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zaufanych osób. Zazwyczaj udawał się do mieszkania jakiejś wierzącej rodziny, 
gdzie jeden z pokoi był „przerabiany” na kaplicę. Zawieszano obrazy religijne, 
pomieszczenie ustrajano kwiatami, za ołtarz służył zwykły stół nakryty 
odświętnym obrusem. Ustawiano świeczki w lichtarzu lub w szklankach  
ze solą. Na ołtarzu stawiano pudełko albo dwie grube książki przykryte białą 
serwetką, na nich ustawiano krucyfiks. Spotkanie rozpoczynało się  
od spowiedzi, która trwała po kilka godzin. Bardzo często penitencji nie mieli 
okazji by wyspowiadać się przez 20 a nawet 40 lat. Ks. Bukowiński zachęcał 
ich wtedy do spowiedzi generalnej z całego życia, pomagając im  
w wyspowiadaniu się i jak wspomina nie popędzając ich, ani nie patrząc  
na zegarek. Po spowiedzi odprawiał Mszę św. w intencji domowników, druga 
Msza św. sprawowana była za zmarłych. Jeżeli zostawał w danym domu,  
to wystawiony był Najświętszy Sakrament. Poranna Msza św. sprawowana była 
około godz. 5.00. W Karagandzie w liturgii uczestniczyło od 50 do 100 osób.  

Podstawowa praca duszpasterska ks. Wł. Bukowińskiego polegała  
na udzielaniu sakramentów. Specyfika Związku Sowieckiego polegała między 
innymi na tym, że z braku księży, sakramentu chrztu z wody udzielały starsze 
babcie (babuszki) cieszące się zaufaniem i szacunkiem w danej wspólnocie 
wierzących. Ze względu na brak możliwości ustalenia czy było to wykonane 
zgodnie z wymogami prawa kościelnego, ks. Wł. Bukowiński udzielał chrztu 
warunkowego, by uzupełnić zaistniałe braki. W czasie wizyt kapłana w danym 
domu, przynoszono do chrztu dzieci, ale przychodziły również osoby dorosłe, 
które pragnęły przyjąć chrzest. Kolejnym sakramentem była eucharystia –  
Komunia św. W miejscowości, gdzie mieszkali katolicy niemieccy, najczęściej 
we wspólnotach były katechetki, które przygotowywały dzieci do I Komunii 
św., we wspólnotach polskich, katechetek było bardzo mało, dlatego katechezę 
przygotowująca prowadził sam ksiądz. Nauki obejmowały nie tylko dzieci, ale 
także ich matki. Ks. Bukowiński koncentrował się na następujących tematach: 
Bóg, Jezus Chrystus, Kościół katolicki, żywoty świętych, spowiedź, komunia św.  

Przed samą uroczystością dzieci miały przeprosić mamy i babcie. Samą 
uroczystość Komunii św. starał się ks. Bukowiński przeprowadzać w małych 
grupach, a dziewczęta były ubrane w białe sukienki lub białe bluzki. Bardzo 
często ks. Bukowiński błogosławił małżeństwa wcześniej już zawarte  
bez obecności kapłana, kiedy to młodzi małżonkowie wypowiadali słowa 
przysięgi przed świadkami. W takich sytuacjach ksiądz błogosławił ich powagą 
Kościoła. Zdarzało się również, że do sakramentu małżeństwa przychodzili 
rodzice i ich dorosłe dzieci ze swoimi narzeczonymi prosząc o błogo-
ławieństwo kapłańskie. Jak wspominał ks. Bukowiński, księża nie brali udziału 
w weselach ani w pogrzebach na cmentarzu. Natomiast w domu zmarłego była 
odprawiana uroczysta Msza św. przed którą rodzina przystępowała do spo-
wiedzi i przyjmowała Komunię św. Kiedy ksiądz przyjeżdżał do jakieś 
miejscowości to udawał się na cmentarz i tam błogosławił groby. Sakramentu 
namaszczenia chorych ks. Bukowiński udzielał zawsze, gdy przyjeżdżała  
do niego starsza osobą. Zdawał sobie sprawę, że nie wiadomo czy będzie 
jeszcze możliwość dotarcia z posługą do takiej osoby1

