришли на встречу.

Марек Радзивон, директор Польского
Института в Москве, член редколлегии
«Новой Европы» Марек Радзивон
Анджей Домбровский, председатель Коллегии
Восточной Европы им. Яна Новака-Езеранского
во Вроцлаве Анджей Домбровский

Ж

урнал представляли Председатель Коллегии Восточной Европы им. Яна Новака-Езеранского
во Вроцлаве Анджей Домбровский, директор Польского Института в Москве и член
редколлегии «Новой Европы» Марек Радзивон, а также Сергей Ефремов, директор
Московского театра Комедии.
«Новая Европа» – это русскоязычный
ежеквартальный журнал, который совсем
недавно стало выходить во Вроцлаве. Тематика журнала – самая разная, она не
концентрируется только на русско-польских связях и на регионе Восточной Европы. Издание стремится освещать самые
разные темы, стараясь дистанцироваться
от каких-либо официальных и государственных границ. Марек Радзивон рассказал о целях журнала: «нам хочется информировать русскоязычного читателя о
том, что происходит в Польше, в Европе
и в мире, и то, как Европа представляет
себе Россию. А также показать те вопросы, проблемы и достижения, которые
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происходят в Европе, о которых, как нам
кажется, русскоязычному читателю довольно сложно найти информацию».
Это решение кажется вполне разумным, учитывая ту политику, которую далеко не первый год проводит ЕС, а именно – разрушение каких-либо границ, что,
по мысли идеологов, в конечном счете,
должно уничтожить конфликты, которые раздирали Европу в течение многих
столетий. В этой связи, появление такого
журнала органично вписывается в современную европейскую систему формирующихся ценностей.
Как пишут члены редакции журнала в
первом номере, «Новая Европа» призвана
стать местом проведения важных дискуссий. Цель издателей – встреча людей с
различными взглядами, встреча европейской Россия с европейской Украиной и
европейской Беларусью. В первом номере
«Новой Европы» опубликованы мнения
выдающихся европейцев, среди них Ричард Пайпс, знаменитый советолог, за-

Милана Ковалькова

нимающийся Центральной и Восточной
Европой, уроженец польского Чешина,
и Сергей Ковалев – легендарный правозащитник, мудрый гражданин Европы
и моральный авторитет, у которого нашлось для Европы немало критических и
горьких слов.
По итогам встречи между «Новой Европой» и журналом Gazeta Petersburska
была достигнута договорённость о сотрудничестве, результаты которого, надеемся,
не заставят себя долго ждать.

Николай Демяновский
Фото: С. Карпенок

Redakcja Gazety Petersburskiej składa
serdeczne podziękowanie pani Natalii
Bryżko-Zapór, dyrektorowi Instytutu
Polskiego w Sankt Petersburgu za pomoc
i umożliwienie organizacji niezwykle
interesującego spotkania redakcji GP
z redakcją nowopowstałego kwartalnika
«Nowa Europa».
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Wywiad z ks. Edwardem Pleniem SDB,
kapelanem polskich sportowców w Sochi
– Jak ojciec został kapelanem sportowców? Czy to
są pierwsze Igrzyska w których ojciec bierze udział?
– W 2002 roku Konferencja Episkopatu
Polski powołała mnie na krajowego duszpasterza sportowców. Było to dla mnie i zaskoczenie i wyróżnienie. Stawiałem sobie pytanie,
dlaczego? Szukałem odpowiedzi. Być może,
że jest tutaj. W roku 1992 powołaliśmy do
życia Salezjańską Organizację Sportową SALOS, która za cel postawiła sobie „wychowanie przez sport”. Dzisiaj ma około 40 tysięcy
dzieci i młodzieży. Skromnie powiem, że to są
już 6 igrzyska, rozpoczęło się od Aten, potem
Turyn, Pekin, Vancouver, Londyn no i Sochi.
– Ojcze jak wygląda życie kapelana sportowców w
Soczi?
Trzeba sobie uświadomić, że na igrzyskach
olimpijskich praca wśród sportowców to taka
mała parafia. Tutaj wszystko się dzieje: msze
św., nabożeństwa, sakramenty, głoszenie Słowa
Bożego, słuchanie zawodników, rozwiązywanie problemów, obecność pośród nich. Jestem
dla nich na każde wołanie, na każdy duchowy
s.o.s.
– Czego najbardziej potrzebują sportowcy w Soczi
pod względem duchowym?
– Wydaje się, że w tych czasach to największe wołanie młodych ludzi a szczególnie
sportowców o ludzi szczerych, autentycznych,
którzy potrafią słuchać. Są przecież różne
osobowości, jednym wystarczy trener, innym
psycholog, a jeszcze innym kapłan. Cieszę się,
że sportowcy potrzebują takiej obecności, duchowego wsparcia, bycia z nimi na dobre i złe.
Czasami wystarczy słowo, uśmiech, jakiś żart.
Ale i trzeba poświęcić więcej czasu aby dotrzeć
do pokładów ducha, które są „przywalone,
przygniecione liberalnym myśleniem, życiem
takim na niby”.
– Czy ojciec rozmawia i pomaga tylko sportowcom
z Polski?
– Jestem kapelanem reprezentacji olimpijskiej Polski. I to jest oczywiste, że jestem dla
nich. Gdy jestem w Centrum religijnym to
zwracają się inni sportowcy, którym też staram
się pomagać jak naszym.
– Czy modlitwa i udział we Mszy świętej pomaga
uzyskać lepszy wynik?
– Chciałbym, żeby tak było. To tak się nie
przekłada. Byłoby zbyt proste, ze świata marketingu. Panie Boże, widzisz, że się modlę,

więc daj mi coś za to, albo spełnij moje marzenia. Bóg często pisze na krzywych liniach.
Sportowcom często powtarzam, że modlitwa
wtedy jest skuteczna, jeśli ja coś daję i obiecuję
Panu Bogu ze swojego życia, co mnie kosztuje, wymaga wysiłku, trudu. A nie taryfikator:
3 Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo.
– Dla nas katolików w Rosji wspaniałym przykładem
było to, że wspaniali polscy sportowcy uczestniczą
we Mszy, biorą w niej czynny udział nawet w dzień
rozrywek. Czy taka postawa jest wśród sportowców
normalną? Czy raczej to jest wyjątek?
– W Pekinie na igrzyskach biskup Pekinu
„przyznał naszym sportowcom” złoty olimpijski medal za świadectwo wiary i udział w
niedzielnych mszach św. Bardzo wielu sportowców jest głęboko wierzących i tak jak mówi
mistrz olimpijski Kamil Stoch „jeśli Bóg jest na
pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu”.
– Gdy jeden z tych z którymi ojciec się modlił został
Mistrzem Igrzysk jak ojciec na to zareagował?
– Kamil Stoch to osobna historia. Przyjaźnimy się od igrzysk olimpijskich w Atenach.
Kamilowi po mszy św. powiedziałem: wybacz,
ale po konkursie nie podejdę do Ciebie, bo
będę zbyt wzruszony... Na gratulacje przyjdzie
czas później.

Священники на Олимпиаде в Сочи
Олимпийский Сочи входит в епархию Святого Климента.
В трех Олимпийских деревнях действуют молельные
комнаты для последователей пяти основных
мировых религий. Кроме того, в сочинском храме
Святых Апостолов Симона и Фаддея будут проходить
специальные богослужения.
Одну из часовен, расположенную в горной деревне,
католики используют совместно с православными.
В ней трудится священник-иезуит Янез Север. Впрочем,
он помогает и на главной горной базе, где капелланом
служит его собрат по ордену о. Олвин Вегас. Спортсменов
в приморской Олимпийской деревне духовно
поддерживает настоятель сочинского храма
о. Ириней Издебски. Помогают и монахини
из конгрегации сестер Лоретанской Божьей Матери.
«На практике, должно быть так: ежедневно надо служить
Мессу и в течение дня всегда быть доступными,
если вдруг появится необходимость», –
рассказал Михаилу Фатееву о. Сергей Бабаджанян,
который будет капелланом во время Паралимпиады.
Отец Сергей – выпускник петербургской
католической семинарии, сейчас служит
в краснодарском приходе. В паре
с ним будет работать еще один
сочинский священник –
о. Марчин Войтыра.

– Jakie są wrażenia ojca od Soczi? Od Igrzysk?
– Podziwiam Rosję i Rosjan za to co zrobili by godnie przygotować się na przyjęcie
sportowców. To jest klasa światowa. Obiekty
sportowe wspaniałe, infrastruktura drogowa
rewelacyjna i ludzie bardzo życzliwi na każdym miejscu. Dziękujemy Rosji i wielkiemu
narodowi rosyjskiemu.

