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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiona została panorama rozprzestrzeniania się 

polskiego słowa poetyckiego w Charkowie —  jednym z największych miast ukraińskich. 
Zasadniczy akcent położony został na popularyzację polskiej poezji śpiewanej w latach 
80-tych XX stulecia przez znanych polskich śpiewaków operowych. Polskie słowo poetyckie 
i śpiewane służyło jako duchowna więź miedzy sąsiednimi narodami słowiańskimi, sprzyjało 
kształtowaniu wewnętrznego protestu przeciwko totalitarnemu poniżaniu jednostki ludzkiej.

POLISH POETIC-SONG WORD IN KHARKIV 
(.. .IMPRESSION-REFLECTION OF RECENT YEARS)

VAS YU SAHAN
Kharkiv H. S. Skovoroda National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine
ABSRACT. The article focuses on the investigation of the origin of Polish poetic word 

in Kharkiv — one of the biggest Ukrainian cities. The main emphasis is laid upon composing 
popular Polish song poetry by Polish singers in the 80s of the XXth century. Polish poetic-song 
word served as a spiritual link between the Slavs neighbours, it favoured the formation of the 
inner protest against humiliation of personality.

В щ  Слобожанщини до Полыт — понад тисячу кшометр1в. „Тисяча” —  
не вщстань, а символ: „далеко”. Так далеко, як до Tieï легенди, коли 
йшли трое браНв — Чех, Лях i Украшець, шукаючи добрих земель 

для cboïx племен-народ1в, та й розшшлися: Лях — на Захщ, Чех — на Шв- 
день, Украшець — на Схщ. Мапчною силою скоротити ту вщцаль, донести 
привН до дружнього серця надшене слово.

Польське художне слово мае в Харков1 давне коршня. Чи не е першими зерни
нами його популяризаций закладини Харювського колепуму 1727 року епископом 
Спифашем Тихорським? А його наступник Доситей виклопотав для колепуму 
батату б1блютеку знаного церковного даяча й письменника Стефана Яворськош, 
вагому частку яко! складали публжацп та рукописи польською мовою. Нова хвиля 
поширення польськош слова — вщкриття в Xaproßi ушверситету. 3 1818 року 
в ушверситет! впроваджуються лекцн з польсько! мови й лггератури. Першим учи
телем польсько! був тут Петро Гулак-Артемовський. В „Украшському BicHmcy”
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з'являються i йош перил переклади польських поетав. Яскраво 30pie на H e 6 i поло- 
шстики Харкова так лта й 1м’я Олександра Склабовського — поета, перекладача та 
етнографа, з народження пов’язаного 3i Слобщською Украшою. Иого улюбленими 
поетами були Ян Кохановський, Адам Нарушевич, Франшшск Каршнський.

У грудш 1825 року в Харков1 був про1здом Адам Мщкевич. Твори поль- 
ського поета-пророка перекладали студенти ушверситету, читали професори 
на лекщях: вони викликали в ycix прагнення сягнути глибин мудр о от i, набрати- 
ся сили духу, розкрити свталу таемницю польсько! мови.

...То минувшина... Зазиршмо ж у ближчий час. У 60 80 роки XX столтатя, 
коли в XapKOßi во i стину розкошувало польське поетичне слово, а справжшми 
амбасадорами польсько! поези були естрадш сшваки.

Легенда польсвко! естради Рена Рольська шд час гастролей у XapKOßi вико- 
нувала теню Альфреда Шютця на слова Фелтса Конарського Czerwone maki 
na Monte Cassino. Монте KacciHO — шмецький стратег гений пункт в 1талп, здобу- 
тий польськими вояками в 1944 рощ. Понад три тисяч! вояюв i3 2-ш Польськош 
корпусу полягли в страшнш битв i з фашистами на цш ключовш фашистсьюй пози- 
цп оборони, так званш лшп Густава. Сшвачка перед виконанням доступно анонсу- 
вала змют iricid, а напри юн ui клала квтаи перед рампою сцени, наче до могили.

Przejdą lata i wieki przeminą
Pozostaną ślady dawnych dni ! ..
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą bo z polskiej wzrosną krwi!
(Пройдуть роки i проминуть впш.
Тапозостане слщ минулих дшв!..
I маки на Монте Кассшо
Пурпуровими будуть, бо з польсьюн крови зросли!)

