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Projekt „Petersburskie Przedwiośnie Niepodległości”

jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem

Wspólnota Polska. Tematycznie nawiązuje do Święta

Niepodległości i jego różnych aspektów kulturowych,

przede wszystkim pieśni patriotycznej, oraz polskiej

obecności w Petersburgu na przestrzeni lat – w życiu

społecznym i kulturowym, w tym polskiej edukacji w

mieście nad Newą. 

Проект «Petersburskie Przedwiośnie Niepodległości»

осуществляется в сотрудничестве с ассоциацией

«Wspólnota Polska». Он посвящен одному из главных

польских национальных праздников – Дню

Независимости – и его различным культурным

аспектам, а также польскому «присутствию» в

Петербурге на протяжении многих лет – участию

поляков в социальной и культурной жизни города и

преподаванию польского языка.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów

 

Zadanie: Petersburskie Przedwiośnie Niepodległości

Oferta składana przez: Stowarzyszenie Wspólnota Polska

W ramach konkursu: Polonia i Polacy za Granicą 2021

ogłoszonego przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Wartość projektu: 2117, 71 zł

Dofinansowanie z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej: 2117, 71 zł
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„Gazeta Petersburska” to portal internetowy o kulturze,

o polskich śladach w Petersburgu i o dialogu pomiędzy

Rosją a Polską – dialogu w sztuce, w historii, w życiu

jednostek oraz, oczywiście, dialogu pomiędzy dwoma

narodami.

Od 1998 roku „Gazeta Petersburska” regularnie

ukazywała się w formie papierowej, a od roku 2017

całkowicie przeniosła się do przestrzeni wirtualnej.

Piszemy o kulturze polskiej po rosyjsku i o życiu

kulturalnym Petersburga po polsku, śledzimy

wiadomości miejscowych organizacji polonijnych.

Publikujemy autorskie recenzje książek, filmów i sztuk

teatralnych, a także wywiady z ciekawymi ludźmi –

aktorami, muzykami, naukowcami, podróżnikami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do

współpracy!

https://gazetapetersburska.org/

Zespół redakcyjny: Anna Swietłowa (redaktor

naczelna), Teresa Konopielko (redaktor honorowa),

Diana Antipowa, Michał Grelewski,  Stanisław Karpionok,  

Alona Kulikowa, Alona Szestakowa-Stukun, Denis

Szczegłow, Maksim Wolchin

„«Gazeta Petersburska» – интернет-портал о культуре,

польских следах в Санкт-Петербурге и о диалоге

между Россией и Польшей – диалоге в искусстве,

истории, в жизни отдельных людей и, конечно,

диалоге между двумя народами.

С 1998 году журнал «Gazeta Petersburska» регулярно

издавался в бумаге, а в 2017 году полностью перешел

на онлайн-формат.

Мы пишем о польской культуре на русском языке и о

культурной жизни Петербурга на польском, следим

за новостями местных полонийных организаций.

Публикуем авторские рецензии на книги, фильмы и

спектакли, а также интервью с интересными людьми

– актерами, музыкантами, учеными,

путешественниками.

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих!

https://gazetapetersburska.org/

Редакционная коллегия: Анна Светлова (главный

редактор), Тереса Конопелько (почетный редактор),

Диана Антипова, Максим Вольхин, Михал Грелевски,

Станислав Карпенок, Алена Куликова, Алена

Шестакова-Стукун,  Денис Щеглов



„NAJWAŻNIEJSZĄ FORMĄ
WSPÓŁPRACY SĄ SPOTKANIA
OSOBISTE”

Wcześniej pracował Pan jako korespondent w Moskwie. Czy już wtedy miał Pan

okazję odwiedzić Petersburg?

Rozpocząłem tę pracę w grudniu 1999 roku i zakończyłem sześć czy prawie siedem lat

później. W tym czasie, o ile pamiętam, byłem w Petersburgu trzy razy, w tym raz z

żoną prywatnie. Potem w 2003 roku przyjechałem na zaproszenie pana Hieronima

Grali, który był wtedy dyrektorem Instytutu Polskiego w Petersburgu, na obchody 300.

rocznicy założenia miasta. I raz byłem na wyjeździe już bardziej dziennikarskim,

związanym z moją ówczesną pracą. Jest to o tyle ciekawe, że kiedy przyjechałem tu w

2019 roku, już kojarzyłem niektórych ludzi z moich pobytów w Petersburgu, na

przykład redaktora naczelnego „Fontanki”, pana Aleksandra Gorszkowa, jak również,

oczywiście, pana Hieronima Gralę, który jest dla mnie największym autorytetem, jeżeli 

W sierpniu 2019 roku Grzegorz Ślubowski objął

stanowisko Konsula Generalnego RP w Sankt

Petersburgu. Z wykształcenia jest dziennikarzem,

ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadził programy o tematyce międzynarodowej

w TVP, regularnie publikował w tygodniku

„Wprost”. W latach 2012–2019 pełnił funkcję

Redaktora Naczelnego Redakcji Publicystyki

Międzynarodowej Polskiego Radia. Jeszcze

wcześniej, w latach 1999–2005, był

korespondentem Polskiego Radia w Moskwie.

W wywiadzie dla „Gazety Petersburskiej” opowiada

o związkach polsko-rosyjskich na przestrzeni lat, o

tym, czym teraz żyje polski Petersburg i jakim

wyzwaniom musi sprostać Konsulat Generalny w

niełatwych czasach pandemii.

Rozmawiała Anna Swietłowa

WYWIAD Z KONSULEM GENERALNYM RP W SANKT
PETERSBURGU GRZEGORZEM ŚLUBOWSKIM
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chodzi o sprawy związane nie tylko z „polskim Petersburgiem”, ale w ogóle z tym

miastem. Hieronim Grala jest absolutnie zakochany w Petersburgu – miłością

odwzajemnioną, ale też ślepą, która nie widzi ciemniejszych stron. To nie jest też

żaden sekret, że stosunki pomiędzy Petersburgiem a Moskwą są dość szczególnie,

chyba mieszkańcy tych miast niezbyt się wzajemnie lubią. W Moskwie mówiono mi

wtedy, że można lubić albo jedno miasto, albo drugie. Są one rzeczywiście różne, pod

każdym względem. Moskwa jest zupełnie inna, jest ogromna. Mam wrażenie, że jest

też bardziej „rosyjska”. Petersburg, mimo wszystko, w całej tej „tkance miejskiej” jest

bardziej otwarty na Europę.

Właśnie uprzedził Pan moje drugie pytanie. Gdy opowiadam o sobie, najpierw

zawsze mówię, że pochodzę z Petersburga. Nie z Rosji. Ta tożsamość związana z

miastem jest dla mnie ważniejsza i wiem, że wielu mieszkańców też tak ma. Ale

zwróciłam uwagę na to, że w wyobrażeniu Polaków rzeczywiście Petersburg stoi

trochę osobno, z dala od pozostałych rosyjskich miast. Jest inną „twarzą” Rosji.