Rozmawiał Michaił Fatiejew
www.gazetapetersburska.org
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Requiem na śmierć króla
W tym roku po raz pierwszy na Zamku Królewskim w Warszawie został upamiętniony
dzień śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wykonaniem Requiem.
12 lutego w Sali Wielkiej Zamku utwór Józefa Kozłowskiego w opracowaniu na chór,
solistów i organy wykonał Warszawski Chór Kameralny pod dyrekcją Ryszarda Zimaka.
W partiach solowych wystąpili Marta Boberska (sopran), Sylwester Smulczyński (tenor),
Andrzej Klimczak (bas), Bartosz Jakubczak (pozytyw). Słowo wstępne wygłosiła badaczka
polsko-rosyjskich związków muzycznych Wiktoria Antonczyk.
12 lutego minęła kolejna 216. rocznica
śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego
(1732 – 1798). Kres życia zdetronizowanego
króla nastał w Petersburgu. Zaproszony przez
Pawła I król ostatni rok spędził w swoistej „złotej klatce”, pełniąc rolę honorowego gościa cesarza. Imperator rosyjski wszystkimi czynami demonstrował dezaprobatę polityki swojej matki,
między innymi wielkodusznie ułaskawiając
polskich więźniów, uchylając sekwestr nałożony na dobra królewskich krewnych, wreszcie
otaczając szacunkiem samego króla. Po zgonie
Poniatowskiego Paweł I niezwłocznie podjął
przygotowania do uroczystego należnego koronowanej osobie obrzędu funeralnego.
Specjalna Smutna Komisja, powołana
przez imperatora, opracowała bogaty program
wyszukanych egzekwii. Pompatyczne uroczystości pogrzebowe trwały praktycznie miesiąc.
Ich opisy zachowały się w niezwykle ciekawych
wspomnieniach i listach – Józefiny Szczęsnowej Potockiej, królewskiego pazia, arcybiskupa Stanisława Siestrzeńcewicza oraz Tadeusza
Bułharyna. Szczególną jednak wartość mają
źródła przechowujące się w archiwach Petersburga. To zbiór dokumentów Smutnej Komisji, w którym został odzwierciedlony dokładny
przebieg wydarzenia, a także foliant nutowy
zawierający całą muzyczną oprawę pogrzebu.
Ceremonia łączyła w sobie elementy rosyjskiej
i polskiej tradycji, z właściwą dla nich teatralizacją żałoby.

Obrzęd wymagał należytych dekoracji,
które wykonał znany włoski architekt Vincenzo Brenna. W kościele na wysokim piedestale
został wzniesiony katafalk, otoczony obeliskami i alegorycznymi posągami. Pałac i kościół
obito czarnym kirem. Dworzanie imperatora
i króla przyodziali się w specjalnie uszytą żałobną liberię. Karety arystokracji były obite
czarną tkaniną z herbem i koroną królewską,
a kapami z tej samej tkaniny okryto konie.
Mroczno-uroczysty koloryt widowiska dopełniały błyszczące złote insygnia, ordery i ogień
pochodni.
Na gigantycznej scenie „żałobnego teatru”
tysiące uczestników odgrywały odpowiednią rolę, a w kulminacji uroczystości
zjednoczyły się we wspólnym marszu
od Pałacu Marmurowego do świątyni katolickiej, kościoła św. Katarzyny
na Newskim Prospekcie. Mistrzowie
ceremonii podzielili ten kondukt
na osiem grup. Występowali w nich
kolejno: dworzanie, urzędnicy, duchowieństwo, wojskowi, szlachta od
najniższej do najwyższej rangi i znamienici obywatele. Wzdłuż drogi od
Pałacu Marmurowego do kościoła
Miedzioryt W. Kołpakowa wg rysunku J. la Peine –
szpaler tworzyło dwadzieścia batalioCastrum doloris, projekt – V.V. Brenna
nów wojska, którym przewodniczył
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cesarz. W najważniejszym szóstym oddziale
najbliżsi króla kroczyli za rydwanem z jego
trumną. Otaczali ich kadeci z trzydziestoma
pochodniami.
Teatralny charakter był podkreślony obecnością ważnych dla polskiej kultury symboli
rycerskich. W grupie trzeciej został wyeksponowany rycerz uosabiający śmierć i zmarłego króla
ze skierowanym ku ziemi ostrzem miecza.

Stanisław August Poniatowski, portret
autorstwa Marcello Bacciarellego

25 лет „Полонии”
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Унылое лицо
Польши
на Востоке

Szczególną rolę odgrywali muzycy, ulokowani w dwóch oddziałach pochodu. W
trzecim konno jechało sześciu trębaczy i
jeden kotlista. Z kolei ośmiu śpiewaków i
dziesięciu muzyków z instrumentami dętymi
stanowili ramy dla procesji dostojników kościelnych, na czele z arcybiskupem Siestrzeńcewiczem w szóstym oddziale.
Po przeniesieniu ciała do kościoła nastąpiły zasadnicze punkty uroczystości pogrzebowych: msza żałobna i dwa dni później
uroczysty pogrzeb w krypcie kościelnej. Te
dwie ceremonie zostały ozdobione podniosłą
muzyką Requiem.
Można by przypuszczać, że kompozytor
nadworny z polecenia mistrza ceremonii w
ciągu dwudziestu dni skomponował i przećwiczył mszę z wykonawcami. Wspomnienia
zaś Józefiny Szczęsnowej Potockiej i księcia
Michała Kleofasa Ogińskiego świadczą o
tym, że król przeczuwał bliskość śmierci i
zlecił skomponowanie Requiem. Król przez
całe życie był patronem sztuk, dbał o dokładne i gustowne aranżowanie wykwintnych
ceremonii na Zamku; dlatego wiarygodnym
zdaje się, że swoje pożegnanie ze światem
zaplanował on z myślą o dawnych splendorach i zamówił Requiem u rodaka Józefa Kozłowskiego (1757 – 1831). Kompozytor ten
osiągnął szczyty mistrzostwa i kariery w Imperium, wnosząc znaczący wkład w rozwój
rosyjskiej kultury muzycznej. Komponując
pełną blichtru, niezwykle piękną muzykę dla
nadwornych ceremonii, Kozłowski wysunął
się na czołowe pozycje w muzycznym świecie stolicy i objął posadę dyrektora muzyki
teatrów imperatorskich.
Kompozytor potrafił bardzo naturalnie
adaptować do rosyjskiej artystycznej rzeczywistości gatunki zachodnioeuropejskiej muzyki sakralnej i został autorem pierwszego
rosyjskiego Requiem.
W tragicznym finale historii ostatniego
polskiego króla muzyka, będąca swoistym
odblaskiem świetności jego życia, odgrywała
ważną rolę. Towarzyszyła ona całemu rytuałowi – tak procesji pogrzebowej, jak i mszy.

Jej zapis zachował się w postaci autoryzowanej kopii partytury Kozłowskiego.
W wykonaniu utworu wzięli udział najlepsi muzycy stolicy. Chórowi Nadwornej
Kapeli Śpiewaczej towarzyszyła orkiestra
nadworna. Jako soliści wystąpili śpiewacy
nadwornej opery włoskiej, którzy występowali wcześniej przed królem zarówno w Warszawie, jak i w Petersburgu: Stefano i Paolo
Mandini, Santi Nencini oraz kastraci Angelo
Testori i Cristoforo Arnobaldi. Dyrygował
sam maestro Kozłowski.
Requiem to jedno z największych dzieł
wokalno-symfonicznych Kozłowskiego. Zostało napisane na chór, solistów, orkiestrę
symfoniczną i orkiestrę rogową.
Wzorując się na zachodnio-europejskich klasycystycznych wzorcach gatunku,
Kozłowski stworzył monumentalną, wieloczęściowa kompozycję, którą cechuje dramaturgiczna jedność. Poszczególne części
jego utworu odpowiadają kanonom mszy
żałobnej z logicznym powtórzeniem numeru
pierwszego jako ostatniego.
W utworze widoczne są wpływy późnej
szkoły neapolitańskiej. Przeważają części solowe oraz rozdziały z solo i chórem. Numery te, stworzone dla włoskich śpiewaków w
stylu operowych arii, wyróżnia żywy relief
rytmiczny, ekspresyjny wyraz. Większe znaczenie ma jednak deklamacja, podkreślająca
tragiczny sens tekstu liturgicznego.
Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie orkiestry rogowej. Była ona traktowana jako dodatkowa grupa instrumentów
blaszanych. Głębokie, tremolujące brzmienie
rogów w połączeniu z organami stwarzały
szczególnie uduchowiony klimat.
W Requiem Kozłowskiego naturalnie
połączyły się w jedną całość elementy sztuki świeckiej i sakralnej, tradycyjne cechy gatunku mszy żałobnej i efektowna teatralność.
W utworze tym z całą siłą odzwierciedlił się
dramatyzm epoki i losu człowieka pozbawionego Ojczyzny.