.  
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 Zdjęcia wykonał Maksym Lipin, pochodzą z portalu internetowego: 
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КАЗАХСТАНЕ https://catholic-kazakhstan. org/ 
vsemu-svoe-mesto/ 
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SŁAWNI W POLSCE BARDOWIE ROSYJSCY 
 

 

Rosjanin śpiewający swoje własne pieśni, akompaniując sobie na gitarze, 
to fenomen znany także poza granicami Rosji. Również w Polsce szczerze 
podziwia się takich bardów, jak zwykło się nazywać takowych. Nie wszyscy 
jednak w naszym kraju stali się popularni. Mało kto pewnie słyszał  
o Aleksandrze Galiczu czy Juliju Kimie. Sławę zdobył natomiast Aleksander 
Wertyński, Włodzimierz Wysocki oraz Bułat Okudżawa. W Polsce znajdowali 
oni nie tylko dość liczną publiczność, łączyły ich z nią też różne  inne sprawy. 

Ich popularność u polskiej publiczności może czasami zdumiewać. Rosja 
jest wszakże krajem nie darzonym przez nas sympatią, choćby z tego powodu, 
że zmuszał tysiące naszych rodaków do zapoznania się z jego wschodnimi 
obszarami. Lecz Polacy umieli zawsze docenić wielką sztukę rosyjską,  
nie zważając na cierpienia, jakie wyrządziła im Rosja. Sztuka ta, choć wyrastała 
z rosyjskiej gleby, niejednokrotnie miała charakter uniwersalny. Najbardziej 
jaskrawym przykładem jest twórczość Fiodora Dostojewskiego, pisarza 
mającego u nas wręcz fanatycznych wielbicieli, chociaż w jego powieściach 
Polacy to zwykle szubrawcy. Jednakowoż w pieśniach tytułowych bardów, jeśli 
się oni pojawiają, to nie po to, aby ich spostponować, a wręcz przeciwnie. 

Aleksander Wertyński 

Urodził się w Kijowie w 1889 r. Niejednokrotnie twierdził, że jest 
polskiego pochodzenia, ale chyba prawdą to nie było. Na początku pierwszej 
wojny światowej zaczął występować na estradzie, także w filmie. Po rewolucji 
październikowej, jak wielu jego rodaków, wyjechał z Rosji. 

Na scenie występował początkowo w stroju Pierrota, ale nie białym,  
a czarnym. Potem zamienił go na doskonale skrojony frak. Śpiewał stworzone 
przez siebie, pełne melancholii pieśni. Nieszczęśliwa miłość, tęsknota  
za utraconą ojczyzną, samotność stanowiły tematy jego utworów.  
Do najbardziej znanych należy Żółty Anioł, Liliowy Negr, Jamais, Pij moja 
dziewczynko, W stepie mołdawskim, Madame, spadają liście. Wszystkie bardzo 
się podobały i to nie tylko rosyjskiej emigracji, rozrzuconej po całej Europie  
i Ameryce, także osobom nie umiejącym po rosyjsku rzec ani słowa. Potrafił on 
bowiem swoje myśli przekazywać także poprzez intonację gest, milczenie. 
Uwielbiały go zwłaszcza damy. Zdarzało się, że któraś mdlała podczas jego 
koncertu. Po nim zaś niejedna marzyła, aby się znaleźć wśród tych, które 
odjeżdżały z nim autem. 
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Wertyński zdobył też ogromną popularność w naszym kraju. W Polsce 
mieszkało wówczas około 140 tysięcy Rosjan, ale język rosyjski mniej  
czy bardziej znany był wielu Polakom, urodzonym w zaborze rosyjski. Jego 
kunszt w pełni mogła tu więc docenić dość liczna publiczność. Do wielbicieli 
tego artysty należał nawet marszałek Józef Piłsudski. 

W Polsce Wertyński się zakochał. Po tej miłości pozostała napisana  
w Poznaniu w 1923 r.  Pani Irena, pieśń pełna uwielbienia dla ukochanej: 

Pokochałem tę dumę, tę polskość twej ręki, 
I tę królów błękitną krew, 
I tę bladość twych lic, do zachwytu, do męki 
Zasłuchanych w serdeczny mój śpiew.    