Czy zgadza się Pan z taką perspektywą?

Całkowicie się zgadzam – jest to miejsce szczególne. Nie ma drugiego rosyjskiego

miasta, które Polakom kojarzy się z otwartością na Zachód, z liberalizmem. Petersburg

był zakładany jako miasto, które ma być oknem na świat i tak się na niego patrzy. Być

może dzisiaj takie podejście jest już mniej uzasadnione, niż dawniej, kiedy mieszkali tu

Niemcy, Francuzi, Włosi, Polacy... Petersburg jest też specyficzny architektonicznie.

Wiele razy słyszałem od Polaków, którzy tu przyjeżdżali, że chodząc po mieście, czuli

się jak w Wiedniu czy innych znanych europejskich miastach. Wydaje mi się też, że

wśród mieszkańców więź z historycznym Petersburgiem jest mocniejsza niż w

Moskwie. Tam mieszka chyba więcej napływowych ludzi, co jest też zrozumiałe, bo to

stolica, miasto ogromne i bardzo bogate. Petersburg jest niewątpliwie miastem

biedniejszym, to też widać na ulicach. Natomiast struktura społeczna jest, mam

wrażenie, bardziej zwarta i świadoma własnych korzeni. Dzisiejszy Petersburg bardziej

przypomina wcześniejszy Leningrad czy Piotrogród, niż współczesna Moskwa

przypomina to stare miasto. Oprócz tego, mieszkańcy Petersburga, przynajmniej ci, z

którymi ja mam kontakty, są bardzo życzliwi. Nigdy nie spotkałem się z żadnymi

wyrazami niechęci, wręcz odwrotnie. Na każdym kroku i ja, i moja rodzina mamy

wrażenie, że wszyscy chcą nam pomóc, są bardzo otwarci. Myślę, że jest to również

bardzo charakterystyczne.

Kiedy wrócił Pan do Petersburga po tylu latach już jako Konsul Generalny,

miasto czymś Pana zaskoczyło? Można było zauważyć jakieś widoczne zmiany?

Wydaje mi się, że Petersburg rozwinął się w dobrym kierunku, wszystko jest teraz na

wyższym poziomie. Dla Moskwy to też jest charakterystyczne. Pamiętam, jak jeszcze

na początku lat dwutysięcznych nie można było spokojnie przejść przez ulicę, bo

samochody wjeżdżały na pasy, a teraz kultura jazdy jednak się zmieniła. Tutaj jest też

mnóstwo różnych koncertów, wystaw, spektakli czy innych imprez – na każdy dzień

jakaś oferta. Piotr Skwieciński, który jest teraz dyrektorem Instytutu Polskiego w

Moskwie, kiedyś przyjechał do nas w odwiedziny i powiedział takie zdanie: „W

Petersburgu każdy, jeśli czymś się interesuje, coś dla siebie znajdzie”. Całkowicie się z

tym zgadzam. Pewnie wcześniej też tak było, ale osobiście tego nie czułem, bo nie

brałem w życiu kulturalnym miasta bezpośredniego udziału. A teraz dla nas, dla

Konsulatu i Instytutu Polskiego, to jest pewne wyzwanie: również musimy

zaprezentować ofertę na wysokim poziomie.
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Właśnie – my wszyscy, którzy zajmujemy się związkami polsko-rosyjskimi,

bardzo chętnie operujemy pojęciem „polski Petersburg”. Tym bardziej, że kilka

lat temu powstała encyklopedia internetowa pod tą nazwą, z inicjatywy między

innymi pana prof. Hieronima Grali. Rzeczywiście, na przestrzeni lat polskich

„śladów” w historii miasta było sporo. A jak wygląda „polski Petersburg”

obecnie?

Myślę, że to pojęcie bardziej odnosi się do historii, niż do teraźniejszości, chociaż jest

nadal aktualne. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku polskie życie Petersburga

miało przeróżne formy; eksperci twierdzą, że w 1917 roku mogło tu mieszkać nawet

100 tysięcy Polaków. Istniały, oczywiście, polskie szkoły, polskie gazety... Ojciec Paweł

Krupa, proboszcz bazyliki Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, pokazywał mi ostatnio

kalendarz w 1913 roku, gdzie reklamowały się polskie firmy: ubezpieczeniowe,

fryzjerskie, przeróżne sklepy... Jakby polski Petersburg był wręcz oddzielnym światem.

Oglądałem też zdjęcia ze Mszy św. w kościele Świętej Katarzyny z początku XX wieku –

są tłumy ludzi. Potem większość wyjechała do Polski, niektórzy w latach 30. zostali

poddani represjom stalinowskim. Wiadomo, że ta skala już całkowicie nie wróci, dzisiaj

jest zupełnie inaczej. Ale polski Petersburg wciąż istnieje: są organizacje polonijne,

kościoły katolickie, zespoły regionalne. Jako Konsulat pomagamy organizować

dyktanda, spotkania, rocznice narodowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z

naturalnych przyczyn to już zupełnie inna skala, ale mamy też świadomość, że w

Petersburgu urodził się Józef Mackiewicz, że tutaj był pochowany ostatni król Polski, w

ogóle, że jest to miejsce historycznie dla Polaków bardzo ważne. Ciągłość została

utrzymana i ciszę się, że organizacje polonijne działają.

.

Czy ma Pan ulubione miejsce w Petersburgu?

Ja w ogóle lubię wodę, więc często chodzę nad Newę. Bardzo lubię też Park Taurydzki,

podobnie jak bazylikę Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej jako miejsce historycznie

ciekawe, nieodłącznie też związane z polskim Petersburgiem, z ojcami dominikanami.

Co tydzień chodzę tam na Mszę św.
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Msza św. w bazylice
Świętej Katarzyny
Aleksandryjskiej w
rocznicę wybuchu II
wojny światowej,
01.09.2020. 



Jak w tym roku obchodzono 11 listopada?

Zorganizowaliśmy Mszę św. w bazylice Świętej Katarzyny. Po nabożeństwie był koncert pieśni

patriotycznych legionowych w wykonaniu zespołu „Polskie Kwiaty”. Akurat wtedy odbyła się

też premiera spektaklu o Marii Skłodowskiej-Curie, W promieniach, który został wystawiony

we współpracy z polską stroną. Niestety, „dopadły” nas w tym czasie też kolejne ograniczenia.

Wcześniej planowaliśmy zorganizować zjazd Polonii z całego regionu, ale znowu wprowadzono

limity. Rozumiem to, bo drastycznie zwiększyła się liczba zachorowań. Teraz to tak wygląda:

wydaje się, że wszystko wraca do normy i że można coś robić, po czym wprowadzane są

kolejne ograniczenia.