Wiktoria Antonczyk

Не так давно я вернулся из Новгорода,
где был участником международной зимней школы «Политика России, НАТО и ЕС
в Восточной Европе: конкурентное или
общее соседство?». На этом мероприятии
выступало много поляков, была Наталья
Брыжко-Запур, директор Польского Института в Петербург, был Роберт Пшель,
представитель НАТО, а также и многие
другие лица.
Меня заинтересовало выступление заместителя посла Польши в России, Ярослава Кщёнжека. Я задал ему вопрос о том,
как Польша планирует помогать своим
полонийным организациям, которые находятся на территории постсоветского
пространства, в том числе и в России. Ответ дипломата был прост: помощь будет
и будет существеннее, чем сейчас, однако
«Полонии» не должны забывать, что они
являются лицом Польши в этих странах.
Последний пассаж заставил меня задуматься: конечно, наша организация не
живёт припеваючи, хотелось бы получать
больше средств. Однако стоить подумать и
о том, что мы отдаём взамен, как мы создаём это лицо Польши.
К большому сожалению, мне показалось, что мы являемся очень скучным лицом, которое не представляет нашу страну
в Петербурге. Чай, печенье, разговоры о
насущных проблемах – конечно, это важные вещи, которые являются частью атмосферы «Полонии», но, как мне кажется,
скоро общество будет ассоциироваться
только с этими понятиями, если уже не
ассоциируется. У нас нет драйва, той энергии, которая заставляла бы говорить о нас:
одни бы нас хвалили за какие-то поступки,
другие за них же ругали и ненавидели – однако этого нет. Сейчас большинство к нам
индифферентно, если вообще знает нас,
так как мы не «светимся» нашей деятельностью, так как многие не хотят что-либо
делать. Не стоит жить «от воскресенья до
воскресенья» – это становится похожим
на мученье. Стоит хотя бы попытаться,
всем, в меру своих сил и возможностей
что-то давать обществу,
а не только у него брать.
Может, тогда наше лицо
станет веселее…

Николай
Демьяновский
www.gazetapetersburska.org
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Каждый ребенок имеет право учиться
Л

юдям свойственно стремиться к вершинам, стараться быть лучше, сильнее, успешнее других. Но как быть, если
природа или трагические жизненные обстоятельства в чем-то ограничили человека, если в силу физических недостатков
кто-то лишен возможности развиваться
так, как большинство окружающих его
людей? Тот, для кого даже маленький шаг
или решение простейшей задачи является
победой над собственной немощью, более всех нуждается в помощи, поддержке
и прежде всего в понимании. Именно потому огромного уважения заслуживают те
люди, которые посвящают себя этому нелегкому труду – специальной педагогике.
Понимание того, что ребенок с нарушениями в развитии может быть включен
в жизнь общества и в будущем занять в
нем достойное место, приходит постепенно. Порой мы не готовы увидеть в
умственно-отсталом человеке личность,
не ждем от людей, страдающих тяжелым
недугом, таким как ДЦП, особых достижений. Общество зачастую изолирует инвалидов в специнтернатах и иных подобных
учреждениях, будто пытаясь оградить себя
от этой «проказы». И лишь недавно отношение стало меняться.
Вот уже несколько лет в СанктПетербурге под эгидой Католической
Церкви действует Социальная школа
«Каритас», которая проводит занятия для
специалистов, занимающихся обучением
детей с нарушениями в развитии, приглашает на семинары специалистов, обладающих большим опытом в социальной
педагогике. Среди таких профессионалов,
неоднократно приезжавших в наш город
с лекциями и мастер-классами, были также учителя, терапевты, логопеды и другие
специалисты из Варшавы и Кракова.
В Польше еще в 1997 году был провозглашен принцип образования для всех. Он
предполагает, что любой человек, независимо от его способностей, имеет право

Надя Браунинг –
эксперт в области
школьного
обучения детей
с тяжелыми и
множественными
нарушениями
в развитии
(Германия,
Канада)

Малгожата Донска-Ольшко, Анна Артамонова
– директор НОУ ДПО «Социальная школа
Каритас», Альдона Мысаковска-Адамчик
развиваться, получать знания, необходимые ему для достойной, по возможности
самостоятельной жизни. Ребенок не только может, но и обязан получить образование – разумеется, в том объеме, в котором
он в состоянии усвоить школьную программу.
Обучать таких детей непросто, ведь
для того, чтобы передать им какие-то знания, необходимо в первую очередь установить с ними контакт, достучаться до их
сознания и увидеть ответную реакцию. А
как это сделать, если такие дети зачастую
имеют проблемы с речью? Польские специалисты из образовательно-реабилитационных центров утверждают, что главное
в их работе – наладить общение с учениками всеми доступными средствами, и именно методикам альтернативной коммуникации они обучают своих российских коллег.
Если ребенок не умеет говорить, он может
использовать жесты, картинки, символы,
надписи, даже специальные компьютерные программы. Главное, чтобы взрослые
услышали его «голос», чтобы он научился
высказывать свое мнение, принимать ре-

шение, осуществлять выбор. Именно эти
элементарные навыки помогут человеку в
будущем адаптироваться в обществе, найти свое место в жизни.
В конце ноября по инициативе «Каритаса» и при участии других образовательных,
социальных и благотворительных организаций в Санкт-Петербурге прошла Первая
Международная научно-практическая конференция «Обучение детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития».
Польские специалисты (Малгожата Донска-Ольшко и Альдона Мысаковска-Адамчик из Комплекса учебных заведений №109
в Варшаве) уже не первый раз приехали в
Петербург, чтобы пообщаться со своими
коллегами. В этот раз разговор предстоял
особый: участники конференции поставили перед собой задачу не только обобщить
свой опыт, но и выработать положения для
формирования новой законодательной
базы, которая обеспечивала бы деятельность специальных школ и всей системы
социальной реабилитации в России. Отношение общества и государства к инвалидам
серьезно меняется; речь идет уже не о простом обеспечении медицинского ухода за
ними, а о включении их в жизнь общества.
Именно поэтому для российских педагогов
оказался так важен польский опыт, мнение
польских специалистов, которые вот уже
второе десятилетие используют новые подходы в специальной педагогике, основанные на принципе уважения любой человеческой личности.

Милана Ковалькова
Фото: Евгений Мартынович
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Najdawniejsze źródła do dziejów Rusi.
Powieść doroczna i jej kontynuacje
Ukazała się najnowsza książka Początki państw. Ruś Artura
Kijasa – polskiego historyka, zajmującego się dziejami
wschodniej słowiańszczyzny w okresie kształtowania się
państwowości kijowskiej. Zamieszczamy wstęp z tej książki
i zachęcamy do dalszego czytania.

K

siążka Artura Kijasa Początki państw.
Ruś, zgodnie z tytułem, poświęcona
została genezie państwowości ruskiej. Państwo
to tworzyło się w bliskim sąsiedztwie Polski.
Stąd też wiele analogii między Rusią a Polską.
W Kronice polskiej Anonima Galla znaleźć
można liczne odniesienia do wzajemnych
kontaktów. Źródło ruskie Powieść doroczna
sporo miejsca poświęca Polsce.
Poza podobieństwami są jednak i różnice.
Wysiłek państwowotwórczy w Polsce skupił się
wokół dynastii rodzimej Piastów, która wykorzystała sprzyjające okoliczności i w miarę pokojowo w połowie X wieku stworzyła państwo.
Na Rusi proces ten nieco się skomplikował.
Związany był bowiem z dynastią obcą, pochodzącą ze Skandynawii, która po zdobyciu
władzy nad Słowianami po pewnym czasie
zaczęła identyfikować się ze słowiańskim substratem. Później, ulegając slawizacji, stała się
reprezentantem i wyrazicielem interesów rozległego państwa. Zdobycie Kijowa przez Olega
w 882 roku w imieniu syna Ruryka, Igora, dało
początek Rusi Kijowskiej. W prezentowanej
książce przedstawiona została historia tego
państwa od końca IX wieku do 1240 roku.
Mówiąc o początkach Rusi, trudno jednakże pominąć protoplastę dynastii Ruryka,
od imienia którego wzięła nazwę panująca na
Rusi dynastia. W związku z tym w książce znalazły się także rozdziały poświęcone Rurykowi
i kojarzonej z nim normańskiej teorii państwa
ruskiego.
Koncepcja normańskiej genezy Rusi nie
jest jedyną kontrowersją, która podzieliła
badaczy zajmujących się historią tego państwa. Jest ich dużo więcej. Dotyczą wydarzeń
politycznych, gospodarczych i społecznych.
Dyskusje budzą przyczyny upadku monarchii
kijowskiej, terminy społeczne, ich pojawienie
się i znaczenie. Książka, ze względu na popularny charakter, kwestie te pomija. W przywoływanych cytatach i wykazie bibliograficznym
nie uwzględnia również bogatej literatury
obcojęzycznej, odwołując się głównie do interpretacji spotykanych w literaturze polskiej.
Omówione zostały w niej natomiast najważ-