(tłum. J. Tuwim) 

Ale utwór nie pozbawiony jest również goryczy, bo owa Irena go  
nie chciała. Długo się zastanawiano, któraż to z licznych wtedy w Polsce Iren, 
odrzuciła miłość uwielbianego pieśniarza. Zagadkę udało się rozwiązać 
Mieczysławowi Święcickiemu, artyście z Piwnicy pod Baranami, który miał  
w swym repertuarze niejeden utwór Wertyńskiego. W roku 1970 wydał płytę  
z nimi pod tytułem Żółty Anioł, na okładce której zamieścił list do ukochanej 
nieżyjącego już Rosjanina. Odpowiedziała nań Irena Krzeczkowska, emigrantka 
mieszkająca w Detroit, nie zostawiając wątpliwości, że to ona właśnie jest  
tą Ireną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ale były też osoby bynajmniej go nie ceniące i to nie ze względów 

artystycznych. Byli to pracownicy kontrwywiadu. Ponoć „smutny Pierrot” miał 
kontakty z wywiadem sowieckim. Oczywiście nie pisze o tym w swych 
wspomnieniach Podróże z pieśnią, wydanych w Polsce w 1967 r. Ujawnił  
to emigracyjny pisarz Michał Kryspin Pawlikowski w autobiograficznej 
powieści Wojna i sezon, która ukazała się w Londynie w 1965 r. 

Aleksander Wertyński w stroju czarnego Pierrota. 
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Jest faktem, że tęskniący za ojczyzną Wertyński kilkakrotnie zwracał się 
do władz sowieckich z prośbą o pozwolenie na powrót. Otrzymywał 
odpowiedzi odmowne. Ale może dawały one jakieś nadzieje, że pozwolą mu 
wrócić, jeśli na to zasłuży. Więc starał się zasłużyć. 

Wrócił w 1943 r.. Od razu zaczął dawać koncerty w całym Związku 
Sowieckim. Zaczął grywać też w filmach, ze względu na aparycję zwykle tak 
zwanych wrogów ludu. W 1950 r. zagrał w Spisku bankrutów Michaiła 
Kołotozowa rolę polskiego kardynała. Otrzymał za nią nagrodę stalinowską. 

Włodzimierz Wysocki 

Był najmłodszy z omawianych tutaj bardów. Zmarł jednak przed 
Okudżawą, w 1980 r., lepiej więc zająć się nim w drugiej kolejności. 

Przyszedł na świat w Moskwie w 1938 r. Matka wywodziła się z rodziny 
rosyjskich chłopów, z wykształcenia była germanistką. Po ojcu miał korzenie 
żydowskie. Jego dziadek pochodził z Brześcia, a kształcił się w Lublinie  
i w innych miastach, uzyskując dyplomy prawnika, ekonomisty i chemika. 
Ojciec był oficerem Armii Czerwonej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Włodzimierz Wysocki. 
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 Włodzimierz Wysocki. 
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Wysocki ukończył studia aktorskie, a potem związał się z Teatrem  
na Tagance. Stworzył też szereg interesujących ról filmowych. Lecz najbardziej 
znamy go jako barda, ochrypłym barytonem wykonującego swoje pieśni, grając 
przy tym, chyba nie najlepiej, na gitarze. Jego utwory mówiły o człowieku 
usiłującym zachować swoją godność wobec nieprzyjaznego świata. Zwróćmy 
choćby uwagę na sportowca z pieśni Skoczek wzwyż, który zawsze odbijał się 
prawą nogą i w ten sposób odnosił sukcesy, mimo to inni usiłowali go nakłonić, 
aby odbijał się lewą nogą. Takie pieśni – a wymienić by można jeszcze 
Piosenkę o nutach, Polowanie na wilki, Rozstrzelanie górskiego echa, Mam was 
już dosyć – rozsierdzały władze. Dlatego robiły co mogły, aby ograniczyć ich 
popularność. Nie wydawały więc ich na płytach długogrających, nie puszczały 
w radio i telewizji. Mimo to znał je cały Związek Sowiecki, gdyż koncerty 
Wysockiego w domach prywatnych rejestrowano na taśmach magneto-
fonowych, a następnie kopiowano w niezliczonych egzemplarzach. Poza tym 
kogoś tak utalentowanego i zarazem sławnego, w latach sześćdziesiątych  
i siedemdziesiątych trudno było całkowicie ujarzmić. Miał on nadto 
nadzwyczajne koneksje zagraniczne. 