A jak wygląda kwestia nauczania języka polskiego w Petersburgu?

To jest bardzo ciekawy temat. Mam poczucie, że odkąd tu przyjechałem, czyli od ponad dwóch

i pół roku, coraz więcej osób chce się uczyć języka polskiego. Jest to niesamowite, mamy

mnóstwo chętnych. Nie przesadzam. Wydajemy coraz więcej Kart Polaka – nie tyle, ile byśmy

chcieli, ponieważ nie jesteśmy w stanie fizycznie tego robić w takim tempie. Natomiast bardzo

wielu Rosjan deklaruje chęć nauki języki polskiego. Jest to zjawisko, z którego ludzie w Polsce

chyba nie do końca zdają sobie sprawę. Pomijam, jakie są tego przyczyny, ale popularność

języka polskiego zdecydowanie przeżywa w Rosji renesans. My jako Konsulat prowadzimy

nauczanie języka polskiego przede wszystkim przez organizacje polonijne. Jest Szkoła nr 206,

w której język polski jako przedmiot nieobowiązkowy jest cały czas wykładany. Są lektoraty na

uniwersytetach, chociaż na tym polu nastąpiło pewne załamanie i akurat studentów

polonistów teraz jest niewielu. Ale ogólne zapotrzebowanie jest ogromne i zastanawiamy się,

jak na nie odpowiedzieć. Pandemia sprawiła, że mniejszym problemem stało się nauczanie

przez internet. To też będziemy wykorzystywać, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to nie

jest to to samo, co bezpośredni kontakt. Wspieramy imprezy związane z językiem polskim:

Wielkie Polskie Dyktando, Polskie Czytanie Narodowe...

Jeżeli chodzi o współczesny polski „ślad” w życiu kulturalnym miasta – być może, nie

jest tak samo zauważalny, jak wiele lat temu, ale wciąż istnieje, chociażby przez

obecność polskich aktorów na scenach teatrów. Polscy artyści przyjeżdżają na

festiwale, sporo polskich autorów jest na rynku wydawniczym. Czy Rosjanie zdają sobie

z tego sprawę? Jak jest ze znajomością kultury polskiej?

Myślę, że polscy pisarze, muzycy czy aktorzy są obecni w świadomości Rosjan. Nawet teraz,

chociaż w czasie pandemii jest to bardzo trudne, przyjeżdżają muzycy, którzy grają tutaj

koncerty i są przyjmowani bardzo entuzjastycznie. Głównie zajmuje się tym Instytut Polski, bo

to jest jego rola – organizowanie oferty kulturalnej czy pokazywanie tych związków

kulturalnych pomiędzy Polską a Rosją. W niektórych dziedzinach są one bardzo intensywne, 
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Wielkie Dyktando
Polskie w Petersburgu

2021



na przykład w muzyce poważnej, w muzyce jazzowej. Te kontakty są prowadzone na bardzo

wysokim poziomie. W wymiarze bardziej popularnym mam wrażenie, że świadomość kultury

polskiej w dużej mierze zatrzymała się na pokoleniu moim, czyli pięćdziesięciolatków, którzy

jeszcze pamiętają Daniela Olbryskiego, Barbarę Brylską i Marylą Rodowicz. Młodsi ludzie mają

coraz mniejsze pojęcie o polskiej kulturze, i to jest normalne. Natomiast dla mnie pewnym

odkryciem jest pan Andrzej Sapkowski, bardzo popularny na całym świecie, ale w Rosji

szczególnie, i to w pokoleniu najmłodszym. Mój syn, który ma w tej chwili 16 lat, opowiada, że

Wiedźmin, czyli Ведьмак, jest wręcz uniwersalnym kanałem komunikacyjnym: wszyscy o tym

wiedzą i dzięki temu łatwiej można się porozumieć. To zjawisko powszechne i naturalne, że

każde pokolenie ma swoje ulubione teksty popularne oraz własne kody kulturowe. Dla nas to

jest też wyzwanie, aby docierać do coraz młodszych pokoleń. Staramy się to robić przez środki

masowego przekazu, przez media społecznościowe, które są bardzo popularne wśród

młodzieży. Będziemy starać się trafić do nich z atrakcyjną ofertą.

Placówka dyplomatyczna obchodziła w tym roku 95-lecie. Niewiele pozostało do setnej

rocznicy powstania w naszym mieście polskiego Konsulatu. Który okres uważa Pan za

najbardziej ciekawy i owocny? Co można nazwać największym osiągnięciem polskiej

dyplomacji w Petersburgu na przestrzeni tych wszystkich lat?

Wydaje mi się, że najtrudniejsze okresy w stosunkach polsko-rosyjskich są tutaj szczególnie

ważne. Wyobrażam sobie, że w latach 30. placówka funkcjonowała w bardzo specyficznych

warunkach. Kiedy myślę o tym, że polski Konsul ewakuował do kraju szczątki ostatniego króla,

Stanisława Augusta Poniatowskiego... To musiała być bardzo wymagająca operacja. W ogóle te

czasy nie były łatwe. Na odrębne opisanie zasługuje też pomoc, której polscy dyplomaci

udzielali wtedy polskim księżom. Wydaje mi się, że ta sprawa nie jest do końca zbadana, a

polscy dyplomaci bardzo się angażowali w pomoc kościołowi katolickiemu w Petersburgu,

dopóki istniała taka możliwość. Z drugiej strony szczególnym okresem jest też początek lat 90.,

kiedy do stosunków polsko-rosyjskich w nowej formie podchodzono z ogromnym

entuzjazmem. Była to szansa na nowe otwarcie w tych relacjach. W różnych miastach budziły

się środowiska polonijne, ludzie odkrywali swoje korzenie i polską tożsamość. Jak wyglądał ten

okres w Petersburgu, wiem tylko z opowieści. Jak ludzie się poznawali, bo ktoś np. trzymał w

ręku polski tygodnik „Przyjaciółka”, potem gdzieś się spotykali, umawiali... Był to czas moim

zdaniem bardzo pozytywny i warty zapamiętania, ale też heroiczny. Trzeba pamiętać o

ludziach, którzy te środowiska odradzali, oddać im honor i cześć, bo to nie była prosta sprawa i

wiązała z wieloma niebezpieczeństwami. Dzisiaj jest oczywiście zupełnie inaczej. Poruszamy

się w innym świecie, niestety, również przez pandemię, która bardzo ograniczyła nam różne

pola działalności. Ja cały czas mam nadzieję, że to przejdzie i będziemy mogli wrócić do takich

form, jak na przykład zapraszanie gości z Polski. Od marca 2020 roku granice są zamknięte, ale

staramy się robić jak najwięcej. Urządzamy różne spotkania, imprezy…Tak jak mówiłem,

nauczanie polskiego jest teraz naszym priorytetem.

