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Konstytucja 3 Maja była pierwszą nowoczesną konsty-
tucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów 
Zjednoczonych. Regulowała zasady funkcjonowania władz 
państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów.

221 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił 
ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Doku-
ment ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych 
państwa polskiego. Postanowienia ustawy zasadniczej 
ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły wolną elekcję  
i zasadę liberum veto.

Próby przeprowadzenia reform zawartych w ustawie 
rządowej zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez 
Konfederację Targowicką oraz wkroczenie wojsk rosyjskich 
do Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, 
przez 123 lata rozbiorów, Konstytucja stanowiła dokument 
przypominający o walce o niepodległość. Później do Ustawy 
odwoływali się też twórcy konstytucji polskich w XX wieku.

W 1791 roku dzień 3 maja został uznany za święto 
Konstytucji 3 Maja. Po drugiej wojnie światowej władze 
komunistyczne zastąpiły je obchodami święta 1 Maja,  
a w 1951 roku – zdelegalizowały. Po zmianie ustroju, od 
kwietnia 1990 roku, święto 3 Maja jest świętem narodo-
wym. 

3 maja to dzień wolny od pracy. Obchodzi się go  
w całej Polsce, poprzez organizowanie różnych wydarzeń 
patriotycznych.

– W czasach, kiedy uchwalaliśmy Konstytucję 3 Maja, 
mądrze i odważnie próbowaliśmy modernizować nie tylko Pol-
skę, ale i ówczesną Europę – powiedział prezydent Bronisław 
Komorowski podczas otwarcia ekspozycji oryginału Konstytucji  
3 Maja w Galerii Kordegarda w Warszawie. – Mądrze i odważnie 
próbowaliśmy wtedy modernizować nie tylko Polskę, ale rów-
nież i pomagać w modernizacji całego ówczesnego świata euro-
pejskiego. Podkreślił, że uchwalona przez Polaków Konstytucja 
3 Maja ma znaczenie także w czasach współczesnych, „kiedy 
myślimy o umocnieniu polskiej pozycji i polskiej roli w świecie  
i w Europie jako kraju, który wyznacza kierunki na nowocze-
sność”. Prezydent dodał też, że najnowsza wystawa w Korde-
gardzie, która nosi tytuł „Duma Rzeczypospolitej”, umożliwia 
wspólne przeżywanie narodowego święta. 

Na wystawie widzowie mogą również obejrzeć animację 
graficzną obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”, opowia-
dającą o przedstawionych przez malarza wydarzeniach, ich 
uczestnikach i okolicznościach. 

Na Placu Zamkowym po odczytaniu preambuły Konstytucji 
3 Maja oddanych zostało 21 salw armatnich. W programie uro-
czystości była też defilada, pokaz musztry paradnej i koncert 
orkiestry wojskowej. 

wwww.wp.pl, www.gazeta.pl
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świ ęto ko nstytucj i 3 maja

Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania nadesłanych 
tekstów, także odmowy publikacji bez 
podania przyczyny. Nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam. Opinie wyrażone 
przez czytelników nie zawsze są zgod-
ne z opinią redakcji.