То був 1967 piK , коли военну тематику глядач сприймав дуже щиро.
Варто зауважити, що Рена Рольська, KpiM Украши, з великим устхом кон- 

цертувала в Cßponi, Kaнaдi, США. Одна з американських газет у Фшадельфн 
вiдзнaчaлa: „... Ïï премилий голос та штерпретацшний талант, що дае змогу вщ- 
таняти майже кожне слово n icH i, — великий скарб, з яким Рольська може шдко- 
рювати евта”.

Неабиякою популяршетю в Украш користувався й тодшнш шлягер Рени 
Рольсько! Złoty pierścionek (Золотим перстень) — музика С. Васовського, слова 
Р. Садовського.

Ще одна легенда польсько1 естради Пьотр Шепангк прив1з в Украшу nie
mo Nigdy więcej (Бтъш школы) — музика В. Пентовського, слова А. Тильчинсько- 
го, а Богдан Лазука — юноактор i ствак — Dzisiaj, jutro, zawsze (Съогодш, завтра, 
завжди) — музика В. Пентовського, слова А. Тильчинського.

А. Тильчинський — один 3i знаних поетав-тешцнв Польпц, став вщомий 
i в Украш завдяки, KpiM П. Щепашка та Б. Лазуки, Ipem Яроцькш. Пюня 
А. Кожинського на слова А. Тульчинського Zawsze pójdę z tobą (Завжди iimimy 
з тобою) входила до золотого репертуару сшвачки.

1рена Яроцька наствала й Kawiarenki (Маленекi кав ’ярш), яку написали ком
позитор В. Тжцшський та поет И. Клейни. Ця теня звучала з бобшних магш- 
тoфoнiв у студентських гуртожитках та на дискотеках.

„Сумним янголом полъсъког тснГ величав Еву Демарчик ведучий мгжнародно- 
го фестивалю польсько! n ic H i в Сопота Лющан Кидринський. Ця ствачка —
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легенда краю вс ь ко го кабаре — кав’ярт Шд баранами ввдкрила для Украши 
одного з чгльних польських поен в XX столггтя Югнана Тув1ма. ГИсня Tomaszów 
(муз. 3. Конечни) була в серщ й на устах багатьох харювських штелшенпв, 
для яких Польгца стала мтточком у заборонений i такий Btrvrpi яний свП 
кольорово-в1льно1 Свропи.

3 творчютю поетеси Агнешки Осецько1 познайомила харшв’ян славетна 
Мариля Родович. Щоправда, на план вках ({мрми Мело()1я ш сент тек ст звучали 
по-росшськи, але в концертах, як правило, по-польськи.

Zaczęty zeszyt (Розпочатий зошит) i Rozmowa poety z komornikiem (Eecida noe- 
та з судовым виконавцем) на музику С. Краевського, Polska Madonna, (Полъсъка 
Мадонна) на музику А. Слкоровського, Kolęda z pretensjami (Колядка з претен- 
здши) на музику М. Стефанкевича завдяки експресивному виконанню Мар ил i 
Родович в1дкрили Украш складний, суперечливий, драматично-траг1чний пое- 
тичний cßiT Агнешки Осецькоц яка передчасно ni шла з життя... Чи не з над- 
MipHoï любов1 до нього, бо ж писала:

Sucha kostucha, ta Miss Wykidajło, 
wyłączy nam prąd w środku dnia, 
pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, 
bo rrraz mamy bal...
Niech żyje bal,
bo to życie to bal jest nad bale,
niech żyje bal,
drugi raz nie zaproszą nas wcale, 
orkiestra gra,
jeszcze tańczą i drzwi są otwarte, 
dzień wart jest dnia 
I to życie zachodu jest warte.

(Суха костуха, та Mic Викидайло 
вимкне нам струм серед дня, 
то ж пхаймо тачки pi омани, як Байрон, 
бо ррраз у нас бал...
Най живе бал,
бо життя це — то бал понад бали, 
най живе бал,
вдруге нас не запросять школи, 
оркестр im,e гра, 
ще танцюють, i ÄBepi вщперто, 
день вартий дня, 
i життя це чогось-таки варте).