Przez pandemię też pewnie inaczej funkcjonuje cały proces wydawania wiz i

dokumentów podróży.

Tak, turystycznych na razie nie wydajemy w ogóle, tylko dla poszczególnych kategorii: wizy

pracownicze, studenckie, dla posiadaczy Karty Polaka... To też powoduje utrudnienia w

wymianie pomiędzy Polską a Rosją, na której nam bardzo zależy. Moim marzeniem jest

odrodzenie wymiany regionalnej – wiele miast w Rosji ma w Polsce miasta partnerskie, na

przykład w naszym okręgu to współpraca Petersburg–Kraków, Kotłas–Tarnów, Archangielsk-

Słupsk, Kronsztadt–Piła... Widzę, że jest bardzo duża wola, aby taka współpraca istniała, ale w

tej chwili imprezy mogą odbywać się wyłączne przez internet. Wcześniej w obwodzie 
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Co my, jako młodzi Rosjanie zainteresowani kulturą polską i Polacy zainteresowani

kulturą rosyjską, możemy zrobić, aby mimo wszelkich nieporozumień historycznych czy

politycznych nasze stosunki wciąż miały wymiar pozytywny? Jak można działać na

poziomie kontaktów międzyludzkich, wymiany kulturowej?

Wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy robić to, co się nazywa dyplomacją publiczną:

opowiadać, co się dzieje w Polsce, jak się żyje w Polsce, bo Polska jest krajem bardzo

atrakcyjnym dla młodych Rosjan. Nie ukrywam, że też to widzę. Polska jest krajem

nowoczesnym, europejskim, który ma bardzo ciekawą historię. Tylko trzeba znaleźć właściwe

środki przekazu – przez odpowiednie media i z odpowiednimi treściami. Najlepiej to jeszcze

żeby Rosjanie mogli Polskę odwiedzić, dlatego są potrzebne osobiste kontakty. To

najważniejsza forma współpracy. Zobaczymy, może to się troszkę zmieni.

Też mam taką nadzieję! A co Pan radzi przeczytać Polakom, którzy interesują się

Petersburgiem?

Ponieważ jestem związany ze środowiskami polonijnymi, od razu przychodzi mi do głowy

bardzo ciekawy życiorys pana Eduarda Koczergina. Napisał świetną książkę autobiograficzną

Ochrzczeni krzyżami. Opowiada w niej o tym, jak był dzieckiem i jak jego rodzice zostali

aresztowani za to, że byli Polakami, on zaś trafił do sierocińca na Syberii. Jednak uciekł

stamtąd i próbował dostać się do ówczesnego Leningradu pociągami. Jest to niezwykłe

świadectwo czasów opowiedziane z perspektywy dziecka. Nawiązuje też do tego, co Pani

mówiła o umocowaniu kulturowym Polaków i polskości. Pan Koczergin cały czas uważa się za

Polaka. Jest w tej chwili bardzo znanym rosyjskim scenografem, który pracował w wielu

teatrach, ale cały czas pozostaje w pełni świadomy swoich korzeni – tego, skąd pochodzi, kim

jest. Uważam to za bardzo ważne i ciekawe świadectwo.

Bardzo dziękuję za rozmowę!
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leningradzkim co roku miało miejsce spotkanie

miejscowych uczniów z kolegami z

województwa dolnośląskiego. Teraz spotykają

się online, dzieci nie mogą przyjechać tu

osobiście. To nie jest dobre. Zupełnie inaczej

poznaje się kraj, do którego można pojechać,

niż przez ekran komputera czy telewizora.

Rozmawiam telefonicznie z władzami tych

polskich miast – oni są też bardzo

zainteresowani utrzymaniem kontaktów. Ale

na razie jest, jak jest.

Перевод интервью на русский читайте на нашем сайте:
https://gazetapetersburska.org/



КОСТЮШКО –
ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ГОСТЬ»
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ

Последним аккордом восстания Костюшко была проведённая 10 октября 1794 г. битва

под Мацеёвицами на Мазовии, где русские войска генерала Ферзенаразбилипольский

отряд, а сам Костюшко был ранен и попал в плен.

13 октября 1794 г. под усиленным конвоем двухтысячного войска под командованием

генерала Хрущева, под чужой фамилией, «Шиманский дворянин» через Пулавы,

Радзынь, Острог, Киев, Чернигов, Могилёв, Шклов, Витебск, Псков и Новгород начал

свой путь в Петербург, куда прибыл 10 декабря. Из-за плохого самочувствия и

осложнений после полученных ранений, по приказу царицы Екатерины II он был

определён в квартиру коменданта Петропавловской крепости, расположенную в

одноэтажном здании (Комендантском доме) между бастионом Нарышкина и

Петропавловским собором. Его содержали двое слуг, чей труд оплачивался из

собственных средств заключенного.

После допросов Костюшко впал в сильную депрессию и начал голодовку, что

значительно ухудшило его здоровье.

4 марта 1794 года на главной площади Кракова Тадеуш Костюшко принес народу

торжественную клятву:

«Я, Тадеуш Костюшко, клянусь перед лицом Бога всему польскому народу, что не

использую данную мне власть для угнетения людей, но только ради обороны границ

целом, восстановления суверенитета нации и укрепления всеобщей свободы. Да

поможет мне Господь Бог и невинные страсти Сына Его».

Так он начал первое национальное восстание в защиту польской независимости.
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Петропавловская крепость на
Заячьем острове в Санкт-
Петербурге. Место заключения
Тадеуша Костюшко (1746-1817)
и членов Верховного
Национального совета. Автор:
Andrew Shiva / Wikipedia, CC BY-
SA 4.0.

Комендантский дом в
Петропавловской крепости
между бастионом Нарышкина
и Петропавловским собором. В
нем под строгой охраной
находился раненый и
ослабленный начальник
восстания 1794 года Тадеуш
Костюшко (1746-1817). Автор:
Ludvig14 – собственная
работа, CC BY-SA 3.0
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Вместе с командующим в бастионы Трубецкого и Зотова западного Алексеевского

равелина в крепость попали также его адъютант, майор Станислав Фишер и Юлиан

Урсын Немцевич, руководитель Отдела Иностранных дел Игнатий Потоцкий (1750-1809),

Отдела Безопасности – Тадеуш Мостовский (1766-1842), Отдела обеспечения Игнаций

Закшевский (1745-1802), варшавский банкир Андрей Капостас (1757 -1796), а также

преемник Костюшко на посту начальника Фома Вавжецкий (1753-1816) и лидер

восстания в Варшаве Ян Килинский (1760-1819).