Projekt jest współfinansowany 
ze środków finansowych 

otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 

i Polakami za granicą”
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Polacy zamieszkujący, w liczbie ok. 20 tysięcy, 
kraj zwany oficjalnie Republiką Mołdawii (Republi-
ka Moldova – red.) należą do mało raczej znanej 
w Polsce grupy naszych rodaków zza wschodniej 
granicy. Obszar ten znajduje się dziś na politycz-
nych i gospodarczych peryferiach Europy, co czyni 
go państwem pozornie dla Polaków egzotycznym. 
Wewnętrzne problemy postradzieckiej Mołdawii nie 
sprzyjają utrwalaniu pozycji rodaków mołdawskich 
na polonijnej mapie świata. Jednak ta swoista eg-
zotyka, czy też zróżnicowanie problemów i zjawisk, 
czynią w pewien sposób z Mołdawii prawdziwy raj 
badawczy dla historyków, socjologów, etnologów czy 
politologów. Warto jednak zaznaczyć, że prowadzenie 
badań nie jest tu proste ze względu na odmienną 
od rzeczywistości wielu znanych nam krajów sytu-
ację materialną. Republika Mołdawii proklamowała 
niepodległość 27 sierpnia 1991 roku. Obejmuje ona 
obszar byłej Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. Pod względem geograficzno-historycz-
nym ziemie tego niewielkiego państwa (33,8 tysięcy 
km2 z 4,3 milionami mieszkańców) położonego między 
Prutem na zachodzie a Dniestrem na wschodzie,  
w latach 1812-1917 należącego do carskiej Besarabii, 
stanowią jedną z trzech części historycznej Mołdawii 
– obszaru podzielonego od wielu lat na: Mołdawię 
przynależną do Rumunii, podzieloną między Ukra-
inę (byłą Ukraińską SRR, a więc ZSRR) a Rumunię, 
Bukowinę oraz Republikę Mołdawii. Zamieszkujący 
tę ostatnią etniczni, a więc rumuńskojęzyczni Mołda-
wianie z obiektywnego, zwłaszcza językowego punktu 
widzenia, należą do jednej z kilku regionalnych grup 
rumuńskiego etnikum. Według spisu z 1930 roku 
wśród mieszkańców Besarabii należącej wówczas do 
„Wielkiej Rumunii” było: 56,2% Rumunów; 12,3% Ro-
sjan; 11% Ukraińców; 7,2% Żydów; 5,7% Bułgarów; 
3,4% Gagauzów. Ci ostatni byli językowo i kulturowo 
powiązani z Turkami, choć wyznawali prawosławie  
i używali alfabetu greckiego1.

Jeśli szukamy dowodów na prowadzenie w ra-
mach ZSRR polityki rusyfikacyjnej, to Mołdawska SRR 
była tego jaskrawym przykładem. Poligonem doświad-
czalnym dla tej części imperium sowieckiego była 

niewielka tzw. Autonomiczna Republika Mołdawska, 
utworzona w 1924 roku na lewym brzegu Dniestru  
w celu typowego dla radzieckiej polityki zagranicznej 
propagandowego oddziaływania na Besarabię, której 
przyłączenia do Rumunii nie akceptowała Moskwa. 
Choć większość mieszkańców tego komunistyczne-
go tworu stanowili Rosjanie lub Ukraińcy, w miejsce 
łacińskiego alfabetu języka rumuńskiego wprowa-
dzono cyrylicę, co wówczas w skali ZSRR nie było 
zjawiskiem odosobnionym. Do języka rumuńskiego 
przeszczepiano także słowiańskie słownictwo. Po-
sunięcia te spychały języki macierzyste mniejszości 
narodowych do kategorii lokalnego folkloru, których 
nauka na skutek odgórnej rusyfikacji była utrudniona 
i uznawana za zbędną. Tworzono bowiem warunki 
sprzyjające negacji związków etnicznych i kulturowych 
tych mniejszości z ich narodami macierzystymi za 
granicą, zwłaszcza na pograniczach. W przypadku 
Besarabii udowodniono, na dodatek „naukowo”,  
w przetestowany na innych obszarach sposób, iż 
chodzi faktycznie o „zrumunizowanych” Słowian.  
W sukurs tym poczynaniom przychodziła komuni-
styczna propaganda, uznająca realizację paktu Rib-
bentrop-Mołotow w sierpniu 1940 roku za uwolnienie, 
sztucznie tworzonego w propagandzie ZSRR, „ludu 
„mołdawskiego” z rumuńskiej niewoli. Działania te na-
siliły się od 1944 roku, czyli po ponownym włączeniu 
Besarabii w granice ZSRR. Popierano wówczas pro-
gramowy mołdawski separatyzm, o ile miał on ostrze 
antyrumuńskie, przy jednoczesnym ograniczaniu 
wpływów języka i rumuńskiej kultury narodowej oraz 
dalszym wprowadzaniu słownictwa słowiańskiego do 
zapisywanego cyrylicą, języka rumuńskiego.

Mołdawia należała do tych republik ZSRR, gdzie 
rusyfikacja postępowała bardzo szybko2. W odnie-
sieniu do możliwości lepszego porozumiewania się 
„rusyfikacja osiągnęła tu poziom satysfakcjonujący 
każdego gościa z krajów słowiańskich: można po-
słuchać rumuńskiego i zawsze porozumieć się po 
rosyjsku”3. W chwili rozpadu ZSRR jedynie 5% miesz-
kańców dawnej Besarabii uważało się za Rumunów, 
a 60% przyjmowało opcję „mołdawską”. Obecnie 30% 
mieszkańców tego państwa używa języka rosyjskiego 

Agnieszka Danowska-Nowak
Cieszyn

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM 
WOKÓŁ POSTAW I DYLEMATÓW POLAKÓW MOŁDAWSKICH

polacy w mołdawi i

Krzysztof Nowak
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski
Katowice
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jako swego pierwszego języka. Według konstytucji 
Republiki Mołdawii językiem urzędowym jest jednak, 
obiektywnie jeszcze niewyodrębniony z rumuńskiego, 
język mołdawski. Jednak sam fakt niepodległości tego 
obszaru sprzyja utrwalaniu się również takich odręb-
ności i to nie tylko w sferze psychologicznej4.