niejsze problemy średniowiecznego państwa,
jego początki, rozkwit i upadek. Nieco więcej
miejsca poświęcono monarchii kijowskiej w
czasach dwóch wybitnych władców Włodzimierza Swiatosławowicza i Jarosława Mądrego,
a także rozdrobnieniu feudalnemu, które w
ramach państwa feudalnego było zjawiskiem
naturalnym.
Zmierzch i upadek państwa ruskiego związany był z pojawieniem się w Europie groźnych
zdobywców, którymi byli Mongołowie, nazywani w źródłach łacińskich Tatarami. Położyło
to kres państwowości ruskiej, która do tego
czasu zanotowała wiele sukcesów zarówno w
sferze politycznej, gospodarczej, jak i kulturalnej.
Podstawowym źródłem do poznania dziejów Rusi jest kronika, która przez długie lata,
ze względu na rocznikarską strukturę dzieła,
nazywana była Powieścią doroczną. Trady-

cyjna nazwa tej kroniki zachowana została w
książce. Jej nowy przekład, po drugiej wojnie
światowej dokonany przez rusycystę wrocławskiego Franciszka Sielickiego, ukazał się
w 1968 roku pod tytułem Powieść minionych
lat. Poza tekstem w wydaniu tym znalazło się
obszerne omówienie genezy latopisarstwa na
Rusi, treści historycznej Powieści, etnografii,
wierzeń, obyczajów, kultury, religii, a także recepcji Powieści w Polsce.
Powieść doroczna w ostatecznej redakcji
powstała w Kijowie w drugim dziesięcioleciu
XII wieku. Nie jest tekstem jednorodnym.
Opisuje wydarzenia od epoki plemiennej do
początku XII wieku. Na dzieło składają się zapiski rocznikarskie, opowiadania i opowieści,
relacje dziejopisarskie, które kronikarz poznał
sam lub usłyszał od innych, wiadomości zaczerpnięte z kronik bizantyjskich dotyczące
dziejów powszechnych i historii Słowian. Na
tym szerokim tle ukazane zostały wydarzenia
związane z początkami i rozwojem państwowości ruskiej. Autor kroniki, podobnie jak to
dzisiaj robią badacze dziejów Rusi, chciał odpowiedzieć na pytanie: „Skąd się wywodzi kraj
ruski, kto w Kijowie pierwszy zaczął władać i
jak powstał kraj ruski”. Powieść doroczna doprowadzona została do 1117 roku. Jej kontynuacją jest Latopis kijowski kończący się na
1198 roku. Wydarzenia późniejsze, odnoszące
się do Rusi południowej, przedstawia Latopis
halicko-wołyński, którego fragmenty znalazły
się w edycji Kroniki staroruskie.
W zamieszczonej w książce bibliografii
znalazły się najważniejsze zwarte publikacje
związane z początkami Rusi. Autor, podobnie
jak to niegdyś zrobił kronikarz, stara się odpowiedzieć na pytanie dotyczące genezy Rusi
i najważniejszych spraw związanych z pierwszymi wiekami jej istnienia.

Zdjęcie: Prof. Artur Kijas
(Fot. Grzegorz Skowronek / AG)
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«Верным быть себе…»
Какой же тон найти и где слова добыть,
Чтоб стих не ранил слух, звуча как смех над гробом?
И пусть укор, упрек – но верным, верным быть,
Но верным быть себе, бредя по темным тропам.
(Пер.В.Британишского)

В

польской литературе XX века творчество Ярослава Ивашкевича (1894–1880) занимает одно из самых видных мест.
20 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения известного писателя, прозаика, поэта, драматурга, переводчика, автора многочисленных эссе, статей о литературе, изобразительном искусстве,
музыке и путевых очерков. Чрезвычайно богатое и многогранное
творчество Ивашкевича вызывает удивление своим всеобъемлющим характером. Он в каждой области творчества достигает
совершенства. Писатель такого диапазона явление в литературе
редкое; у него нет излюбленных жанров, он использует все.
Ярослав Ивашкевич родился под Киевом, в деревне Кальник.
Первыми учебными заведениями будущего писателя стали елисаветградская и киевская гимназии, а высшее образование он
получил в Киевском университете на юридическом факультете.
Одновременно он закончил Киевскую консерваторию и любовь к
музыке пронес через всю жизнь.
Константин Паустовский, учившийся в те же годы в соседней
киевской гимназии, писал: «Я могу утверждать, не боясь ошибиться, что Ивашкевич испытывал те же влияния трех культур,
какие испытывали и мы все, киевляне, – культуры русской, украинской и польской. Это сказалось на его формировании человека и писателя».
Дебют писателя состоялся в 1915 году, когда киевский еженедельник «Перо» опубликовал его стихотворное произведение
«Лилит». В 1918 году Ярослав Ивашкевич приехал в Варшаву,
где сразу попал в водоворот общественной и культурной жизни.
Он служил в армии, работал в газете, вместе с тем активно налаживал творческие контакты. Первые шаги в литературе Ивашкевич сделал под влиянием «Молодой Польши». После приезда в

Jarosław Iwaszkiewicz w swoim gabinecie na Stawisku, 1974.
(Fot. TVP/PAP – Zygmunt Januszewski)
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Jaroslaw-Iwaszkiewicz-z-corkami- Jarosław Iwaszkiewicz z córkami
Marią i Teresą. Stawisko, lata 30.
(Fot. Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku)

Варшаву он более всего сблизился с поэтической группой «Скамандр». Ивашкевич полностью разделял взгляды Уайльда на преклонение перед истинной красотой. В творчестве писателя в этот
период преобладают мотивы довольно жестокой влюбленности и
одиночества.
К 1930-м годам произведения Ярослава Ивашкевича уже можно назвать цельными и зрелыми. Он начинает публиковать сборники поэзии и драматургические произведения. Характерными
чертами его произведений являются также чувственность, камерное повествование, преобладание лиричных мотивов. Лучшими
произведениями этого периода творчества Ивашкевича считаются поэтический сборник «Возвращение в Европу» („Powrót do
Europy”), повесть «Луна всходит» („Księżyc wschodzi”) и роман
«Красные щиты» („Czerwone tarcze”). Он пишет пьесы «Лето в
Ноанее» („Lato w Nohant”) – о жизни Ф. Шопена, «Маскарад»
(„Maskarada”) – об Александре Пушкине.
Во время войны и оккупации Польши Ивашкевич жил в своем обширном доме в Стависко под Варшавой, где нашли убежище
многие польские писатели и артисты, и продолжал писать. В годы
войны с фашизмом ускорилось развитие творчества Ивашкевича
по пути реализма («Старый кирпичный завод», «Мельница на Лютине», «Икар»).
После войны Ивашкевич активно работает: он пишет повести, рассказы, пьесы, воспоминания, монографии о Ф. Шопене,
И.С. Бахе. Широкую известность получил роман «Хвала и слава»,
воссоздающий историю Польши ХХ века. Выступал как переводчик У. Шекспира, Х.К. Андерсена, К. Гольдони, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова, П. Неруды и др. Долгие годы был председателем Союза писателей ПНР. Его произведения вызывали интерес кинематографистов. К числу лучших экранизаций следует отнести фильм
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Е. Кавалеровича по повести «Мать
Иоанна от ангелов» и фильм А. Вайды «Барышни из Вилько» с Даниэлем
Ольбрыхским в главной роли.
Эссе Ивашкевича о новых книгах в
течение нескольких десятилетий печатались в толстом литературном журнале „Twórczość”, редактором которого он был, и в воскресных номерах
газеты „Życie Warszawy” в постоянной
рубрике «Беседы о книжках». Написанные в тоне доверительной беседы
с читателем, они поражают широтой
затрагиваемых проблем, свежестью и
глубиной авторской мысли. Нередко
он рассказывал польским читателям о
книгах русских и советских писателей.
На протяжении всей своей долгой
творческой жизни Ивашкевич писал
стихи. В последних поэтических сборниках Ивашкевич достиг, по словам
польского исследователя Я. Рогозинского, «такой меры совершенной простоты, которую можно сравнить только с простотой ярчайший лириков –
Гете или Мицкевича». Мудрая старость
– так можно обозначить основную тональность последних стихов поэта.
На закате жизни Ивашкевич исполнил свою заветную мечту – он
побывал в городе на Неве. Итогом
поездки стала книга «Петербург»,
точнее сборник эссе о писателях, связанных с этим городом (о Радищеве,
Пушкине, Достоевском, Блоке и блокадных поэтах), о роли Петербурга
в жизни и творчестве польских писателей (А. Мицкевича, Виткация).
Ивашкевич впоследствии признался,
что встреча с городом была для него
«и разочарованием, и неожиданным
сюрпризом, во всяком случае произвела большое впечатление, одно из самых больших, которые мне довелось
пережить, путешествуя по свету».
Даниил Гранил, который сопровождал Ивашкевича в прогулках по
городу, вспоминал: «Мир для него
не делился на „наше” и „не наше”. На
„свои” и „чужие”. Может, мир – это
слишком много, но Европа была ему
дорога, близка и одинаково интересна.
Европейство было присуще ему как
бы изначально, и в это европейство
включались Москва, Киев, Ленинград,
Россия. Он ощущал себя гражданином Европы в том высоком смысле,
какой был свойственен Гёте, Гейне и
другим великим писателям».