 

Только в июне 1795 года бытовые условия пребывания Костюшко значительно

улучшились. Он был переведён из Петропавловской крепости в дом поставщика двора

царского купца Г. Штегельмана на набережной Мойки, 50, а в июле – во дворец

Григория Орлова (Мраморный Дворец) на ул. Миллионной, 5. В конце концов его

разместили в барочном дворце на реке Мойке, где он и пробыл до освобождения.

Для улучшения состояния здоровья заключенному разрешили гулять в саду, а со

временем позволили и более длительные поездки на карете в город. В свободное время

Костюшко занимался различным ремеслом. В Музее польской армии в Варшаве

хранится чаша из скорлупы кокосового ореха, изготовленная им собственноручно.

Положение осложнялось тем, что Костюшко, окруженный различными «доносчиками»,

начал подозревать всех вокруг в слежке, в результате чего у него появилась

болезненная подозрительность. Ю.У. Немцевич в дневниках писал: «Непостижимый дух

подозрительности почти расстроил его чувства, даже об обычных вещах он говорил

шепотом. Когда я сказал что-то в голос, он зашептал мне, что здесь везде: за стеной, под

полом, над потолком – сидят шпионы».

Своеобразным «сувениром» плена Костюшко было учреждение Екатериной II креста «За

взятие Праги» (район Варшавы). Резня в Праге стала возмездием России за восстание

Костюшко.
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Вход в Трубецкой Бастион в
Петропавловской крепости на

Заячьем острове. В прилегающем к
нему Алексеевском равелине в

декабре и январе 1794-1795 гг.
пребывали руководители

восстания Костюшко 1794 г., в
частности, Юлиан Урсын

Немцевич (1758-1841), адъютант
Костюшко майор Станислав

Фишер (1769-1812) и Ян Килинский
(1760-1819). Автор: Poudou99 –

собственная работа, CC BY-SA 4.0.

Мраморный Дворец,
расположенный на берегу Невы

напротив Петропавловской
крепости по ул. Миллионной, 5.

В здании в 1994 году в рамках
дней Костюшко по инициативе

Общества Костюшко в Варшаве
и Польского Исторического

Общества в Санкт-Петербурге
была размещена двуязычная

доска в память о пребывании
предводителя восстания в
стенах дворца в 1796 году.

Автор: A. Savin – собственная
работа, CC BY-SA 3.0.
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Кардинальное изменение положения пленника произошло после смерти Екатерины II.

Царь Павел в отличие от своей матери относился к Костюшко с уважением. Вскоре

после коронации император посетил его в тюрьме и начал переговоры по его

освобождению. Визит царя к Костюшко увековечен в т.ч. на гравюрах: Джеймса Даниэля

1906 года (А) и Томаса Гогена (Б).

Этот великий и неуступчивый герой согласился на бесчестное предложение царя –

подписать документ, декларирующий верность России. После консультаций с близкими

соратниками (и также сокамерниками) руководитель восстания без колебаний поставил

на карту свою честь в обмен на свободу товарищей по оружию. 30 ноября он подписал

присягу, согласно которой получил свободу для почти 20 000 ссыльных. Условие,

поставленное Костюшко, было выполнено – царь Павел сдержал слово и 10 декабря

издал указ, объявляющий амнистию всех поляков, заключенных в России по

политическим соображениям. Перед отъездом Костюшко был принят на прощальной

аудиенции Павла I. Костюшко подарил императрице Марии Федоровне (1759-1828)

краковский кафтан. Получив 60 тысяч рублей, карету и обоз, он начал готовиться к

отъезду из России. Костюшко выехал из Петербурга 19 декабря в сопровождении

Немцевича и почетного эскорта из двух русских офицеров. Их маршрут проходил через

Финляндию, Швецию, Англию. 18 августа 1797 года он прибыл в Филадельфию – пункт

назначения своего путешествия.

Нога Костюшко больше не ступала ни на русскую землю, ни на территории империи.

В 1817 году, после смерти Костюшко, русский царь Александр I согласился похоронить

его в Соборе Святых Станислава и Вацлавана Вавеле. В 1825 году в Кракове была

насыпана символическая могила – Курган Костюшко, который сегодня является одним

из важнейших польских символов. Говорят, что каждый поляк должен посетить это

место хотя бы один раз. Специальный комитет ухаживает за Курганом и по сей день.

Распространением идей Костюшко занимается также действующий в Кракове Фонд им.

Тадеуша Костюшко. В Польше Тадеуш Костюшко пользуется огромным уважением, его

именем названы более 200 школ и центральные улицы в польских городах.
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А. Царь Павел I
(1754-1801)

освобождает
Тадеуша Костюшко

(1746-1817) из
тюрьмы. Гравюра
Джеймса Даниэля

1906 года по
картине

английского
художника Генри

Синглтона (1766-
1839). Репродукция.

© Национальный
музей в Варшаве

Б. Царь Павел I (1754-1801) посещает Тадеуша Костюшко
(1746-1817) в тюрьме. Гравюра Томаса Гогена (1756-1810)

по картине Александра Орловского (1777-1832). © Кабинет
Гравюр Библиотеки Варшавского Университета
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В Петербурге о нем всегда помнили:

– 1 (14) октября 1917 г. в Петрограде отмечался День памяти Тадеуша Костюшко. Основные

торжества состоялись в Пажеском корпусе и Театре музыкальной драмы.

– В 1994 г. в рамках дней Костюшко по инициативе Польского Фонда Костюшко из Варшавы

и Польского Исторического Общества в Санкт-Петербурге в Мраморном дворце была

открыта двуязычная доска в память о пребывании предводителя восстания в стенах

Общества в 1796 году. На ней написано: «В этом дворце в 1796 году пребывал Тадеуш

Костюшко, польский государственный деятель, руководитель национально-

освободительного восстания 1794 года». Со временем плита разрушилась, была воссоздана

за счет польского МИДа, вновь помещена во дворец и торжественно открыта 24 марта 2004

года. В настоящее время недоступна для посетителей.
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В заключение следует сказать, что I Дивизия Войска Польского, сформированная в 1943

году под крылом Красной Армии, носила имя Тадеуша Костюшко, который, при жизни

всегда считал себя ярым врагом России.

Роберт Шпрингвальд

Вицепрезидент фонда им. Тадеуша Костюшко в Кракове

Перевод с польского: Алёна Шестакова

 

Тадеуш Костюшко (Костюшко [Косцюшко] Анджей Тадеуш Бонавентура) – герой

Польши, Соединенных Штатов и Франции. Родился 4 февраля 1746 года в

Меречовщинеоколо местечка Коссово в Полесье (ныне Брестский район в Белоруссии) в

дворянской семье русского происхождения, с XV в. поселившейся в Сехновичах. Офицер,

инженер, создатель укреплений, потерпевший поражение при Мартинике, участник

войны за свободу США, автор укреплений реки Делавер, Саратоги и Вест-Пионт в США,

лидер восстания Костюшко, русский пленник, эмигрант. Защитник независимости

Польши. Умер 15 октября 1817 года в Солуре. Похоронен в Вавельском соборе в Кракове.