W roku 1967 podczas festiwalu filmowego w Moskwie poznał Marinę 
Vlady, którą po trzech latach poślubi. Była ona francuską aktorką filmową, 
znaną wówczas w całej Europie. Małżonkowie ze względu na kariery w swoich 
krajach nie zamieszkali na stałe razem, ale jakby składali sobie dłuższe wizyty. 
Ponieważ Francuzce nikt nie zabraniał wyjeżdżać do Moskwy, Rosjaninowi nie 
można było zabronić wyjazdów do Paryża. Dla niego, człowieka o nieokieł-
znanej duszy, lecz zmuszonego do życia w totalitarnym państwie, było to 
bardzo ważne. 

Marina Vlady w swojej książce o mężu, Wysocki przerwany lot, pisze  
o ich pierwszej podróży na Zachód. Gdy przekroczyli granicę sowiecką  
i wjechali do Polski, Wysocki wysiadł z samochodu i zaczął skakać z radości, 
czując się nareszcie wolny. Dalsza droga wiodła przez Warszawę. Nad Wisłą 
znów się zatrzymali i on z goryczą i ze wstydem opowiedział żonie,  
jak to Armia Czerwona czekała w tym miejscu w 1944 r. aż Niemcy zniszczą 
naszą stolicę wraz z jej mieszkańcami. Później w utworze zatytułowanym 
Dziennik podróży, zainspirowanym tym przejazdem przez Polskę, napisał: 

Wzywali pomocy, 
Błagali o broń, 
A nasi sztabowcy 
Zatrzymali front. 
Chcieliśmy przez Wisłę 
Z marszu, jak się da… 
I płakali wszyscy, 
Słysząc wciąż „Nielzia!” 

(tłum. M. B. Jagiełło) 

Warszawa nie była dla niego tylko miastem na trasie między Moskwą  
a Paryżem. Wcześniej poznał wielu artystów polskich, zaprzyjaźnił się  
z Danielem Olbrychskim. Przejeżdżając przez Warszawę, zawsze chętnie ich 
odwiedzał. 

Jego pieśni były znane w Polsce w umiarkowanym zakresie. Niekiedy 
jakiś Polak przywoził z ZSRS kasetę magnetofonową z jego utworami, nagraną 
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amatorsko, którą potem przegrywali jego znajomi. Ale w Polsce Wysocki  
nie występował, nie licząc koncertów w domach znajomych. Przede wszystkim 
jednak jego poezja była trudna dla Polaków, ponieważ używał często idiomów 
znanych raczej tylko użytkownikom potocznej ruszczyzny, nie stronił nawet  
od łagiernej grypsery. Lecz mimo to o Wysockim się słyszało. W środowiskach 
artystycznych, wśród nastawionej opozycyjnie inteligencji, był on znany jako 
artysta potrafiący zachować niezależność w totalitarnym państwie. 

Ostatni raz przyjechał do Polski w 1980 r. W Warszawie zagrał Hamleta, 
swą popisową rolę. Był już wówczas bardzo schorowany, wycieńczony trybem 
życie, lekceważącym jakiekolwiek reguły dyktowane przez instynkt samo-
zachowawczy. Kilka tygodni później świat obiegła wiadomość o jego śmierci. 

Jego polscy przyjaciele żałowali, że Wołodia nie dożył Sierpnia, który 
zapewne by go ucieszył, gdyż z życzliwością odnosił się do wolnościowych 
dążeń Polaków. W roku 1981 odbył się w Gdańsku, w wielkiej hali „Olivii” 
Festiwal Piosenki Zakazanej. W pewnym momencie na prośbę konferansjera 
Daniela Olbrychskiego zostały wygaszone wszystkie światła, reflektor oświetlał 
tylko samotny mikrofon na scenie. Z głośników rozległo się wstrząsające 
Polowanie na wilki.  Kilka tysięcy ludzi powstało z miejsc. 

