
D. i Ch. Jałowcerów. Ten sam zakład typogra-
ficzny mieszczący się przy ul. Trockiej 4 druko-
wał wcześniej „Słowo Karaimskie”. Nakładcą
druku tomiku był właściciel składu księgar-
skiego Albert Syrkin. Jego wileńska księgarnia
dystrybuowała też książkę. Jej wydanie odno-
towały emigracyjne rosyjskie periodyki, m.in.
„Русская мысль”, „Новая русская книга” czy
„Современныя записки”.
Dzięki temu tomikowi Ksenia Abkowicz zapi-

sała swoje imię wśród rosyjskich poetów XX w.
tworzących w międzywojennej Polsce10. Dziś jej
utwory recytowane podczas spotkań z poezją
rosyjską, publikowane na stronach Bałtyckiego
Archiwum11 są przywracane pamięci miłośni-
ków poezji. Znalazły się też w antologii poetów
rosyjskich działających w Wilnie, zebranej
przez Pawła Ławryńca12. 
W wydanym w 2007 r. w Moskwie pod redak-

cją Lwa Turczinskiego opracowaniu bibliogra-
ficznym Русские поэты XX века. Материалы
для библиографии, obok dzieł innych karaim-
skich poetów, m.in. Michała Łopatto i Benja-
mina Babadżana, wspomniano zbiorek Kseni.
W tym roku jej wiersz pt. Калиш, upamiętnia-
jący zniszczenie tego miasta w czasie I wojny
światowej, został opublikowany na łamach wy-
dawanego w Tule kwartalnika „Приокские
зори”13 oraz w przypominajacym tamtą trage-
dię tomie Miasto. Ponad ogień i czas – w orygi-
nale i w tłumaczeniu na język polski14.

MariaEmilia ZajączkowskaŁopatto
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Uroda słowa
kącik poezji
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Ksenia Abkowicz

Цеппелин
Над красавицей Варшавой, 
Будто тешатся забавой, 
Закружился цеппелин. 

Хищной птицей распластался, 
Поднимался, опускался 
Неотвязный цеппелин. 

Плавно реет, что-то ищет, 
Подозрительно все рыщет 
Неприятный цеппелин. 

Здесь торговец, там извозчик, 
Почтальон, делец, разносчик 
Наблюдают цеппелин. 

И в каретах, на моторах, 
И мальчишки на заборах… 
Всполошил всех цеппелин. 

Чу! Уже в него стреляют, 
То германца выселяют… 
Прочь отсюда, цеппелин! 

Нет, красавицы Варшавы 
Видно солоны забавы! 
Удирает цеппелин…

* * *
Под небом серым и угрюмым
Осенний ветер с грустным шумом
Склоняет листья долу.

Он плачет о часах минувших,
Мгновеньях счастья грёз уснувших,
Уносит волны к молу!

Я слышу боль в его рыданьях,
Никем непонятых страданьях…
Печали дух мятежный…

Он – вихрь, летит с тоской 
напевной,

Ломает сучья в буре гневной, 
Как море он безбрежный…

Ksenia z siostrą Eleną.

Warszawa, 1892 r.
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