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Фестиваль «Україна в центрі Любліна»
У першій декаді листопада польське місто Люблін вже
вп’яте стало на декілька днів українським. Отже, фест української культури відзначав цього року маленький ювілей.
www.polonia.org.ua

Запрошення до діалогу про
пограничний апокаліпсис
Саме такою була мета нещодавнього презентаційного турне
Україною, у рамках якого представили переклад українською
мовою книжки поляка Войцеха Пестки «До побачення в пеклі.
Кресовий апокаліпсис: Україна, Польща, Білорусь, Латвія», де
описуються складні сторінки міжнаціональних стосунків на колишніх східних польських територіях.
Ñâ³òëàíà ÑÓÕÀÐªÂÀ
До речі, авторові книги була
вручена Міжнародна літературна премія Григорія Сковороди «Сад божественних
пісень». Войцех Пестка був
зворушений тим, що йому випала честь бути причетним до
імені великого Сковороди,
адже світогляд мандрівного
філософа йому дуже близький, а переслідування в часи
соціалістичного режиму дозволяють і нашому сучасникові мріяти про те, щоб колись
на його могилі з’явився відомий напис: «Світ ловив мене,
та не спіймав».
Поява книги про міжнаціональні стосунки викликала
зацікавлення у колі істориків, літераторів, літературних критиків, політологів та
суспільних діячів. Сприяла
цьому незвичність обговорюваної тематики. Як писала авторка однієї з
польськомовних рецензій
на книгу «До побачення в
пеклі» Божена Горська, «назва майже дантівська, а автора проводять по своєму

пеклу оповідачі-провідники.
Це також урожай довгої, по
своїй суті самотньої, романтичної подорожі, яка виникла з почуття обов’язку сплати родинного боргу, а також
з потреби серця – найважливішої, дуже особистої.
Подорожі у часі і просторі, а
може, передусім, углиб
себе».
А приводів до жвавої дискусії поляків навколо нового
твору Войцеха Пестки, виданого у формі репортажів, у
2009 році було більш ніж достатньо. Праві сили суспільства закликали до осуду і
чіткого розподілу історичних
постатей на два ідеологічні
табори, натомість ліві говорили, що не варто торкатися
цієї теми, бо вона може викликати нездоровий резонанс
у суспільстві, а люди-свідки
з часом відійдуть у вічність і
проблематика сама втратить
свою актуальність. Суперечливий дух витав і в колі істориків, які звертали суспільну увагу на арифметику
війни. Вони ставили запитання: чи взагалі так годиться
писати про історію?

Вистачало і позитивних відгуків, як,
скажімо, рецензія
Марека Вєжбіцького
у двомісячнику творчих
середовищ
«Люблін. Культура і
суспільство», котрий
писав: «Автор не обмежив свого дослідження виключно польськими
долями. Він розмовляє також
з українцями, євреями, білорусами, латвійцями. Таким
чином, його творчі пошуки набувають універсального виміру, тому що їх лейтмотивом
стає доля особистості в тоталітарній системі, незалежно від
національного чи культурного походження».
Войцех Пестка не мав на
меті брати на себе функцію
історика чи судді – він просто
віддав шану звичайним людям різних національностей,
мав відвагу глянути на історичне минуле їхніми очима,
відчути їхній біль і донести
його до сучасників. Багатьох
героїв репортажів уже немає
серед живих, а їхнє слово
живе і збуджує емоції та закликає до роздумів.

Поетеса Ніна Горик зазначила, що матеріал «бере в
полон і змушує вести діалог
з автором та із самим собою. Письменник-публіцист
насторожує, змушує робити вибір». «У мене склалося
враження, що я читала
кіносценарії. За цими розповідями можна знімати
фільми. Вибуховість слова,
вправність художнього письма, яка стоїть за цією книжкою, – ось основні риси письменницького стилю».
Із матеріалами праці в
польській та українській
версії можна буде познайомитися на сайті Інституту
Польщі. Відгукуючись на
прохання автора, перекладача та організаторів заходу, закликаємо до конструктивної дискусії.