Niezależnie od tej charakterystycznej dla ZSRR 
swoistej inżynierii etnicznej, nie sposób z kolei za-
przeczyć istnieniu w warunkach besarabskich podłoża 
sprzyjającego określonym formom wyodrębniania się 
regionalnych kategorii „mołdawskości” wśród jej ru-
muńskojęzycznych mieszkańców. Podobne zjawiska 
były i są zresztą typowe także dla innych pograniczy. 
Mimo istnienia w II połowie XIX wieku na prawym 
brzegu Prutu państwowości rumuńskiej, a więc i od-
działywania rumuńskiej („dakoromańskiej”) ideologii 
narodowej na mieszkańców Besarabii, wieloletnia 
przynależność do carskiej Rosji, naciski rusyfikacyj-
ne, brak elit, spowodowały także i na tym obszarze 
wytworzenie się licznych regionalnych czy lokalnych 
odrębności, również w sferze psychologicznej. Z kolei 
w latach 1918-1940 i 1941-1944 integracji prowincji 
z Rumunią nie sprzyjały naciski centralizacyjne Bu-
karesztu, powodujące wytwarzanie się silnych regio-
nalnych separatyzmów i ponadnarodowych więzi, 
czego przejawem było chociażby hasło: „Besarabia 
dla Besarabczyków”5.

Tym niemniej, po upadku potęgi ZSRR w 1989 ro- 
ku, będący w faktycznej mniejszości, dążący do połą-
czenia byłego ZSRR z Rumunią, odłam mołdawskich 
zwolenników kulturowej opcji panrumuńskiej był dość 
aktywny. Nie licząc przywrócenia alfabetu łacińskiego 
w sierpniu tego samego roku. można by wskazać jesz-
cze inne formy odreagowywania czasów radzieckich, 
np.: nawoływanie do usunięcia z nowego państwa 
rosyjskich czy ukraińskich „okupantów”, wprowadze-
nie w życie przez władze niepodległej Republiki Moł-
dawii ustawy uznającej za język urzędowy wyłącznie 
język mołdawski (rumuński), czy lansowanie dziejów 
Besarabii wyłącznie w ich rumuńskim kontekście. 
Wspomniane działania nie mogły spotkać się z apro-
batą rosyjskich czy ukraińskich współobywateli, czego 
najpoważniejszą konsekwencją była nie tylko niechęć 
do obywatelskiej identyfikacji z tym państwem, ale 
i rebelia zbrojna w zdominowanym przez Rosjan 
Naddniestrzu 1991-1992, zakończona utrwaleniem 
istnienia samozwańczej i chronionej przez Kreml Nad-
dniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej (0,5 miliona 
mieszkańców) ze stolicą w Tyraspolu, nieuznającej 
zwierzchności władz centralnych w Kiszyniowie.

Sprawa Naddniestrza jest jednak tylko częścią 
ogromnego kompleksu wewnętrznych problemów 
współczesnej Republiki Mołdawii – najbiedniejszego 
państwa w Europie – które obejmują także sferę 
narodowościową. Skomplikowana jest kwestia tożsa-
mości narodowej, wokół której toczą się dodatkowo 

polacy w mołdawi i

zażarte spory etnicznie rumuńskich – mołdawskich 
elit politycznych i kulturalnych koncentrujące się na 
pytaniu o istnienie odrębnego języka mołdawskiego, 
czy też mołdawskiej narodowości. Niezależnie od 
tego – pomijając postawę części Rosjan czy Ukra-
ińców, niechętnych nauce języka „mołdawskiego” 
(rumuńskiego) – problem uzyskanej przez Gagauzów 
w 1994 roku autonomii, takie skrajności jak: wydanie 
słownika mołdawsko-rumuńskiego, czy tworzenie na 
siłę historii „mołdawskiej” państwowości, obserwacja 
sytuacji między Prutem a Dniestrem, skłaniają do 
opinii o obiektywnym – mimo wszystko – tworzeniu 
się warunków dla powstania w przyszłości faktycznie 
mołdawskiej narodowości, z wytworzoną świadomo-
ścią odrębności od rumuńskiego obszaru etniczno-
historycznego. 