Bułat Okudżawa 

Przejdźmy z kolei do trzeciego z bardów, w Polsce dziś najbardziej 
znanego, aczkolwiek już chyba tylko średniemu i starszemu pokoleniu. 

Okudżawa jest autorem przepięknej Pieśni Gruzińskiej, która zwraca 
uwagę na jego korzenie. Jego ojciec był  bowiem Gruzinem, matka  
zaś Ormianką, ale z Gruzji. Urodził się jednak w Moskwie, w 1924 r.  
i dzieciństwo spędził na ulicy Arbat, o której niejednokrotnie też śpiewał. Jego 
rodzice byli zagorzałymi komunistami, co im szczęścia nie przyniosło.  
W tragicznym, 1937 r., kiedy to terror stalinowski przybrał wyjątkowo okrutną 
postać, jego ojciec został rozstrzelany. A matkę wkrótce zamknięto w łagrze, 
skąd wróciła po osiemnastu latach. Przyszły poeta stał się więc dzieckiem 
„wrogów ludu”. Może dlatego, aby udowodnić, że sam nim nie jest,  
gdy wybuchła wielka wojna ojczyźniana, jako siedemnastoletni ochotnik 
poszedł na front. 

W okresie Odwilży stał się znany jako poeta. Wówczas, nauczywszy się 
grać na gitarze, do niektórych wierszy zaczął dopisywać melodię i tak 
powstawały niezwykłe pieśni. Śpiewał je w gronie przyjaciół spokojnym,  
ale przyprawiającym o wzruszenie głosem. Tak jak nieco później Wysockiego, 
również jego chętnie nagrywano na taśmy magnetofonowe, które krążyły  
po całym Związku Sowieckim. Stamtąd już pod koniec lat pięćdziesiątych 
przywożone je do Polski. 

Władzom się on nie podobał. W jego poezji nie było wszakże zachwytu 
dla komunizmu, a raczej zwykłe ludzkie problemy, częstokroć niełatwe,  
w rozwiązywaniu których nieodmiennie pomaga nadzieja. Gdy opublikował 
powieść wojenną Jeszcze pożyjesz, w której żołnierze to bynajmniej nie herosi, 
a młodzi chłopcy, chcący przeżyć, w prasie ukazało się mnóstwo tekstów 
potępiających go. 
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Wysocki ukończył studia aktorskie, a potem związał się z Teatrem  
na Tagance. Stworzył też szereg interesujących ról filmowych. Lecz najbardziej 
znamy go jako barda, ochrypłym barytonem wykonującego swoje pieśni, grając 
przy tym, chyba nie najlepiej, na gitarze. Jego utwory mówiły o człowieku 
usiłującym zachować swoją godność wobec nieprzyjaznego świata. Zwróćmy 
choćby uwagę na sportowca z pieśni Skoczek wzwyż, który zawsze odbijał się 
prawą nogą i w ten sposób odnosił sukcesy, mimo to inni usiłowali go nakłonić, 
aby odbijał się lewą nogą. Takie pieśni – a wymienić by można jeszcze 
Piosenkę o nutach, Polowanie na wilki, Rozstrzelanie górskiego echa, Mam was 
już dosyć – rozsierdzały władze. Dlatego robiły co mogły, aby ograniczyć ich 
popularność. Nie wydawały więc ich na płytach długogrających, nie puszczały 
w radio i telewizji. Mimo to znał je cały Związek Sowiecki, gdyż koncerty 
Wysockiego w domach prywatnych rejestrowano na taśmach magneto-
fonowych, a następnie kopiowano w niezliczonych egzemplarzach. Poza tym 
kogoś tak utalentowanego i zarazem sławnego, w latach sześćdziesiątych  
i siedemdziesiątych trudno było całkowicie ujarzmić. Miał on nadto 
nadzwyczajne koneksje zagraniczne. 

