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3 грудня цього року відбудеться низка урочистих заходів з нагоди 120-ї
річниці з дня народження видатного мешканця Бердянська, відомого
лікаря й художника польського походження Людвіга Годлевського.

Його постать є яскравим уособленням польської
нації, гармонійно втіленої в етнічний візерунок
Північного Приазов’я. Оригінальна художня
творчість, життєвий подвиг Л. Годлевського та сус-
пільне визнання є доказом неординарності цієї осо-
бистості.

Центральною подією урочистостей стане відкрит-
тя меморіальної дошки на приміщенні Медичного ко-
леджу, що знаходиться на терені міської лікарні. За-
поршуємо на цю подію 03.12.11. о 14.00.

Фільм Єжи Гофмана
«Україна. Становлення нації»
Польський режисер Єжи Гофман має намір
обговорити з Президентом України Віктором
Януковичем можливість показу на українсько-
му телебаченні його документального фільму
«Україна. Становлення нації». Про це режисер
розповів в інтерв`ю журналу Weekly.ua.

Цей фільм Єжи Гофман
закінчив у 2008 році. У ньо-
му розповідається про істо-
рію України від хрещення до
наших днів. У картині 4
серії: «Від Русі до України»,
«Україна чи Малоросія»,
«Разом назавжди», «Неза-
лежність». Кожна серія три-
ває 50 хвилин.

На створення фільму Єжи
Гофмана надихнула книга
Леоніда Кучми «Україна – не
Росія». За задумом режисе-
ра, фільм повинен дати
імпульс українській молоді
до вивчення історії власної
країни. Проте фільм «Украї-
на. Становлення нації» жод-
ного разу не був показаний
в Україні.

За словами Єжи Гофма-
на, українська влада не
відповідає йому відмовою,
«але й не показує фільм».
«Мабуть тому, що він зак-
інчується Помаранчевою
революцією», - пояснює
режисер. Він сподівається,
що картина все ж таки вий-
де в український прокат до
Євро2012, підсумовує.

Нагадаємо, що кінорежи-
сер і сценарист Єжи Гофман
народився в 1932 р. у Кра-
кові. У 1939 році був депор-
тований з батьками до Сиб-
іру. Після закінчення війни
повернувся до Польщі. У
1955 році закінчив Інститут
кінематографії в Москві.
Знімає документальні та ху-

дожні фільми. Автор картин
«Пан Володиєвський»,
«Потоп», «Вогнем і мече-
мо».Фільм «Потоп» у 1975
р. було номіновано на «Ос-
кар». Режисер прожив 33
роки в шлюбі з киянкою Ва-
лентиною. Заслужений діяч
національної культури
Польщі.

www.wizyt.net

Поляк з України – «опікун» міжнародного
літературного фестивалю
2 – 6 листопада у Кракові проходив Міжнародний
фестиваль літератури імені Джозефа Конрада,
всесвітньовідомого письменника, народженого у
1857 році в Бердичеві. Це наймасштабніший захід у
Польщі, присвячений літературі. Участь у ньому
беруть письменники, митці та критики з багатьох
країн, також літературознавці з Бердянська.

Девіз краківського фес-
тивалю – «У пошуку втраче-
них світів». Міхал Марковсь-
кий, арт-директор фестива-
лю розповів: «Ми запросили
понад 50 видатних письмен-
ників, інтелектуалів, пере-
кладачів зі США, Аргентини,
Індії, Ізраїлю, Швеції, Швей-
царії, Франції, Італії і, звичай-
но, з Польщі, щоб дискуту-
вати про досвід втрати, без
якого літератури, мабуть,
взагалі не було б».

«Конрад виріс у середо-
вищі, яке було пограниччям
культур. У нього вдома роз-
мовляли польською мовою,
та його нянька співала ко-
лискові українською. Він про
це знав і навіть колись на-
писав, що перші звуки
людської мови, які він почув

немовлям – це була українсь-
ка пісня його няньки», – заз-
начив Здіслав Найдер у роз-
мові з «Радіо Свобода». За
його словами, дитячі роки,
проведені Конрадом в Україні,
навчили його розуміти й ша-
нувати інші культури. Саме
зацікавленість іншим, уміння
знайти з ним спільну мову –
ключ до розуміння феноме-
ну творчості Конрада, пере-
конаний літературознавець.