Wskazać można tutaj na przykład historyczne-
go wykrystalizowania się narodowości austriackiej,  
w którym kwestie etniczne nie miały rozstrzygają-
cego znaczenia7. Sprzyjać temu ma również fakt, 
iż zdecydowana większość etnicznie rumuńskich 
Mołdawian, nawet jeśli ma problemy z określeniem 
własnej narodowo-historycznej tożsamości, nie po-
piera obecnie kulturalnej opcji wszechrumuńskiej 
i opowiada się za „mołdawskością” (taki kierunek 
zdają się też przyjmować również aktualne władze 
w Kiszyniowie). Natomiast wstąpienie Rumunii do 
Unii Europejskiej spowodowało prawdziwy pęd do 
uzyskania rumuńskiego paszportu, co umożliwiły 
przepisy tego kraju, uznające prawo do ubiegania 
się o obywatelstwo Rumunii dla mieszkańców tego 
państwa i ich potomków, którzy żyli na jego terytorium 
w granicach sprzed sierpnia 1940 roku. Wielu młodych 
ludzi rozumie, że droga do Europy z biednego i prze-
żartego korupcją państwa wiedzie przez jego zachod-
nią a nie wschodnią granicę, a więc przez Rumunię; 
tym bardziej, że pogarszające się warunki egzystencji 
czynią z emigracji zarobkowej często jedyny dla nich 
wybór drogi życia. Z kolei próby budowy oddolnej 
inicjatywy obywatelskiej i silnej demokracji są nieudol-
ne, o czym świat przekonał się podczas zamieszek 
ulicznych w Kiszyniowie na początku kwietnia 2009 ro- 
ku8. Republika Mołdawii pozostaje zatem nadal nie 
tylko państwem europejskim zapóźnionym w rozwoju 
gospodarczym, mozaiką narodowości, języków, kultur, 
ale i obszarem z problemami narodowej identyfikacji, 
z mitami historycznymi i wewnętrznie sprzecznymi 
politycznymi ideami, państwem wielu znaków zapyta-
nia, dylematów i konfliktów, często sięgających w głąb 
pozornie najprostszych relacji społecznych. Mitem 
krążącym wśród wielu nieznających współczesnych 
mołdawskich realiów historyków, polityków, zwłasz-
cza w Polsce, jest przekonanie, iż społeczeństwo 
Republiki Mołdawii jest w zdecydowanej większości 
prozachodnie i tylko Moskwa blokuje tę jednoznacz-
ną chęć jego politycznego i kulturalnego zwrotu na w
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Zachód, z którym jest jakoby związana kulturowo. 
W tej postradzieckiej mieszance także nieliczna 
mniejszość polska musi szukać odpowiedniego dla 
siebie miejsca.

Do upadku carskiej Rosji Polacy zjeżdżali na te-
ren Besarabii głównie jako osadnicy, co zwalniało ich  
z obowiązku służby wojskowej. Urodzajne mołdawskie 
czarnoziemy zachęcały do przesiedleń. W ten sposób 
pod koniec XIX wieku trafiła tam m. in. spora grupa 
Polaków z Kamieńca Podolskiego, Chocimia i okolic. 
Wśród tej społeczności należy szukać założycieli wsi 
Styrcza w powiecie Bielce, zwanej dziś popularnie 
„małą Warszawą”. Kolejną grupę stanowili Polacy, 
którzy, zamieszkując obrzeża Ukrainy w znanych  
z powieści Henryka Sienkiewicza dawnych stanicach 
kresowych (np. Raszków) Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, znaleźli się w Mołdawii na skutek doko-
nanych przez Moskwę zmian granicznych wewnątrz 
ZSRR. Do Besarabii ściągała także polska inteligen-
cja, zwłaszcza techniczna, ciesząc się, jako świetni 
fachowcy, sporym poważaniem wśród miejscowego 
wielonarodowego społeczeństwa i władz. Podobnie 
jak na kresach wschodnich II RP, także w etnicznym 
morzu Mołdawii zwarcie zamieszkujący kilka miej-
scowości Polacy zawsze czuli się w pewien sposób 
lepsi od swoich niepolskich sąsiadów, uznając się 
za nosicieli wyższej cywilizacji (podobnie zresztą jak 
Niemcy wśród Słowian). Spis z 1930 roku wykazał  
w Besarabii 8104 Polaków9.