W roku 1967 podczas festiwalu filmowego w Moskwie poznał Marinę 
Vlady, którą po trzech latach poślubi. Była ona francuską aktorką filmową, 
znaną wówczas w całej Europie. Małżonkowie ze względu na kariery w swoich 
krajach nie zamieszkali na stałe razem, ale jakby składali sobie dłuższe wizyty. 
Ponieważ Francuzce nikt nie zabraniał wyjeżdżać do Moskwy, Rosjaninowi nie 
można było zabronić wyjazdów do Paryża. Dla niego, człowieka o nieokieł-
znanej duszy, lecz zmuszonego do życia w totalitarnym państwie, było to 
bardzo ważne. 

Marina Vlady w swojej książce o mężu, Wysocki przerwany lot, pisze  
o ich pierwszej podróży na Zachód. Gdy przekroczyli granicę sowiecką  
i wjechali do Polski, Wysocki wysiadł z samochodu i zaczął skakać z radości, 
czując się nareszcie wolny. Dalsza droga wiodła przez Warszawę. Nad Wisłą 
znów się zatrzymali i on z goryczą i ze wstydem opowiedział żonie,  
jak to Armia Czerwona czekała w tym miejscu w 1944 r. aż Niemcy zniszczą 
naszą stolicę wraz z jej mieszkańcami. Później w utworze zatytułowanym 
Dziennik podróży, zainspirowanym tym przejazdem przez Polskę, napisał: 

Wzywali pomocy, 
Błagali o broń, 
A nasi sztabowcy 
Zatrzymali front. 
Chcieliśmy przez Wisłę 
Z marszu, jak się da… 
I płakali wszyscy, 
Słysząc wciąż „Nielzia!” 

(tłum. M. B. Jagiełło) 

Warszawa nie była dla niego tylko miastem na trasie między Moskwą  
a Paryżem. Wcześniej poznał wielu artystów polskich, zaprzyjaźnił się  
z Danielem Olbrychskim. Przejeżdżając przez Warszawę, zawsze chętnie ich 
odwiedzał. 

Jego pieśni były znane w Polsce w umiarkowanym zakresie. Niekiedy 
jakiś Polak przywoził z ZSRS kasetę magnetofonową z jego utworami, nagraną 
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amatorsko, którą potem przegrywali jego znajomi. Ale w Polsce Wysocki  
nie występował, nie licząc koncertów w domach znajomych. Przede wszystkim 
jednak jego poezja była trudna dla Polaków, ponieważ używał często idiomów 
znanych raczej tylko użytkownikom potocznej ruszczyzny, nie stronił nawet  
od łagiernej grypsery. Lecz mimo to o Wysockim się słyszało. W środowiskach 
artystycznych, wśród nastawionej opozycyjnie inteligencji, był on znany jako 
artysta potrafiący zachować niezależność w totalitarnym państwie. 

Ostatni raz przyjechał do Polski w 1980 r. W Warszawie zagrał Hamleta, 
swą popisową rolę. Był już wówczas bardzo schorowany, wycieńczony trybem 
życie, lekceważącym jakiekolwiek reguły dyktowane przez instynkt samo-
zachowawczy. Kilka tygodni później świat obiegła wiadomość o jego śmierci. 

Jego polscy przyjaciele żałowali, że Wołodia nie dożył Sierpnia, który 
zapewne by go ucieszył, gdyż z życzliwością odnosił się do wolnościowych 
dążeń Polaków. W roku 1981 odbył się w Gdańsku, w wielkiej hali „Olivii” 
Festiwal Piosenki Zakazanej. W pewnym momencie na prośbę konferansjera 
Daniela Olbrychskiego zostały wygaszone wszystkie światła, reflektor oświetlał 
tylko samotny mikrofon na scenie. Z głośników rozległo się wstrząsające 
Polowanie na wilki.  Kilka tysięcy ludzi powstało z miejsc. 

Bułat Okudżawa 

Przejdźmy z kolei do trzeciego z bardów, w Polsce dziś najbardziej 
znanego, aczkolwiek już chyba tylko średniemu i starszemu pokoleniu. 