Литература:

1. Herbst, Kościuszko Tadeusz, w: Polski słownik biograficzny, Wrocław–Warszawa–Kraków

1968–1969, t. 14, s. 430–440.

2. Pachoński, Kościuszko w niewoli carskiej 1794–1796, Kraków 1947.

3. Korzon, Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta, Kraków–Warszawa 1894.

4. Ludwik Bazylow, Polacy w Petrsburgu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984.

5. Adam Danilczyk, Kościuszko Andrzej Tadeusz Bonawentura w: Polski Petersburg,

http://www.polskipetersburg.pl/hasla/kosciuszko-andrzej-tadeusz-bonawentura 

(dostęp: 10.11.2021)
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– около района «Средняя Рогатка» в

жилом комплексе 70-х гг. XX в.

расположена улица Костюшко. В 1976

году на одном из домов была

размещена каменная доска с надписью

на русском языке: «Тадеуш Костюшко

(1746-1817) – герой польского

национально-освободительного

движения, лидер восстания 1794 года».

 

Автор: Андрей С. Иванов – Собственная
работа, CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0.

Polską wersję tekstu można znaleźć na naszej stronie: https://gazetapetersburska.org/ 



OD „MAŁEJ POLONII” DO
POLSKIEJ MACIERZY
SZKOLNEJ

Pamięci pierwszych śp. nauczycieli polonijnych: Wiesławy Sawinowej, Julii Zacharewicz,

Lecha Krajewskiego, Teresy Malinowskiej, Walentyny Gnatyszynej-Perkowskiej

Początki

Nauczanie języka polskiego w Leningradzie-Sankt

Petersburgu rozpoczęło się na początku lat 90 (1988

r.) XX wieku z inicjatywy śp. Wiesławy Sawinowej i

Teresy Konopielko.

Zorganizowano też sobotnio-niedzielną Szkółkę nauczania Języka Polskiego dla dzieci,

młodzieży i dorosłych. Ilość chętnych do nauki w Szkółce przeszła najśmielsze

oczekiwania organizatorów. Rozpoczęto poszukiwania nowych nauczycieli dla dzieci i

dorosłych. Powstała „Mała Polonia”. Nazwę zainspirowała śp. Walentyna Gnatyszyna-

Perkowska. Dowodzenie przejęła śp. Wiesława Sawinowa. „Mała Polonia” rozwijała się.

Z czasem pałeczkę kierownictwa przejęła dr Irena Romanowska – specjalistka od

glottodydaktyki. Do pracy włączyły się doświadczone nauczycielki: Jadwiga Anders i

Jadwiga Frołowa. Do pracy z dorosłymi dołączył Lech Krajewski – jeden z najlepszych

lektorów języka polskiego na Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Petersburskiego,

skierowany z Polski (Uniwersytet w Olsztynie) do nauczania petersburskich

akademickich polonistów.
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Pierwsza konferencja prasowa Małej
Polonii. Od lewej: sp. Walentyna
Perkowska-Gnatyszyna, Teresa

Konopielko, śp. Wiesława Sawinowa, śp.
Sławomir Lisowski.

Święty Mikołaj
w Małej Polonii.



Szkoła nr 216 im. Adama Mickiewicza

W 1992 roku na bazie miejskiej szkoły 216 dzięki zaangażowaniu Teresy Konopielko i

Walentyny Gnatyszynej-Perkowskiej oraz dyrektora Tagi Machmudowicza Husejnowa (obecnie

znanego dziennikarza radiowego) założono szkołę publiczną z poszerzonym nauczaniem

języka polskiego (jedyna o takim profilu w Federacji Rosyjskiej). W 1998 roku szkoła otrzymała

patrona – Adama Mickiewicza – przy szkole (z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP na czele z

Konsulem Generalnym RP Jerzym Skotarkiem oraz Konsul ds. kultury Izabeli Jarosińskiej oraz

SKO „Polonia”) stoi popiersie Wieszcza. Do szkoły przeniósł się Folklorystyczny Zespół „Gaik”.

W szkole zaczęły pracować: Jadwiga Frołowa i Natalia Szykier, później Stanisław Karpionok i

Tatiana Zacharowa. W szkole pracował teatr obrzędowy „Polanie” pod kierownictwem Ireny

Bestużewej. Przed trzema laty szkołę zamknięto.

Ośrodek Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Historii

W 1994 roku powstał Ośrodek Metodyki Nauczania Języka i Kultury Polskiej na czele z Jadwigą

Frołową, po latach na czele z śp. Julią Zacharewicz i dr Ireną Romanowska. Ośrodek co roku

organizował dla przedstawicieli środowisk polonijnych z północno-zachodniego regionu Rosji

międzynarodowe konferencje naukowo-praktyczne poświęcone językowi polskiemu i

tożsamości narodowej, nauczaniu języka polskiego i historii polskiej. Uczestniczyli w nich

również przedstawiciele Polski, zajmujący się nauczaniem języka polskiego poza granicami

Polski, jak też pracownicy naukowi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Profesorskie małżeństwo

Państwa śp. Tadeusza Zgółki i małżonki Haliny Zgółkowej).

Z czasem powstawały inne organizacje polonijne m.in. „Związek Polaków im. biskupa

A. Maleckiego”. W tym okresie powstawały szkółki języka polskiego w Archangielsku i

Murmańsku, jak też w Kotłasie. Śp. W. Sawinowa i T. Konopielko były

współzałożycielkami polonistyki na Uniwersytecie Języków Obcych w Mińsku

Litewskim. Działały pod kierownictwem prof. Rajmunda Piotrowskiego, ówczesnego

przewodniczącego SKO  „Polonia”. Na niektórych petersburskich zajęciach polonijnych

liczba uczniów przekraczała 70 (!). Zawodowo opierano się przede wszystkim na

miejscowych nauczycielach pochodzenia polskiego. Wśród nich pracowali również

absolwenci polonistyki Uniwersytetu Petersburskiego. Zajęcia odbywały się w

pomieszczeniach piwnicznych Konsulatu Generalnego RP. W 1992 roku powstał

„Związek Polaków im. biskupa A. Maleckiego”, do którego przeszła nauczycielka Lilia

Szyszko, obecnie będąca prezesem organizacji (RSO „Kongres Polaków w Sankt

Petersburgu”). W ramach tej organizacji pracowały zasłużone nauczycielki m.in.:

Teresa Malinowska i Maria Krasnowa.
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„Polacy w
Petersburgu byli
od zawsze”
(Rajmund
Piotrowski).
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Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej

Ponad 12 lat w Sankt Petersburgu działała Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej dla młodzieży

z Federacji Rosyjskiej. Głównym organizatorem była Parafia św. Stanisława. Inicjatywa

powołania Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej wyrosła na bazie działającego

aktywnie Ośrodka Metodyki Nauczania Języka i Kultury Polskiej pod przewodnictwem śp. Julii

Zacharewicz i dr Ireny Romanowskiej. W dużej mierze organizacji Szkoły Letniej w ciągu kilku

lat sprzyjało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia”. Szkoła od pierwszego roku

istnienia w pełni przeszła pod opiekę parafii św. Stanisława, wspieranej przez Stowarzyszenie

„Wspólnota Polska” oraz placówki konsularne w Petersburgu i Moskwie.

