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Юліан Тувім –
патрон 2013 року
Сейм Республіки Польща оголосив 2013 рік роком Юліана Тувіма.
Творче життя польського поета було вельми багатогранним.
Навряд чи витончений лірик і автор цікавих сатиричних творів
сподівався, що увійде до світової літератури насамперед як дитячий письменник. Сам він у дитинстві та юності не надто захоплювався поезією і мав надію пов’язати свою долю з набагато прозаїчнішими матеріями. Вирісши у промисловій Лодзі в родині банківського службовця, Юліан наполегливо опановував ази науки і навіть
досяг певних успіхів у хімії. Перші поетичні спроби юнака могли б
(як це часто трапляється) виявитися останніми, якби не вплив
іншого польського митця Л. Стаффа. Близькість світосприйняття
дозволила Тувіму відчути «творчий заряд» поезії Стаффа, і це
викликало своєрідну ланцюгову реакцію: у хлопця з’явилося
бажання продовжити поетичні екзерсиси.
Цікаво, що ранні вірші Тувіма є не наслідуванням, а своєрідним відгуком на творчість Стаффа. Утім Тувім і надалі ніколи не буде епігоном, хоча літературні уподобання
(А. Рембо, В. Вітмен, В. Маяковський) у різній формі проявлятимуться у його віршах. Поряд із прагненням зберегти свою
творчу індивідуальність, Тувіму притаманне шанобливе і зацікавлене ставлення до чужої поезії. Можливо, саме тому він
доволі активно займався перекладами.
У 1916 p. Юліан Тувім вступив на юридичний факультет
Варшавського університету, але незабаром перевівся на філологію. Мова та слово стають предметом особливого зацікавлення. Під час навчання в університеті молодий поет знайшов
однодумців. Навколо студентського журналу «Pro arte et
studio» гуртувалися поети, які дещо пізніше склали літературну групу «Скамандр» (А. Слонімський, Я. Лєхонь, К. Вежинський, Я. Івашкевич). Група не мала єдиної естетичної програми, проте «скамандритів» об’єднувало спільне прагнення розвивати поезію на основі народної традиції та наблизити художнє слово до реального життя. Це прагнення виразно виявилося у поемі Ю. Тувіма «Весна». Критики накинулися на
автора, звинувачуючи твір у блюзнірстві й епатажності. Група
професорів і студентів у відкритому листі засудила цю поему,
звинувачуючи митця у «край-ньому реалізмі образів» і «порнографії». Завдяки цьому скандалу про Тувіма заговорили в
літературних колах.
Поезія Тувіма щира. Саме тому і його оптимізм не виглядає
вимученим або награним. Не здається він і бездумним. По-дібне
ставлення до світу – уповні усвідомлена позиція поета.
У вересні 1939 p., коли почалася Друга світова війна, Тувім
був змушений емігрувати. Протягом семи років поет поневі-

рявся на чужині: Париж, Португалія, Ріо-де-Жанейро, НьюЙорк — таким був маршрут його мандрів. У ці роки були
створені поема «Квіти польські», численні антифашистські
вірші.
Діяльність Тувіма після війни була дуже різноманітною: він
захоплювався театром, працював у Театрі Війська Польського, Варшавському новому театрі, провадив рубрику сатиричних курйозів у журналі «Проблеми», видав антологію
«Польська фантастична новела» (1949), активно займався
перекладами. Надзвичайно популярними були і залишаються поетичні цикли Тувіма для дітей. Про значення постаті Тувіма для національної літератури влучно сказав польський
письменник М. Яструнь: «Він був митцем, який своєю творчістю завершив цілу добу розвитку польської поезії, який, мабуть, найсильніше з часів Словацького і Норвіда сколихнув
польську мову. Він не тільки обновив застарілий словниковий запас, а й упровадив до поетичного вжитку новий світ
речей та образів». Крім того, за визначенням польського літературознавця Я.З. Якубовського, Тувім «був невтомним мандрівником по просторах світової літератури». Його увагу як
філолога-дос-лідника і перекладача привертали найрізноманітніші твори – від європейської класики до «Витязя в тигровій
шкурі»
Ш. Руставелі. Цікавився Тувім також і українською словесністю:
переклав польською мовою «Слово о полку Ігоревім» (1928;
новий варіант — 1950), окремі вірші М. Рильського («Шопен»)
та Є. Маланюка («Варшава»). Українського читача з поезією
Тувіма познайомили М. Бажан, М. Рильський, Г. Кочур, М.
Лукаш, Д. Павличко, Є. Дроб’язко, Р. Лубківський, В. Лучук
та ін.

IV Пульмонологічний
конгрес Pulmonological
Trends
Загальнопольське високе зібрання лікарів відбулося 29
листопада – 1 грудня минулого року в Познані під патронатом Польського наукового товариства захворювань легенів. Безпосередніми організаторами Конгресу були кафедра та клініка пульмонології, алергології й онкології медичного університету в Познані, Товариство сприяння розвиткові пульмонології та медичне видавництво «Termedia».
Конгрес, який зібрав не тільки пульмонологів, а й терапевтів, родинних лікарів, алергологів і анестезіологів, відбувся під гаслом «Особливості лікування захворювань легенів
у 2012 році».
Програма Конгресу, в якому взяли участь лікарі
польського походження з Бердянська на чолі з головою
Полонійного об’єднання лікарів Ольгою Бондарєвою, серед
іншого передбачала ознайомлення з новітніми тенденціями та трендами у пульмонологічній науці, представленими
на світових і європейських медичних форумах, з’їздах і
конференціях, представлення актуальних методів і стандартів лікування захворювань легенів, обговорення суперечливих діагностичних нюансів і низку інших важливих,
але рідко аналізованих фахових питань, скажімо, проблеми рідкісних дихальних інфекцій. Одне з засідань було присвячене важливим для кожного лікаря юридичним аспектам і засадам етики медичного працівника.
Конгрес мав науково-практичний характер і передбачав
участь фахівців у традиційних засіданнях, наукових секціях
та інтерактивних дискусіях-обговореннях проблем сучасної
пульмонології. Важливою складовою організації конференції
були
зустрічі
з
видатними
науковцями
пульмонології та експертами-фахівцями з провідних вишів
Польщі та європейських країн.
Традиційно наукові зустрічі супроводжували заходи, що
сприяють взаємному пізнанню та взаємозбагаченню.