Okudżawa jest autorem przepięknej Pieśni Gruzińskiej, która zwraca 
uwagę na jego korzenie. Jego ojciec był  bowiem Gruzinem, matka  
zaś Ormianką, ale z Gruzji. Urodził się jednak w Moskwie, w 1924 r.  
i dzieciństwo spędził na ulicy Arbat, o której niejednokrotnie też śpiewał. Jego 
rodzice byli zagorzałymi komunistami, co im szczęścia nie przyniosło.  
W tragicznym, 1937 r., kiedy to terror stalinowski przybrał wyjątkowo okrutną 
postać, jego ojciec został rozstrzelany. A matkę wkrótce zamknięto w łagrze, 
skąd wróciła po osiemnastu latach. Przyszły poeta stał się więc dzieckiem 
„wrogów ludu”. Może dlatego, aby udowodnić, że sam nim nie jest,  
gdy wybuchła wielka wojna ojczyźniana, jako siedemnastoletni ochotnik 
poszedł na front. 

W okresie Odwilży stał się znany jako poeta. Wówczas, nauczywszy się 
grać na gitarze, do niektórych wierszy zaczął dopisywać melodię i tak 
powstawały niezwykłe pieśni. Śpiewał je w gronie przyjaciół spokojnym,  
ale przyprawiającym o wzruszenie głosem. Tak jak nieco później Wysockiego, 
również jego chętnie nagrywano na taśmy magnetofonowe, które krążyły  
po całym Związku Sowieckim. Stamtąd już pod koniec lat pięćdziesiątych 
przywożone je do Polski. 

Władzom się on nie podobał. W jego poezji nie było wszakże zachwytu 
dla komunizmu, a raczej zwykłe ludzkie problemy, częstokroć niełatwe,  
w rozwiązywaniu których nieodmiennie pomaga nadzieja. Gdy opublikował 
powieść wojenną Jeszcze pożyjesz, w której żołnierze to bynajmniej nie herosi, 
a młodzi chłopcy, chcący przeżyć, w prasie ukazało się mnóstwo tekstów 
potępiających go. 
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W Polsce wśród artystów oraz rusycystów stał się bardzo modny. Mogli 
go poznać osobiście w 1963 r., kiedy po raz pierwszy tu przyjechał. 
Zadzierzgnął wtedy wiele przyjaźni, które utrwalał następnie podczas 
następnych wizyt. W roku 1968 wyszła w Polsce płyta z jego pieśniami, 
śpiewanymi przez polskich artystów. Sam nagrał na tę płytę Pożegnaie  
z Polską, wiersz-piosenkę dedykowaną Agnieszce Osieckiej. W tym czasie 
Okudżawie nie wydano jeszcze żadnej płyty w jego kraju, i było wątpliwe, że to 
kiedykolwiek nastąpi. Ale nastąpiło w następnej dekadzie. Płyty wytwórni 
„Mełodia” z jego utworami, przez niego wykonywanymi, rozprzedawano u nas 
natychmiast. 

Okudżawa chętnie do Polski przyjeżdżał, znakomicie się tu czuł. Pod 
koniec życia wspominał, że kiedyś z żoną postanowił, że gdyby musieli 
emigrować ze Związku Sowieckiego, a było to przecież możliwe, to przyjadą 
właśnie do Polski. Starał się zrozumieć nasze sprawy, nasz punkt widzenia  
na historię najnowszą. W wierszu Przejażdżka dorożką przez wieczorną 
Warszawę, zawarł subtelną aluzję do Katynia: 

Oficer w rogatywce śpi 
już żywa dusza nie pamięta, 
bo obca go obmywa rzeka, 
obcych mu borów szumi liść. 
Nie minie wiek, nie minie rok – 
napiszą chłopcy i dziewczęta 
w zeszytach to, co nam przez gardła 
ściśnięte 
przejść nie może dziś. 

(tłum. W. Dąbrowski) 

Po upadku komunizmu – w postaci utrwalonej po drugiej wojnie 
światowej – jego popularność w Polsce wzrosła jeszcze bardziej. Wielkim 
triumfem był jego koncert na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu  
w 1991 r. Koncertował także w innych miastach, zawsze gromko oklaskiwany 
przez wzruszoną publiczność. Podobnie było podczas występów na Zachodzie. 
W 1997 r. pojechał do Paryża i tam dosięgła go śmierć. 