Подготовила
Татьяна Захарова
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Święta kościelne
w Polsce
Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta
nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od
uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się
od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana
jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Obowiązek
uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział
w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć
można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego,
czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2014 r.
1 stycznia (środa)
6 stycznia (poniedziałek)
20 kwietnia (niedziela)
1 czerwca (niedziela)
19 czerwca (czwartek)
15 sierpnia (piątek)
1 listopada (sobota)
25 grudnia (czwartek)

Świętej Bożej Rodzicielki
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
Wielkanoc
Wniebowstąpienie
Boże Ciało
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2014 r.
W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac
niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

2 lutego (niedziela)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca (środa)
Uroczystość św. Józefa
21 kwietnia (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
9 czerwca (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca (niedziela)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia (poniedziałek) 	Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny
26 grudnia (piątek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)

www.gazetapetersburska.org
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Sejm ogłosił rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga, Jana Karskiego oraz św. Jana
z Dukli. Oskar Kolberg to wielki kompozytor, folklorysta, etnograf – artysta
i naukowiec. Jan Karski to bohater II wojny światowej. Św. Jan z Dukli to
pustelnik i franciszkanin żyjący w XV w.

Rok Oskara Kolberga

Rok św. Jana z Dukli

W 2014 roku przypada jubileusz 200-lecia urodzin Oskara Kolberga – kompozytora, folklorysty, etnografa. „Dorobek naukowo-badawczy
Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu
na wszechstronny zakres jego zainteresowań
kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych
kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska, Słowian
południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków” – przypomniano w uchwale.
„Oskar Kolberg zebrał i opracował 33 tomy monografii regionalnych
i tematycznych, opublikował około 200 artykułów z zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii. Spuścizna Oskara
Kolberga stanowi nadal podstawę, do której odwołują się obecnie
realizowane projekty twórców i badaczy kultury. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku artysty
i naukowca, ogłasza rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga” – napisano.

Rok Jana Karskiego
Rok 2014 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Jana Karskiego.
W tym roku przypada setna rocznica urodzin Karskiego, emisariusza Polskiego
Państwa Podziemnego, człowieka, który
„chciał zatrzymać Holokaust”. „Jubileusz
stanowi okazję do oddania hołdu jednemu z najwybitniejszych Polaków XX
wieku, bohaterowi II wojny światowej,
Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata,
obywatelowi Stanów Zjednoczonych, Honorowemu Obywatelowi Państwa Izrael,
często dziś określanemu jako „człowiek,
który chciał powstrzymać Holokaust” –
napisano w uchwale.

Z okazji 600. rocznicy urodzin św.
Jana z Dukli, patrona Polski, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, mając na
uwadze zasługi świętego dla naszego kraju, oddaje mu hołd. „275. rocznica ustanowienia św. Jana z Dukli
patronem Polski wpisuje się w szereg
działań władz polskich, które doceniały jego walkę o prawdę, wierność
Bożym przykazaniom oraz o ofiarną
miłość do Ojczyzny. Niech pamięć
jego działań, zmierzających do troski
całego Narodu o wspólne dobro w
duchu sprawiedliwości społecznej i
miłości bliźniego, będzie fundamentem naszej tożsamości w Europie” –
zaznaczono w ustawie.

Senat ogłosił rok 2014 Rokiem
Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Senat przyjął uchwałę o ustanowieniu
roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Był szczerze oddany sprawie
wolności i niepodległości Ojczyzny –
podkreślili senatorowie. Przypomnieli
też, że Jan Nowak odegrał pierwszorzędną rolę ws. przyjęcia Polski do
NATO. Nowak Jeziorański – jak głosi senacka uchwała – był w młodości odważnym, niezłomnym żołnierzem m.in. emisariuszem dowództwa Armii
Krajowej do Londynu i uczestnikiem powstania warszawskiego, a po
II wojnie światowej współtwórcą i dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Nowak-Jeziorański był „szczerze oddany sprawie
wolności i niepodległości Ojczyzny” – podkreślili senatorowie.

Daty lutowe
7 lutego: 20. rocznica śmierci (1994) Witolda Lutosławskiego, kompozytora
10 lutego: w 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych
deportacji obywateli polskich, w czasie
której wg danych NKWD do północnych
obwodów Rosji i na zachodnią Syberię
wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie
transportu ludzie umierali z zimna, głodu
i wyczerpania. Kolejne deportacje obywateli polskich przeprowadzono w kwietniu
i czerwcu 1940 r. Ostatnią rozpoczęto w
przededniu wojny niemiecko-sowieckiej
pod koniec maja 1941 r. W sumie według
danych NKWD w czterech deportacjach zesłano około 330–340 tys. osób.

www.gazetapetersburska.org

12 lutego: 216. rocznica śmierci ostatniego
króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w Petersburgu. W tym roku po raz
pierwszy na Zamku Królewskim w Warszawie został upamiętniony dzień śmierci
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
wykonaniem Requiem. 12 lutego w Sali
Wielkiej Zamku utwór Józefa Kozłowskiego
w opracowaniu na chór, solistów i organy
wykonał Warszawski Chór Kameralny pod
dyrekcją Ryszarda Zimaka.
13 lutego: 45. rocznica śmierci (1969) Kazimierza Wierzyńskiego, poety, eseisty
14 lutego: 1936 – urodziła się Anna German, piosenkarka i kompozytorka. 72. rocz-

nica utworzenia Armii Krajowej. Rozkazem
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych
gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki
Zbrojnej został przemianowany na Armię
Krajową. W skład tej największej podziemnej armii w okupowanej Europie weszło
400 tys. żołnierzy. Jej Komendantem Głównym został gen. Stefan Rowecki „Grot”.
20 lutego: 120. rocznica urodzin (1894) Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza, poety
22 lutego: 200. rocznica urodzin (1814)
Oskara Kolberga, etnografa, muzyka, kompozytora

Rosja – Polska
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lutego 2014 roku w drodze poszukiwań
mistrzów szlifowania diamentów intelektualnych w szkołach polskich i w Europie
Zachodniej, w ślad za ubiegłorocznymi odwiedzinami w szkołach w Poznaniu i Krakowie,
do Wrocławia dotarła 23.osobowa grupa nauczycieli z Archangielska i obwodu archangielskiego. Inspiracją do odwiedzin szkół wrocławskich działających pod auspicjami Fundacji
Edukacji Międzynarodowej stała się jej długo-
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„Gazeta Petersburska”
i szlifowanie diamentów
letnia współpraca z Leningradzkim Ośrodkiem
Obwodowym Twórczego Rozwoju „Intelekt”
dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w Lisim Nosie koło Sankt Petersburga.
Nauczyciele znad Morza Białego z własnej inicjatywy realizują obywatelski niekomercyjny (chozrasczotnyj) projekt poznania
nauczania innowacyjnego w krajach europejskich. Obecność na lekcjach w renomowanych szkołach państwowych, społecznych
i prywatnych, wstępne i końcowe konferencje nauczycielskie służą poszerzeniu zakresu wiedzy metodycznej, są inspiracją do
tworzenia podobnych ośrodków w miejscu
zamieszkania nauczycieli – są wspaniałą wizytówką szkoły polskiej.