Польський дім у Бердянську
Наприкінці 2001 року згідно з рішенням Сенату
Польщі та за посередництвом Товариства
«Wspуlnota Polska» у Бердянську для потреб
Польського культурно-освітнього товариства
«Відродження» було придбано трикімнатну квартиру. Проте у свідомості місцевих поляків нове
приміщення було чимось значно більшим, ніж
офіс. Відомо, що слово «дім» пов’язане з поняттям
«родина», а нечисленні поляки Бердянська почуваються саме такою близькою духовно спільнотою, тому осередок польськості на «Азмолі»
називають Польським домом.
Òåðåçà ÊÐÀÑÍÎÊÓÖÜÊÀÑÓÕÎÌËÈÍÎÂÀ,
äèðåêòîð Ïîëüñüêîãî
äîìó â Áåðäÿíñüêó
Наявність власного приміщення є важливим інтегруючим чинником для кожного
члена Товариства «Відродження». Поляки відчули дбайливе
ставлення вітчизни предків,

усвідомили себе частиною великого польського народу.
Згодом Польський дім став
потужним навчально-дидактичним осередком, де відбуваються заняття з вивчення
рідної мови та культури.
Діяльність Товариства «Відродження» всебічно підтримується інституціями, що допомагають польській діаспорі та

місцевим спонсорам. Варто
згадати про пос-тійних партнерів польської громади Бердянська: Сенат і Уряд Польщі,
Генеральне консульство
Польщі у Харкові, Товариство
“Wspуlnota Polska”, Фонди
«Pomoc
Polakom
na
Wschodzie» і «Semper Polonia»,
а також Бердянський університет менеджменту і бізнесу.

На сьогодні Польський дім
у Бердянську є справжнім
вогнищем польської культури, який гідно представляє
польську державу й народ.
Двері Польського дому
відкриті для усіх поляків і людей доброї волі, які цікавляться культурою та традиціями братньої держави –
Польщі.

Фестиваль з’явився як ініціатива студентів і української
меншини в місті Люблін, а також поляків, зацікавлених
Україною. «Ми хочемо показати найцікавіші речі в дуже
багатій сучасній українській культурі», – розповідає координатор фестивалю Мар’яна Кріль з «Фонду духовної культури прикордоння».
Таку ініціативу радо підтримали Люблінська міська рада,
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Польщі Маркіян Мальський, місцеві медіа та інституції.
У перший фестивальний день у люблінському кінотеатрі
«Байка» відбулася польська прем’єра фільму «Живі» українського режисера Сергія Буковського. Це кіно про Голодомор в Україні 1932-1933 років.
Друга подія першого дня «України в центрі Любліна» виставка фотопроекту Ростислава Шпука «Без ознак мистецького життя» (Б.О.М.Ж.).
«Без ознак мистецького життя» – це не маскарад, а
серйозний і потрібний проект фотографа з Івано-Франківська та людей, які творять журнал «Просто неба».
«Б.О.М.Ж» наголошує на проблемах безпритульних в Україні, на тому, що такі люди живуть серед нас і вони теж...
люди. У рамках фотопроекту в безхатченків вже перевтілилися Тарас Прохасько, Юрій Іздрик, Софія Андрухович, Юрій Андрухович, Олег Гнатів та інші. Разом з іванофранківським фотографом у відкритті виставки взяли
участь Мар’яна Соха із львівської організації «Оселя» та
поет Григорій Семенчук. Фотовиставка «Без ознак мистецького життя» триватиме в люблінській кав’ярні «У фотографа» до 2 грудня.
Вуличний журнал «Просто неба» – видання соціально-культурного спрямування, що має на меті допомогу безпритульним людям. «Просто неба» є членом Міжнародної мережі
вуличних видань і дотримується його принципів видання та
розповсюдження преси: журнал розповсюджують безпритульні люди і половина його вартості – це їхній заробіток.
У Фестивалі української культури «Україна в центрі Любліна», який тривав з 9 по 11 листопада, взяли участь члени
Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» в Бердянську.