Ponoć na łożu śmierci dał się ochrzcić. Jedni mówią, że sam poprosił  
o chrzest, drudzy, iż ochrzciła go pobożna małżonka, gdy był już w agonii.  
W każdym razie jest on autorem Modlitwy, śpiewanej też w polskich 
kościołach. Piszący te słowa śpiewał ją podczas mszy poprzedzającej maturę  
w pamiętnym 1981 r.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RELACJE Z ZESŁANIA 
 
 
By czas nie zatarł śladów naszych doświadczeń syberyjskich od wieków 

najdawniejszych aż po okres drugiej wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej 
zakończeniu, a pamięć o tym trwała, redakcja „Zesłańca” postanowiła utworzyć nowy 
dział poświęcony tej problematyce. Spełniamy tym samym prośby wielu Czytelników, 
którzy przysyłają propozycje dotyczące publikowania swoich zesłańczych wspomnień, 
powołując się na zeszyt „Zesłańca” poświęcony Matkom Sybiraczkom, który spotkał 
się z wielkim zainteresowaniem.  

Dział „Relacje z zesłania”, nawiązuje do serii „Biblioteka Zesłańca”, ukazującej 
się w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym oraz serii pod nazwą „Wspomnienia  
Sybiraków”, wydawanej w poprzednich latach przez Komisję Historyczną Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków pod red. nieodżałowanej pamięci Janusza Przew-
łockiego, pomysłodawcy tego działu w naszym piśmie. Zesłańcze wspomnienia 
wydawane były także w poczytnej serii „Tak było... Sybiracy”, realizowanej przez 
Oddział Związku Sybiraków w Krakowie, pod red. Aleksandry Szemioth, a także  
w roczniku „My, Sybiracy” wydawanym przez Oddział Związku Sybiraków w Łodzi.  

Aktualnie relacje zesłańcze zgromadzone przez ten Oddział przekazane zostały 
do Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie utworzono Archiwum Sybiraków. 
Będą one stopniowo opracowywane i udostępniane na łamach „Zesłańca”, podobnie jak 
relacje znajdujące się w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Mamy 
nadzieję, że przez taki zabieg edytorski wzbogacamy naszą historiografię o cenne źródła 
dotyczące deportacji Polaków na Syberię, do Kazachstanu, na Daleki Wschód i w inne 
rejony Związku Radzieckiego. (red.) 

* 

Wspomnienia Giennadija Berezowskiego  
o rodach Wasilewskich i Szucińskich 
 
Rody Wasilewskich i Szucińskich zlały się w jedną całość już na ziemi 

syberyjskiej, zatem gdyby nie przesiedlenia, dziadek z babcią nigdy by się  
nie spotkali. Pradziad z męskiej linii mieszkał w guberni grodzieńskiej (wieś 
Jariłowka mścibowskiej gminy powiatu wołkowyskiego), natomiast z żeńskiej – 
w wileńskiej (wieś Gauti gminy solskiej powiatu oszmiańskiego). Na przełomie 
stuleci, a dokładnie w 1900 roku, Szucińscy i Wasilewscy zmęczeni brakiem 
ziemi wyruszyli na Syberię. 

Pradziad Wincenty, syn Adama, w momencie przesiedlenia nie był już 
młody, gdyż urodził się około 1830 roku. Na Syberię pojechały z nim dzieci  
z pierwszego małżeństwa – Wincenty (ur. 1877, dziadek Giennadija) i Antoni 
(ur. 1878) oraz dzieci z drugiego małżeństwa: Jan (ur. 1880), Anna, Aleksandra 
oraz Marianna (ur. 1902 r. już na Syberii). Pojechała i pierwsza żona Antonina 
(z synami, ponieważ u Wincentego już była żona – Zofia, z domu Komaszko). 
Osiedlili się oni we wsi Tunar gminy siemiłużskiej powiatu tomskiego.  
Wieś ta miała w swojej większości przesiedleńców wyznania prawosławnego.  