Okres tułaczek

Organizacje polonijne, w tym afiliowana przy SKO „Polonia” „Mała Polonia”, nie posiadały od

2003 do 2007 roku własnych pomieszczeń i wynajmowały lokale piwniczne u zaprzyjaźnionych

kościołów (Uśpienia MP, kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej). Krótki okres aktywizacji

polonijnego nauczania języka polskiego nastąpił po powołaniu przedstawicielstwa „Wspólnoty

Polskiej” w Rosji i otwarciu Domu Polskiego pod kierownictwem Czesława Błasika. Po

trzyletnim okresie funkcję dyrektora objęła Tatiana Rakus. W tym okresie przestał działać

Ośrodek Metodyki Nauczania Języka Polskiego.
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Podwaliny życia polonijnego
w Petersburgu. Od lewej:
śp.śp.prof. Zbigniew Szening,
prof., Rajmund Piotrowski,
Wiesława Sawinowa, ksiądz
kanonik Edmund
Kapturkiewicz.

Dr Ewa Cywińska – przyjaciel
petersburskich Polaków, prezes

Podlaskiego Oddziału
„Wspólnoty Polskiej,

współorganizator Letniej Szkoły
Języka Polskiego.

Przyjaciele Małej Polonii
i Ośrodka Metodyki
Nauczania Polskiego i
Historii: prof. Halina
Zgółkowa, śp. prof.
Tadeusz Zgółka.
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Siostry Zakonne z Instytutu Szensztadzkiego

Mówiąc o nauczaniu języka polskiego nie należy zapomnieć o roli sióstr zakonnych oraz

katechetek. Wiele dobrego pozostawiła w Petersburgu w sercach najmłodszych i ich rodziców

siostra Katarzyna, Siostra Adela, Siostra Waleria i inne z Instytutu Szensztadzkiego przy parafii

św. Stanisława. Z całą pewnością można pokusić się o pewną ocenę czy porównanie stanu

współczesnego z końcem XX. wieku w zakresie nauczania języka polskiego.

W okresie „tułaczek” została utracona nie tylko Biblioteka Polska (gromadzona latami

od 1988 roku przez Irenę Smirnową i Irenę Tatarynowicz). Przejęty z Konsulatu RP

księgozbiór był powiększony o dary petersburskich Polaków – niejednokrotnie z

„białymi krukami”). Polskie zbiory znalazły się na petersburskim śmietniku.

W 2007 roku dzięki zabiegom Senatu RP został zakupiony Dom Polski, w którym

wyznaczono dwie sale do nauki języka polskiego (przywiązaniem ich do

poszczególnych organizacji: Związku Polaków i SKO „Polonia”). Należało od nowa

organizować proces nauczania języka polskiego. Ale już w ramach poszczególnych

organizacji polonijnych. Został utracony kontakt z najmłodszymi dziećmi i

nastolatkami. Zabrakło młodzieży. Na zajęcia zaczęli przychodzić dorośli pragnący

otrzymać Kartę Polaka. Co prawda, została zorganizowana grupa dla dzieci

przedszkolnych, jednakże nie uczęszczały do niej petersburskie dzieci polonijne (do

przedszkola przeważnie docierały dzieci rodziców oddelegowanych do pracy w

Petersburgu lub z małżeństw mieszanych). Stanowisko opiekunki przedszkola było

opłacane przez „Wspólnotę Polską”, zaś pozostałe nauczycielki (8) prowadziły zajęcia

za symboliczne datki ze strony uczniów.

Ważną rolę pełni nauczyciel-osobowość. Zazwyczaj wokół takich osób skupiają się

uczniowie. W Petersburgu do takich należą: Jadwiga Pietrowska (22 lata prowadząca

bezpłatnie zajęcia literacko-patriotyczne), Jadwiga Anders skupiająca wokół siebie

młodzież i niejednokrotnie matkująca opiekunka porzuconych. Spod jej skrzydeł do

Polski wyjechało ponad 100 osób bez egzaminów z języka polskiego.

Ciąg dalszy nastąpi

Teresa Konopielko, grudzień 2021

Zdjęcia: archiwum Autorki
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Siostra Adela. Przykład
Niezwykłego wkładu
Sióstr Szensztadzkich
w proces nauczania 
 języka polskiego.
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NASZA PAMIĘĆ:
 

WIESŁAWA SAWINOWA – WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA PIERWSZEJ W ROSJI ORGANIZACJI
POLONIJNEJ ZAREJESTROWANEJ OFICJALNIE W 1989, NAUCZYCIELKA JĘZYKA

POLSKIEGO, ABSOLWENTKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I
PETERSBURSKIEGO;

 
JULIA ZACHAREWICZ – ABSOLWENTKA UNIWERSYTETU PETERSBURSKIEGO,

WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA LICEUM SŁOWIAŃSKIEGO, TWÓRCA BIBLIOTEKI
NAUCZYCIELA (PRZEJĘTEJ PRZEZ ZWIĄZEK POLAKÓW), NAUCZYCIELKA JĘZYKA

POLSKIEGO;
 

LECH KRAJEWSKI – NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PRACOWNIK NAUKOWY
UNIWERSYTETU W OLSZTYNIE, POLONISTA, JEDEN SPOŚRÓD WYBITNYCH

LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO;
 

 WALENTYNA GNATYSZYNA –PERKOWSKA – WSPÓŁTWÓRCZYNI SZKOŁY IM.
ADAMA MICKIEWICZA, DŁUGOLETNI ANIMATOR KULTURY POLSKIEJ W SANKT

PETERSBURGU, NAUCZYCIELKA;
 

TERESA MALINOWSKA – DŁUGOLETNIA NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO,
WILNIANKA, ORĘDOWNICZKA SPRAW POLSKICH.
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Jeden z pierwszych konkursów
recytatorskich „Kresy”. Laureaci,
organizatorzy i nauczyciele.
Początek lat 90. XX wieku.