Interesowało wszystko: od nietypowego
dzwonka lekcyjnego ( melodia Indian), do budowy lekcji i osiąganych celów dydaktycznych
– nadzwyczajnej aktywności i kreatywności
dzieci i młodzieży – poprzez partnerską postawę nauczycieli – do dostępności dyrekcji i niewymuszonej dwujęzycznej atmosfery szkoły.
Gazeta Petersburska sprzyjała dodaniu
szlifu archangielsko-wrocławskiemu spotkaniu.
Blask diamentów we Wrocławiu na długo
pozostanie w pamięci archangielskich nauczycieli i Gazety Petersburskiej.
4 lutego, Wrocław/Poznań

TK

Владимир Александрович Якубский (1924–2013)
15 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге скончался один из
виднейших историков-полоностов – Владимир Александрович
Якубский. Без преувеличения можно сказать, что это была краеугольная фигура среди отечественных славистов и полонистов.
Как отмечают его коллеги, создавалось ощущение, что Владимир
Александрович работал на историческом факультете ЛГУ/СПбГУ
практически с момента его основания (1934 год). Однако это не
совсем так.
Владимир Александрович был участником Второй мировой войны, прошел с боями Курскую дугу, форсировал Днепр, был ранен,
поэтому смог поступить на факультет лишь после окончания войны.
Как он сам вспоминал, после окончания университета ему удалось
там задержаться, лишь получив должность лаборанта на кафедре.
Впоследствии Владимир Александрович защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Он был одним из организаторов
Межкафедрального славистического сектора на факультете, который стал основой для появившейся в 2002 году кафедры истории
славянских и балканских стран, где Владимир Александрович трудился до последних дней.

Сферой его научных интересов была
в первую очередь история Польши. Он
был одним из авторов коллективной
монографии «Краткая история Польши».
Огромный научный опыт позволял ему
свободно ориентироваться в любом
периоде истории страны. Работать, общаться и даже просто проконсультироваться у Владимира Александровича было очень приятно. Он всегда был вежлив и добр к
собеседнику.
Год назад автор этих строк брал у него интервью, которое
было опубликовано в „Gazecie Petersburskiej”. Тогда я в очередной раз был поражен энциклопедическими знаниями и добротой
Якубского. К сожалению, этого человека с нами больше нет, это
больно и обидно. Однако мы должны помнить его светлое имя
и заслуги перед наукой. Пусть земля Вам будет пухом, Владимир
Александрович!

Николай Демяновский
www.gazetapetersburska.org
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Конкурс студенческих и аспирантских
работ «Актуальная наука»
Интервью с Верой Дмитриевной Кен, организатором
известного в научных кругах конкурса студенческих
и аспирантских работ «Актуальная наука», в котором
работы, посвящённые польской тематике, уже многие
годы играют первую скрипку.

– Вера Дмитриевна, Ваш конкурс «Актуальная
наука» за столько лет уже приобрёл достаточно
большую известность в научной среде. Меня
же интересует следующий момент: почему Вы
решили организовать именно конкурс, а не,
скажем, ежегодную конференцию или круглый
стол? И почему именно для молодых учёных?
– Олег Николаевич (Олег Николаевич
Кен – известных петербургский историк,
специалист по истории международных
отношений в Восточной Европе, муж Веры
Дмитриевны – прим. авт.) долгие годы был
оторван от преподавательского процесса и
смог к нему вернуться только в последние
два года своей недолгой жизни. Он пришел
преподавать в Герценовский институт и от
работы со студентами и аспирантами получал огромное удовольствие. Он просто
был счастлив от возможности преподавать
и учить их азам исследовательской работы.
Вот я и решила как-то продолжить дело
моего мужа. Не будучи ни историком, ни
преподавателям, что я могла? Конференции и круглые столы должны проводить
профессионалы (выбирать тему, например, направлять дискуссию и проч.), потом такие мероприятия или будут носить
местный характер, или на приезд участников надо искать немалые деньги. Вот я и
решила, что конкурс организовать и проще, и эффективнее – он предполагает изучение источников, создание текста, подготовку его к печати и еще многое другое,
а финансовых затрат совсем немного. Курируют его высокопрофессиональные ученые (сама я в Экспертный совет не вхожу),

www.gazetapetersburska.org

и работу эту они делают не в аккордные
сроки конференции, а, что называется, по
мере сил. Результатом я в целом довольна:
конкурс получился живой и интересный,
ребята, которые в нем участвуют, учатся во
всех регионах РФ, а также Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, темы у них самые
разные, соревнование открытое и честное,
эксперты, как я уже говорила, немалые величины в науке, сборники, насколько мне
известно, читаются с интересом.
Всегда интересно узнать о первых конкурсах, так
как там бывает много нового даже для организаторов. Чем Вам запомнились первые конкурсы «Актуальной науки»?
Запомнились страхом, что, во-первых,
никто не примет участия в этом начинании и, во-вторых, работ будет так много,
что жюри захлебнется. Еще запомнились
первые конкурса неверными шагами: например, я собрала почтовые адреса всех
вузов с гуманитарными факультетами Северо-Запада и разослала приглашения – и
ни одной работы, тогда я повторила эти
приглашения по электронным адресам –
и ни одной работы. Работы пошли только
тогда, когда мои дети вывесили приглашение в социальных сетях. Еще была, если
можно так сказать, радость, когда работы
оказались содержательные, с гражданской
позицией авторов, с «правозащитным
уклоном». И еще радость: многие конкурсанты стали моими добрыми знакомыми, а
то и друзьями.
– А что в конкурсе изменилось за столько лет:
география участников, тематика работ или чтото ещё?
– Во-первых, расширилась география:
сначала конкурс был региональным (Северо-Запад), потом всероссийским, теперь
уже два года как он международный. Особенно радует приход на конкурс польских
студентов, потому что его тематика по
факту получилась «польскоцентричной»
(задумывался-то конкурс как посвящен-

ный изучению истории СССР и стран ЦВЕ
в ХХ веке). Еще в жюри пришел первый
польский историк – проф. Мариуш Волос. Тематика работ изначально была самой разнообразной, но вот тема польских
спецпереселенцев, богато развивавшаяся
архангельскими студентами под руководством М. Н. Супруна, ушла из-за его неприятностей с местным УФСБ (см. т. н. «дело
историков»). Сейчас Михаил Николаевич
вернулся к работе, и я надеюсь, у нас на конкурсе снова появятся его ученики.
– Вера Дмитриевна, как Вы думаете, конкурс
достиг своего «потолка»? Или у Вас есть новые
идеи по его расширению и дальнейшей популяризации?
– Нет, думаю, не достиг. Очень надеюсь, что вернется «мемориальская» тема
– она нужна в нашу эпоху закручивания
гаек. Поскольку неожиданно много работ
пошло по истории Украины и Белоруссии,
хочется привлечь ребят из этих стран, и
есть идеи, как это сделать. В этом 2014 году
мы собираемся обновить дизайн наших
конкурсных сборников, хотя и прежний
был очень неплох. В 2015 году (год польской культуры) мы собираемся провести
встречу (типа круглого стола) всех победителей прежних лет и узнать, как складывается их профессиональная жизнь, какие
проблемы «актуальной науки» – изучения
новейшей истории стран ЦВЕ, и в первую
очередь Польши, – они считают актуальнейшими и какие видят пути их решения.
Конечно, хотелось бы видеть в Экспертном совете больше польских историков, но
проблема в том, что они должны свободно
читать по-русски. Будем таковых искать.
До «потолка» нам, по-моему, далеко. Мы в
полете. Главное – не снижаться.
– В заключение этого короткого интервью стоит поблагодарить Веру Дмитриевну за отклик на разговор и пожелать ей
всяческих успехов во всех начинаниях.