Саме до Кракова май-
бутній письменник, тоді ще
Теодор-Юзеф-Конрад Коже-
ньовський, прибув із Украї-
ни. У цьому місті він провів
свою юність, звідси вирушив
у тривалі морські подорожі,
які надихнули його на літе-
ратурну творчість. Досвід
мандрів і пригод ліг в основу
неоромантичної прози Кон-
рада, зокрема його найвідо-

мішого роману «Серце тем-
ряви».

Як наголошують органі-
затори краківського літера-
турного фестивалю, небага-
тьом польським письменни-
кам, які писали чужими мо-
вами, вдалося досягнути
настільки великого міжна-
родного успіху, як Джозефу
Конраду. Англомовна
творчість Конрада мала ве-
ликий вплив на таких пись-
менників як Ернест Гемінґ-
вей, Грем Грін, Вільям Бар-
роуз та інші. Саме тому, Кон-
рада, англомовного пись-
менника польського поход-
ження, обрали, так би мови-
ти, опікуном міжнародного
свята літератури.
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Наприкінці жовтня у Генеральному консульстві Польщі відбулось святкування Дня На-
ціональної Освіти Польщі. До участі були запрошені вчителі та викладачі польської мови
зі східних теренів України. Бердянськ репрезентувала група освітян з Товариства «Відрод-
ження» та викладачі Бердянського університету менеджменту та бізнесу.

Такі зустрічі не тільки сприяють обговоренню нагальних проблем освіти й виховання,
але також стають чудовою нагодою для відзначення досягнень у культурно-просвітницькій
діяльності. Цього разу доцент Лєх Сухомлинов отримав грамоту міністра культури і націо-
нальної спадщини Польщі Богдана Здроєцького за особливі заслуги у пропагування твор-
чої спадщини видатного польського композитора Ф. Шопена.

10 листопада, у переддень національно-
го свята Дня Незалежності Польщі, у
Польському домі відбулись урочистості.
Цього року святкову програму підготува-
ли вихованці міської школи-інтернату, яки-
ми вже понад десять років опікується
Польське товариство «Відродження».
Дітлахи підготували сценічну композицію,
яка пропагує національні символи Польщі,
декламували патріотичні вірші та співали
пісень польською та українською мовою.

Польські національні свята завжди є чудовою нагодою для спілкування не тільки місце-
вих поляків, а й усіх шанувальників польської культури. Свято Незалежності Польщі є ще
й приводом щодо рефлексій про минуле та майбутнє польського й українського народів.

Що означає бути поляком?На сучасному етапі розвит-
ку суспільства людина сама
визначає свою ідентичність і
сама вирішує ким вона є. Отже
сьогодні не існує загальноп-
рийнятого уявлення щодо
польськості, хоча ця категорія
широко застосовується з ме-
тою позначення суспільної
приналежності. Поляки розу-
міють «Польськість» суб-
’єктивно, як приналежність до
певної символічної культурної
реальності, зв’язок з устале-
ними цінностями. Проте,
польське суспільство, в за-
лежності від цінностей, з яки-

ми його представники праг-
нуть ототожнюватись, значно
різниться. Деякі поляки вбача-
ють квінтесенцію польськості
у сповідуванні європейських
цінностей: свобода, рівність,
братерство (як кажуть самі
поляк «солідарність»), інші при-
власнюють собі роль незлам-
ного захисника традиційних
національних (особливо пов’я-
заних з незалежністю Польщі)
та католицьких цінностей.
Перші з них налаштовані на
пошук подібності з іншими на-

родами, особливо з євро-
пейською спільнотою. Другі –
наголошують на власній окре-
мішності, повній суверенності
Польщі, а отже негативно став-
ляться до європейської інтег-
рації. Дослідження свідчать, що
протягом останніх 15 років
кількість поляків, які пов’язу-
ють почуття польськості та
патріотизму з католицизмом,
постійно зменшується.

Професор Кристина
СКАРЖИНЬСЬКА

(www.wp.pl)
Уже понад десять років при римо-католицькій па-

рафії у Бердянську функціонує кабінет безкоштов-
ної медичної допомоги, роботу якого організовує Об-
’єднання польських лікарів. У спеціальному при-
міщенні фахівці не тільки проводять консультації хво-
рих, а й намагаються допомогти ліками. До лікарів
звертаються не тільки парафіяни та місцеві поляки,
по допомогу приходять усі нужденні, незважаючи на
релігійну чи національну приналежність. З початку
року услугами консультаційного центру скористалось
понад 800 осіб.

Правління Товариства «Відродження» висловлює
свою вдячність у сприянні розвиткові доброчинності
настоятелеві римо-католицької парафії отцю
Здіславу Зайонцу.
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