Kolejne migracje miały miejsce w czasie II wojny 
światowej. Wiele polskich rodzin uciekło przed So-
wietami w głąb Rumunii, a na ziemie zajęte przez 
Armię Czerwoną w sierpniu 1940 roku przyjechały 
inne przymusowo przesiedlone z ziem wschodnich 
II RP10. Po wojnie trafiły tu kolejne polskie rodzi-
ny z Ukrainy zachodniej, a części Polaków udało 
się wyjechać (niektórzy poprzez frontową służbę  
w Ludowym Wojsku Polskim) do ojczyzny. Następ-
nie miały miejsce migracje w ramach ZSRR i część 
Polaków przybyłych do Mołdawii, głównie z terenów 
dawnej II RP, tam właśnie zastał upadek radzieckiego 
imperium. Większość naszych rodaków zamieszku-
jących obecnie Republikę Mołdawii lub osób przy-
znających się do polskiego pochodzenia wywodzi 
się jednak z rodzin zamieszkujących ten obszar już 
przed sierpniem 1940 roku. Największe skupiska 
polskie występują w miastach Bielce i Kiszyniów oraz 
w takich wsiach jak: Styrcza czy Słoboda-Raszków. 
W 1989 roku narodowość polską w Mołdawii zade-
klarowało 739 osób, ale tylko 458 podało język polski 
jako ojczysty11.

Omawiając codzienne zmagania Polaków  
z życiem w mołdawskim tyglu etnicznym, narodo-
wym, religijnym i politycznym, należy już na wstępie 
uwzględnić kilka istotnych czynników, które mają 
wpływ na ich stosunek do miejsca i czasu, w którym 

przyszło im żyć. Przede wszystkim jest to społeczność 
silnie, zwłaszcza pod względem językowym, zrusyfi-
kowana. Zjawisko to dotyczy części polskich rodzin 
i miało miejsce już w okresie międzywojennym. Było 
i jest nawet powszechniejsze, niż wśród Polaków na 
Ukrainie wschodniej. Tylko kilka procent naszych ro-
daków porozumiewa się na co dzień w języku polskim.  
W okresie ZSRR otwarte przyznawanie się do polsko-
ści było ryzykowne, a komunikacyjna funkcja języka 
polskiego zanikała. Programowy ateizm zlikwidował 
życie religijne ważne kulturotwórczo dla podtrzymy-
wania codziennego lub przynajmniej okazyjnego 
funkcjonowania języka polskiego. Wielu Polaków 
formalnie „uciekało” w narodowość ukraińską lub byli 
oni psychicznie do tego przymuszani, tym bardziej, 
że większość mieszkańców wsi porozumiewała się 
już między sobą albo w języku rosyjskim lub swoistą 
mieszaniną rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego. 
Część zaczęła się z tym wyborem już na stałe iden-
tyfikować. Z braku alternatywy (niekiedy wyjeżdżano 
do czynnego w czasach ZSRR kościoła katolickiego 
w Czerniowcach, na Bukowinie północnej) liczne były 
przypadki chrztów dzieci z polskich rodzin katolickich 
w cerkwiach, czy uczestniczenie przez wyrosłych  
w głębokiej religijności katolickich Polaków w pew-
nych dozwolonych przez władze obrządkach prawo-
sławnych. Sami Polacy nie uznawali tego jednak za 
odejście od katolicyzmu, którego otwarcie nie mogli 
wyznawać. U części z nich dokonywały się jednak 
trwalsze przemiany. Nie dziwi więc pojawienie się po 
1989 roku kategorii Ukraińców-katolików, Ukraińców 
polskiego pochodzenia uczęszczających do cerkwi, 
czy prawosławnych Polaków (pomijając typowe po 
przełomie politycznym przypadki wyboru przez żonę 
religii męża) zwłaszcza w sytuacji, gdy w tej szerokości 
geograficznej funkcjonował i nadal aktualny jest znany 
stereotyp Polak-katolik. Przykładem takiej, pozornej 
jednak anomalii, mogą być wsie mołdawskie, gdzie 
miejscowa ludność polskiego pochodzenia deklaru-
jąca się obecnie jako Ukraińcy, dzieli się na katolików  
i prawosławnych. Z kolei w takich miejscowościach 
jak Grigorówka i Pietropawłówka katolicy z zapisaną  
w dowodach osobistych („paszportach”) narodowo-
ścią ukraińską uważają się w większości za Polaków, 
tym bardziej, że przynajmniej jedno z ich rodziców ma 
udokumentowane polskie pochodzenie12.