Беседовал Николай Демяновский
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Kalendarz świąt prawosławnych
na najbliższy rok

Rok liturgiczny w Kościele prawosławnym
opiera się na 12 głównych świętach.
„Świętem świąt” nazywają prawosławni
Paschę, czyli Wielkanoc. Święta prawosławne
w wielu miejscach zbiegają z tradycją
Kościoła łacińskiego. Rozbieżności w dacie
obchodów niektórych świąt wynikają z
użycia innych kalendarzy: juliańskiego (stary
styl) i gregoriańskiego (nowy styl), różniących
się aktualnie o 13 dni.
Ważniejsze święta prawosławne w 2014 roku:
7 stycznia – Boże Narodzenie (Rożdiestwo Christowo). Boże Narodzenie
w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa. Jest to stałą uroczystością liturgiczną, poprzedzoną okresem
trzytygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem.
9 stycznia – Teofania (Epifania), Objawienie Pańskie i Chrzest Pański. Pamiątka chrztu Chrystusa w Jordanie, jego błogosławienia wody i objawienia bóstwa. Znane bardziej pod nazwą Epifanii lub Święta Jordanu.
Znane na Zachodzie jako święto Trzech Króli.
15 lutego – Spotkanie Pańskie. Pamiątka Ofiarowania przez Bogurodzicę
i św. Józefa Syna Bożego w Świątyni Jerozolimskiej. Zgodnie z ówczesnymi nakazami prawa, każdy pierworodny chłopiec miał być ofiarowany
Bogu – jako symboliczny gest poświęcenia tego, co było dla rodziców
największą wartością.
7 kwietnia – Zwiastowanie Bogurodzicy. Pamiątka zwiastowania dobrej nowiny Matce Bożej przez archanioła Gabriela. Co kilkadziesiąt lat
prawosławni obchodzą wyjątkowe święto zwane Kyrio-Pascha, kiedy to
Zwiastowanie przypada na dzień Zmartwychwstania Pańskiego.
13 kwietnia – Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Niedziela Palmowa. Pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, który poprzedził jego mękę i
zmartwychwstanie. Znana również jako Niedziela Palmowa.
20 kwietnia – Pascha – Zmartchywstanie Pańskie, Wielkanoc. Wielkanoc
– to najważniejsze i najbardziej radosne święto wszystkich chrześcijan.
Jego data jest ruchoma i wyznacza daty trzech z dwunastu głównych
świąt prawosławnych.
27 kwietnia – Zaduszki (Radonica, Prowody).

12 lipca – Świętych Piotra i Pawła. Święto pierwszych wśród zwierzchnich apostołów.
19 sierpnia – Przemienienie Pańskie. Jezus wszedł na szczyt góry Tabor
razem z trzema swoimi uczniami. Na górze uczniowie ujrzeli Światłość,
która go przemieniła. Chrystus po raz pierwszy zapowiedział swą mękę,
śmierć i zmartwychwstanie.
28 sierpnia – Zaśnięcie Bogurodzicy. Święto poprzedza dwutygodniowy
post. Święto Zaśnięcia Bogurodzicy ma jeden dzień przedświąteczny i
osiem poświątecznych. Zamyka ono cykl 12 wielkich świąt.
21 września – Narodziny Bogurodzicy. Stałe święto rozpoczynające rok
liturgiczny w Cerkwi. Pierwsze z dwunastu Wielkich Świąt. Zostało ustanowione w IV wieku.
27 września – Podwyższenie Krzyża Świętego. Święto ustanowione na
pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża Chrystusowego. Krzyż,
na którym powieszony był Jezus Chrystus, przez przeszło 300 lat spoczywał w ziemi, a na miejscu kaźni – Golgocie wznosiła się pogańska świątynia ku czci Wenery.
14 listopada – Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy)
Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy lub Wstawiennictwa Maryi. Poświęcone jest opiece nad ludźmi za wstawiennictwem Maryi.
4 grudnia – Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni. Wprowadzenie
Bogurodzicy do Świątyni – znane na Zachodzie jako Ofiarowanie Maryi,
jest pamiątka wejścia Bogurodzicy w wieku 3 lat do Świątyni i jej ofiarowania.
Źródło: „Nauka o nabożeństwach prawosławnych”
ks. Konstantego Bondaruka oraz wikipedia.org

Grażyna Jałoszyńska (1949–2014)
Po długiej chorobie, w aureoli ciągłej nadziei przyjaciół na poprawę, w otoczeniu Córki, Zięcia i Wnuków, odeszła do
Wieczności w Sopocie, po rocznej żałobie
po Mężu, nasza petersburska koleżanka
– Grażynka Jałoszyńska.W spokoju, pogodzona z Losem.
W naszej pamięci pozostanie, jako osoba
o wielkim sercu, niezwykle utalentowana,
piękna, mądra, z nietuzinkowym poczu-

ciem humoru, a jednocześnie skromna, i
na przekór okolicznościom, pozbawiona
zakłamania i dwulicowości. Uczestniczyła
bardzo aktywnie w tworzeniu podwalin
ruchu polonijnego nad Newą, długie lata
pracowała w polskim konsulacie. Kochała
Męża z wzajemnością i bez Niego nie przeżyła długo…

ciowi, krewnym i znajomym w Polsce i w
Petersburgu. Grażka, Grażynka – już Ciebie
nie ma… Na Smoleńskim Nabrzeżu pozostały ślepe okna.

Składamy słowa głębokiego współczucia
najbliższym: Córce – Marii z Dziećmi, Zię-

Redakcja Gazety Petersburskiej
Koleżanki i Koledzy z Petersburga

Modlimy się za Ciebie, za Pokój Twojej szlachetnej Duszy!
Żegnaj!
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Пендерецкому – «сто лят!»,.. а пока 80
Знаменитому
польскому
композиторуклассику Кшиштофу
Пендерецкому 23
ноября исполнилось
80. Его знают и любят в
Петербурге, поскольку
он здесь выступает
и как автор, и как
дирижер уже десятки
лет. Пендерецкий –
обладатель более
сотни международных
премий, в том числе
нашей «Балтийской
звезды», а на рубеже
тысячелетий был
удостоен в Каннах
премии как самый
великий из живущих
композиторов.
Пендерецкий
считает Петербург не
только культурной,
но и духовной
столицей России.
Он серьезно изучал
древнерусскую музыку,
церковнославянский
язык, исследовал
отношение текста к
музыкальной фразе.
Именно здесь, в
Смольном соборе,
несколько лет
назад состоялась
российская премьера
его «Утрени» для
солистов, трех хоров
и симфонического
оркестра.
В последние годы,
в том числе и как
давнему автору
польских изданий, мне
не раз доводилось
беседовать с паном
Пендерецким,
делать интервью. И
сегодня предлагаю
познакомиться
с наиболее
примечательными
фрагментами
разговоров.

музыка славянина, швейцарец – тот скорее вообще не
пишет музыку, а предпочитает делать часы или сыр.

В планах – музыка к поэзии Есенина

Моя музыка – музыка славянина

– Вы прославились ещё в 60-е годы «Плачем памяти жертв Хиросимы». Как сегодня смотрите на то произведение?
– Оно не теряет актуальности и сегодня, поскольку много происходит в мире трагических событий. Всё
время войны, а уж что такое концлагерь Аушвиц! Я
сам пережил войну, и в «Польском реквиеме» как раз
писал о жертвах этого лагеря, вообще о страданиях
Польши. Это одно из самых значительных моих произведений, отражающих мое отношение к миру.
Многие современные композиторы пытаются мне
подражать. Например, Джонни Гринвуд. И эти произведения пользуются большой популярностью у
молодежи. Мы с Гринвудом даже делали совместный
концерт. Например, во Вроцлаве при переполненном
10-тысячном зале, а в Гданьске выступали на поле аж
перед 50 тысячами!...
– Какие ещё ваши произведения вам особо дороги?
– Например, первая опера «Дьяволы из Людена»
(1969). Очень дороги все мои симфонии и потому, что
это, по сути, цикл, где одна симфония выходит из другой. Камерная музыка стоит для меня отдельно. И чем
становлюсь старше, тем она для меня важнее. Вообще
сейчас композиторы не сочиняют камерной музыки,
просто не умеют. Она иногда и более трудна – она же
интимна, из глубины души. Ведь написать для четырех, трех, одного инструмента может быть труднее,
чем для большого оркестра.
– Можно ли говорить о присущей вам одной выраженной музыкальной теме?
– Нет, у меня очень разнообразная музыка, многожанровая. И что в ней есть общее – это то, что она
близка человеку. Мне вообще очень близок и дорог
человек. Я использую в своем творчестве Евангелие,
много написал духовных произведений, но у меня при
этом всё же на первом месте не Бог, а человек. Жизнь
человека ведь скорее иррациональна, поэтому многие
композиторы всегда будут обращаться к духовному.
Моя музыка часто носит абстрактный характер. И
думаю, если б я жил в Новой Зеландии, я не создавал
бы такую музыку, которую создаю, живя в Польше. Мой
народ, моя семья, события вокруг – это моя жизнь, это
меня и наполняет. И хорошо, что моя музыка задевает
и русского, и слушателей многих стран. Моя музыка –
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– Вы обычно волнуетесь при подготовке к дирижерскому выступлению?
– Конечно, если оркестр плохо подготовлен или
вообще плохой, то могут быть проблемы. Ну а если
такой оркестр, как в Петербургской филармонии, который и играет великолепно, и прекрасно понимает
мою музыку, это для меня одно наслаждение.
– Вводите ли современные электронные инструменты?
– В 60-е годы я увлекался электроникой. Даже много чему тогда научился. Но все же предпочитаю живую
музыку. Сегодня я уверен, что из такого оркестра могу
добыть больше, чем из электронных инструментов.
– Какие музыкальные инструменты особенно близки вашему
сердцу?
– Голос человеческий.
– Какие композиторы прошлого и современности в мире, в
Польше, в России вам больше всего нравятся?
– Много. Из классиков – Бах, Монтеверди, прежде всего Бетховен. Очень люблю симфонии XIX века,
например Малера, а, пожалуй, более всего – Брукнера. Если говорить о XX веке, то это Рихард Штраус,
Барток, Мессиан. Из российских классиков XIX века
люблю практически всё, начиная с Бородина. Ну а
Чайковский – это уже мировая музыка! Люблю и Рахманинова, и Прокофьева, но у него скорее не большие оркестровые произведения, а камерные. Ценю
Шостаковича, однако не только как автора симфоний,
но и великолепной камерной музыки, она просто уникальна! Скрябин мне очень интересен. Русская музыка вообще заняла достойное место в музыке ХХ века.
А из современников я нахожусь в дружеских отношениях с Р.Щедриным, С.Губайдуллиной.
И русскую литературу я всегда для себя считал
важной, обогащаюсь от неё, она в Польше вообще
очень популярна. У меня в планах музыка к поэзии
Есенина.
– Что в музыкальном мире оказалось для вас наибольшим потрясением, наибольшим открытием?
– Я рос в маленьком городке. И я помню, мне тогда было около 14, как мы с отцом поехали в Краков
на концерт «Страсти по Матфею» Баха. И для меня это
было и настоящим потрясением, и великим открытием. В те коммунистические времена, в 40–50-е, по
радио такую музыку не играли. Даже поначалу и в филармонии было довольно трудно услышать религиозную музыку, это уж позже начали исполнять.