У XapKOßi польсью сшваки виступали в найпрестижншшх залах того часу — 
Будинку культури харювського електромехашчного заводу та в шноконцерт- 
шй зал1 Украта. Ажютаж з квитками, переповнеш зали, святкова атмосфера, 
квгти, нечувана як на той час звукотехтка, витончений артистизм талановитих 
сшватв i му з и кант i в, шикарт коспоми вщ „Moda Polska” творили чудо. Поль- 
ське тсенно-поетичне слово ставало вз1рцем ф1лософсько1 образност1 й оазою 
„Holde Kunst” — високош мистецгва. Харю в мав би дуже завдячуват „Pagart”-y 
(„Польсьюй артистичнп! агенцц”), що оргашзовувала виступи пров1дних cnißa- 
юв Польш1 в нашому вже й тод1 тотально зроайщеному M ic r i.  Польське ело-
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во, польська культура протистояли панросшству. Недарма концерт ведомо!' поль- 
CbKOÏ 6ir-6iT групи „Червою гттари” блокувала мш ци.

Здогадуватися -  розумгги по-польськи, вчити польську було трохи мод
но, але, тцо найголовшше, виховувало прагнення „не бути одним з шеренги”. 
Можна без сумшву стверджувати, тцо д1яльшсть таких украшських вокально- 
шструментальних ансамблю, як Кобза, Смер1чка, була тегирована творшетю поль- 
CbKOÏ групи „Skaldowie” („Скальди”). Сшвпраця кер1вника й композитора 
„Скальд1в” А. Зелшського з поетом Лешком Олександром Мочульським стала 
одним з найвагомппих чинниюв Tpiy мфал ь но го ycnixy групи.

А. Зелшський стае persona grata естрадного бомонду, законодавцем ново!' 
niceH HOÏ моди, нового стилю, в якому елементи року використовуються в дуже 
оригшальний enoeiö.

Чеслав Йемен, який, за його словами, тколи не сшвав тсень, а лише бала- 
ди, ввдкрив украшським слухачам фшософсько-штелекгуальну л1рику К. Ц. Нор- 
вща. Bema pamięci żałobny rapsod (Maniona pancodin пам ’япп Бема) була й зали- 
шаеться мистецькою вершиною великого сшвака, який, справдг був магшом 
сшваного слова.

В1зитною карткою маестро була балада Dziwnyjest ten świat (Дивный цей ceim). 
Високий поетичний талант Ч. Йемена в1ддзеркалився i в його власних поетичтшх 
текстах Moje zapatrzenie (Мое замилування), Serdeczna muza (Сердечна муза), Żyć 
przeciw wojnie, Postskriptum (Жити cynpomu eiüHi, Постскриптум) та шших.

На Мбжиародиому фестивал1 естрадно1 niem в Conoii 1979 року, широко 
трансльованому телебаченням, за niemo Nim przyjdzie wiosna (Заки надтде вес
на) на слова Я. 1вашкевича Ч. Йемен був удостоений головюл нагороди — Grand 
Prix. ПлаЛвка „Postskriptum” фipми „Polskie nagrania”, що вийшла невдовзц 
p o 3 iń m n a c a  в X apK O ßi блискавично.

Саме в такий — шеенний — enoeiö... доходило польське поетичне слово 
до харюв’ян. Воно слугувало душевним зв’язком, бо вчувалася в ньому загаль- 
нолюдська й особисИсна нацюнально-гцемлива нота, як у цьому фрагментику- 
дзеркальщ поезй Сташслава Ришарда Добровольського:

Są zmierzchy we fiordach i cienie pyramid,
I zorze polarne, i sen pod palmami 

Stubarwne motyle, baśniowe ogrody 
I miasta w ogrodach cudownej mody.

Być może gdzie indziej... Lecz sercu jest droższa 
Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza.

( €  с у т ш ь  ф io p д iв  i  А н ь  ш р а м щ и , 
i 3 o p i п о л я р ш , i  с о н , т а м  д е  п а л ь м и ,  
м е т е л и к  б а р в и с т и й , р о з ю ш ш  с а д и ,  

в с а д а х  т и х  —  м ю т а  р о з к п п ш п  в р о д и .
Можливо, десь там... Меш ж найм ил i ша 
над Bi слою шеня та шеок Мазовша) —

для украинце щ слова перегукуються з поез1ао Володимира Сосюри, сповне- 
ною такою ж потужною naTpioTHimora енергетикою:

Любить Украшу Bßi CHi й на яву,
Вишневу свою Украшу!

Красу ïï, ßinно живу i нову,
I мову ïï со лов’гну!