Historyczne bohaterki życia
polonijnego w Petersburgu. - śp.
Walentyna Perkowska i śp.
Wiesława Sawinowa
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Гимны

Самая старая польская песня, которая сохранилась до наших дней, называется

«Bogurodzica» и датируется XIII веком. Эту песню-молитву, чьё авторство иногда

приписывали св. Войцеху, по современным понятиям можно было бы назвать

государственным гимном. Рыцари исполняли её перед важными сражениями, а в 1529

году песню включили в главный правовой документ страны – Статут Великого 

 княжества Литовского.

Актуальный гимн Польши – «Mazurek Dąbrowskiego» – был написан в 1797 году для

польских легионов в Италии, которые воевали на стороне Наполеона Бонапарта. В тот

момент Польши как суверенного государства уже не существовало на карте.

Выраженные в песне надежды поляков на скорое освобождение и восстановление

независимости страны тогда не оправдались, но само произведение прочно

закрепилось в культуре. И более чем через сто лет, в 1927 году, стало гимном

независимой II Речи Посполитой.

Ещё одним претендентом на роль гимна была песня «Rota», написанная в 1910 году

поэтессой Марией Конопницкой (автор музыки – Феликс Нововейский). Её называние

означает «слова клятвы» – обещание не покидать польскую землю и не позволить

врагам уничтожить родной язык. Эту песню многие поляки до сих пор очень любят и

часто называют неофициальным гимном.
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Считается, что поляки очень музыкальны. Они много и с удовольствием поют

под гитару за семейными застольями или у костра в походе, в том числе

патриотические песни. Конечно же, всё зависит от конкретных людей, их

музыкальных вкусов и предпочтений. Но песня всегда играла важную роль в

польской культуре, а совместное исполнение патриотических песен позволяло

разделить с соотечественниками важные моменты истории.

Про некоторые из песен мы хотели бы рассказать чуть подробнее.

Rota. Wydawca Fr.
Garszyński, 1914

([Warszawa] : Druk. L.
Bogusławskiego)



Уланы, девушки и марши

Во многих военных песнях встречается образ

уланов – польских солдат легкой кавалерии,

созданной в начале XVIII века. Герои этих песен,

конечно же, пользуются невероятным успехом у

девушек. Так в песне «Hej, hej, ułani» говорится,

что «не одна паненка» готова побежать вслед за

благородными всадниками, а в песне «Przybyli

ułani pod okienko» уставшие воины стучатся в

окно красивой девушки и просят дать воды их

лошадям. Герой песни «O mój rozmarynie»

времен Первой мировой войны, наоборот,

записывается в уланы после того, как его

отвергает возлюбленная. Считается, что эта

песня родилась в 1913 году во время похода

отрядов Юзефа Пилсудского из деревни

Лянцкорона в Краков. 

С именем маршала связана ещё одна очень

известная песня, «My, Pierwsza Brygada»,

которая сегодня является официальной песнью

Войска Польского. Благодаря маршевому ритму и

запоминающейся мелодии она с самого начала

пользовалась огромным успехом у солдат и

получила известность как песня Легионов

Пилсудского. О её авторстве долго велись споры.

Считается, что припев и первые два куплета

написал подполковник Тадеуш Халацинский в

1915 году, а в 1917 году по пути в лагерь в

Щиперне офицер Тадеуш Бернацкий дописал

остальные куплеты.
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Белые розы и красные маки 

Как и положено военному маршу, песня Легионов подчеркивала героизм солдат и восхваляла их

готовность умереть за родину. Но почти в то же время, в 1918 году, была написана песня с

совсем другим, женским взглядом на войну – «Rozkwitały pąki białych róż». В ней девушка

вспоминает своего возлюбленного, который ушёл на войну: бутоны белых роз давно отцвели, а

он так и не вернулся. В этой красивой и грустной балладе нет места восхищению подвигом, есть

лишь боль и горе человека, который потерял любимого.

В трагическом тоне выдержана и самая известная польская песня времён Второй мировой

войны – «Czerwone maki na Monte Cassino». Она прославляла героизм солдат Второй польской

армии, воевавших на знаменитой итальянской горе в составе антигитлеровской коалиции.

Первые куплеты песни были написаны в ночь с 17 на 18 мая 1944 года, за несколько часов до

захвата монастыря, поэтом и актёром Феликсом Конарским и его другом Альфредом Шютцем.

Театр польского солдата исполнял её у подножия Монте-Кассино все последующие дни.

Центральный образ песни – красные маки, которые росли на горе и «от польской крови»

становились ещё краснее.

Ю. Пилсудский. Автор: Witold Pikiel -
Muzeum Narodowe w Kielcach syg.
MNKi/H/3049Current image source [1], 



Времена «Солидарности»

Важную роль патриотические песни играли и во времена Польской Народной

Республики и движения «Солидарность». Недавно в память о 40-й годовщине

введения военного положения в Польше (1981-1983) Польское Радио издало

альбом «Żeby Polska była Polską». Заглавная песня была написана Яном

Петшаком (текст) и Влодимежем Корчаком (музыка) после волны забастовок

рабочих в 1976 году. Текст напоминает о долгой и упорной борьбе поляков за

независимость и о том, как важно в трудные времена не забывать о своих

корнях и традициях.

Песня стала одним из символов борьбы с коммунизмом и в 1981 году получила

главный приз фестиваля польской песни в Ополе. А спустя полгода мировую

известность ей принесло американское телевизионное шоу «Let Poland be

Poland», которое было своего рода акцией деятелей мировой культуры в

поддержку «Солидарности».

И, конечно же, нельзя не вспомнить про неофициальный гимн «Солидарности» –

песню «Mury» Яцека Качмарского. По сути, её текст является вольной

интерпретацией песни «L’Etaca» каталонского музыканта Льюиса Льяка.

Оригинальная песня выражала надежду, что совместными усилиями народ

способен разорвать оковы, которыми государство приковало его к

метафорическому «столбу», даже если этот «столб» слишком тяжёл. У

Качмарского повествование приобрело романтический характер

противостояния поэта и толпы. Певец, вдохновлявший народ на борьбу, сам

оказывался жертвой революции, которая без разбора поделила мир на «своих» и

«чужих». А стены тюрьмы, которые благодаря объединенным усилиям должны

были рухнуть, в итоге становились только выше.

В 80-е годы последнюю, трагическую часть песни играли редко, что

противоречило авторскому замыслу, но соответствовало актуальной

политической ситуации. Сегодня же, в память о великом музыканте, песню, как

правило, исполняют от начала и до конца.

На материале:

E. Klimakin, Польские военные песни, https://culture.pl/ru/article/polskie-voennye-pesni

(доступ: 30.12.2021)

Р. Глушек, Польский песенник, Polen voor Nederlanders,

https://www.polenvoornederlanders.com/?page_id=8155&lang=ru (доступ:

30.12.2021)
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