Форма первична

– Какой звук или звуки вообще вызывают у вас наиболее глубокие чувства?
– Если говорить о музыке – ведь это математика,
абстракция, не имеющая прямого отношения к природным звукам. Я лично мыслю скорее формами, и
только потом приходят звуки, музыка. Форма первична... Хотя, пожалуй, может быть и такой звук, который
провоцирует меня на написание чего-то. Например, в
«Семи вратах Иерусалима» я использовал инструмент,
который сам сконструировал, – тубафон. Я видел,
как в Полинезии аборигены играют на бамбуковых
трубах. Это был необычный звук, который оказался
действительно чем-то новым для меня и побудил вос-
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производить этот звук с помощью тубафона.
– Ваша музыка преимущественно отражает мир, нежели пытается улучшить его? Может быть, вы пытаетесь музыкой помочь человеку стать лучше?
– Конечно, когда я был молодым, то был
идеалистом и думал, что искусство, музыка
могут изменить мир, человека, сделать их
лучше. Но сейчас так не думаю.
– А если бы вдруг сегодня сам Господь Бог Вам сказал: «Кшиштоф Пендерецкий, Вы – выдающийся
композитор, создайте ту музыку, которая может изменить мир к лучшему!» Что бы Вы ответили?
– Конечно, если бы Бог обратился, я бы
это сделал, но сомневаюсь, что Бог обратится ко мне.
– Но Вы – верующий?
– Конечно, я написал столько религиозной музыки.
– При этом без общения с Богом?
– Пока так. И думаю, что никогда этого не
произойдет.
– Просто, знаете, многие творцы ссылаются на Бога:
«на меня что-то снизошло».
– Я нормальный человек, не метафизик.
– С какой музыкой вам приятнее отдыхать, а какая –
вдохновляет на творчество?
– Вообще музыка мешает. Я пишу музыку и не слушаю другой музыки в это время.
А для удовольствия чаще слушаю классику,
например полифонию XVI века. Вообще люблю абстрактную, полифоничную, сложную
музыку. Но просто так я обычно музыки не
слушаю. Тем более если у меня вечером концерт. Мне просто любая звучащая где-то музыка мешает.
– Вы, стало быть, любите тишину?
– Да. Я постоянно живу в мире звуков, и
от этого порой трудно куда-то укрыться. У
меня есть свой дом, большой парк, я увлекаюсь ботаникой. Там я себя лучше всего чувствую... Но и там у меня... птицы поют.
Для композитора русский храм – источник
вдохновения больший, чем западный
– Что увлекает Вас в русской духовной музыке?
– Во-первых, в русской христианской
традиции большую роль, чем в западной,
играет сама музыка. Как я давно обнаружил,
служба у русских в православном храме
– это некое действо, что представляет собой в своем роде музыкальный театр. Без
музыки, без пения службу в русском храме

даже невозможно представить. В Польше,
например, священник не поет, служба идет
как бы в разговорном жанре. И мне кажется, для композитора русский храм является
источником вдохновения большим, чем западный. Я давно увлекся русской духовной
музыкой. У меня уже несколько основанных
на ней произведений, и со старославянскими текстами.
– Что, по-вашему, сообщает человеку русская духовная музыка?
– Коль вся православная литургия построена на музыке, в таком случае это совершенно иная концепция литургии, где
рождается свой посыл, свое особое воздействие. И тут невозможно даже что-то выразить словами, невозможно что-то вычленить
в какой-то смысл как в некое сообщение. В
этом удивительном русском музыкальном
театре принимают участие все, и в итоге всё
предстает совершенно по-другому, чем на
Западе, здесь все находящиеся в храме участвуют в действе и в переживании. Так вот
и является тот самый уникальный феномен
русской общности, соборности.
– А лично у Вас какие возникают ощущения, когда
Вы слушаете эту музыку?
– Композитору вообще трудно словами
передавать свои чувства, он их скорее может выразить в музыке… Могу лишь сказать,
что я чувствую язык русской духовной музыки, понимаю то, из чего он складывается.
Мне это нравится, близко, это – мой язык.
– То есть Вы ее скорее воспринимаете рационально,
как конструкцию, анализируете, из каких элементов
эта прекрасная конструкция складывается?
– Да, да… То есть, сначала, чувствами
воспринимаю, а потом рационально. От чувства – к рацио.
– Коль Вы так выделяете русскую духовную музыку,
можно ли в таком случае говорить и об особой духовности русского народа?
– Думаю, да… В русской духовной музыке вообще больше спонтанного, чувственного, а в западной духовной музыке
больше сдержанности, рассудка, рационализма. В католическом храме нет эмоций.
Там человек более в себе, музыка более
сосредоточена внутри человека, а здесь
она выплескивается, становится средством общения.
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– Интересно, но вот даже и режиссер К.
Занусси, имеющий многолетний опыт советника по культуре при Папе Римском, говорил, что обретения христианством в мире
нового дыхания он ожидает не столько от
католического храма, сколько от возрождающейся сегодня Православной Церкви.
– Я бы так не стал говорить. В польском
католическом храме тоже есть большая духовная глубина. Просто она более сдержанно проявляется.

Петербург – словно творение одного архитектора-композитора

– О Санкт-Петербурге любят говорить, что это город
архитектурных ансамблей, со своим выраженным
стилем, духом, что он монументален. Возможно,
Петербург близок в чем-то вашей музыкальной системе?
– Меня особенно радует очень богатая
музыкальная жизнь в Петербурге, он живет
музыкой, музыка его питает, здесь очень хорошая публика. В отношении к музыке – это,
можно сказать, главный город в России. Сам
же город, его образ, я воспринимаю как воплощение порядка и гармонии. Его построили за очень короткое время, и сразу подходили к его созданию, исходя из концепции
целостности, ансамбля. Я много повидал на
свете, но нет других таких городов в мире.
И к счастью, период социализма его облик
не испортил. Старый Петербург – будто творение одного архитектора-композитора. И
замечательно, что это все сохраняется.
– Что Вас радует более всего в жизни, что огорчает?
– Радует более всего мой сад, который я
давно выращиваю, мои деревья. Они постоянно меняются: цветут, растут, развиваются.
При написании 7-й симфонии источником
вдохновения для меня стали… мои деревья,
сад. Я чувствую деревья, словно живые существа. Думаю, это единственное произведение
в мире, которое написано в
честь деревьев. Не нравится же, расстраивает меня
больше всего политика,
особенно польская.

Беседовал
Павел Яблонский

Приглашаем
на занятия Piosenki biesiadnej
по средам в 18:00 в «Полонии»
(Саперный пер., 10)
Приглашаются все,
кому нужна помощь в изучении
польского языка.
Консультации ведет Ядвига Петровская.
Руководитель хора – Светлана Красильникова.
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