Faktem jest, że podobnie jak w innych byłych 
republikach radzieckich, także w Republice Mołdawii 
nastąpił wśród miejscowych Polaków i osób polskiego 
pochodzenia autentyczny boom kulturowej polskości, 
a nawet mody na polskość. Większość zaczęła uczyć 
się jednak języka polskiego od podstaw, podobnie jak 
innych języków obcych. Początkowo dzięki pomocy 
i samoorganizacji sił miejscowych (głównie Krystyny 
Czupryniak z Kiszyniowa), a potem za sprawą na-
uczycieli wysyłanych z Polski do Republiki Mołdowy 
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przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Warszawie. Sprzyjał temu (i nadal sprzyja) pozy-
tywny obraz Polski i Polaków wśród miejscowego 
niepolskiego społeczeństwa i władz. Już w 1990 roku 
powstało w Kiszyniowie Polskie Stowarzyszenie Kul-
turalne (dalej: PSK) w Mołdawii pod prezesurą Tade-
usza Malinowskiego z oddziałami w Styrczy, Bielcach, 
Tyraspolu, Słobodzie-Raszków, Rybnicy. W 1992 roku 
z PSK wyodrębnił się Związek Polaków w Mołdawii 
(Stowarzyszenie Polaków w Mołdawii), który jednak, 
podobnie jak PSK, zaprzestał działalności, a polskie 
życie organizacyjne uległo rozdrobnieniu. Podjęta  
w 2003 roku próba skoordynowania aktywności lud-
ności polskiej poprzez utworzenie Rady Organizacji 
i Środowisk Polskich w Mołdawii nie powiodła się. 
W 1994 roku w Bielcach, w 2004 roku Kiszyniowie 
i w 2005 roku w Styrczy powstały Stowarzyszenia 
„Dom Polski”. W 1996 roku zainaugurowała w Ki-
szyniowie swoją działalność Liga Kobiet Polskich.  
W 2003 roku powstał tam Związek Polskiej Młodzieży 
w Mołdawii. 

Najaktywniejszym środowiskiem jest niewątpliwie 
Polonia w Bielcach, gdzie od 1996 roku ukazuje się mie-
sięcznik „Jutrzenka”. Od 2002 roku bieleckie stowarzy-
szenie założyło swoje filie – tzw. Koła Polskich Rodzin, 
m. in. w Styrczy, Grigorówce i Oknicy, a w 2006 ro- 
ku zarejestrowało się jako organizacja ogólnomoł-
dawska. W 2003 roku w miejscowym radio oraz w ra- 
dio ogólnopaństwowym, ruszyła cotygodniowa 15-mi- 
nutowa audycja w języku polskim zatytułowana 
„Polska Fala” (podobna audycja, o nazwie „Polonia”, 
emitowana była do 2004 roku w Kiszyniowie). Obec-
nie w Bielcach działa także Polskie Towarzystwo 
Medyczne i Uniwersytet Trzeciego wieku, organiza-
cja harcerska, koło kombatantów Wojska Polskiego  
i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości „Polonus”. 
W Styrczy przed kilku laty utworzono prywatne mu-
zeum polonijne. Przy bieleckim Domu Polskim działa 
chór dziewczęcy „Jaskółki” i zespół taneczny „Krokus”. 
Polacy ujawnili się także w Gagauzji. Z powstałym  
w 2004 roku Stowarzyszeniem Polaków Gagauzji  
w stolicy tej prowincji Komracie utrzymuje kontakt ok. 
200 osób. W Naddniestrzu, gdzie liczbę Polaków sza-
cuje się na ok. 1000 osób (m. in. w Rybnicy), w 2002 ro- 
ku powstało Rybnicko-Polskie Stowarzyszenie „Polo-
nia”, a w 2004 roku Stowarzyszenie Kultury Polskiej 
„Jasna Góra” w Tyraspolu. Od 2007 roku w Kiszynio-
wie działa Biblioteka Polska im. A. Mickiewicza. Od 
2000 roku przygotowuje się festiwal „Polska Wiosna  
w Mołdawii”, którego biuro organizacyjne przekształ-
ciło się już w odrębne stowarzyszenie, koordynując 
w ten sposób przynajmniej część polskiej aktywności. 
Co roku w miejscowości Bierezowka przy odnowio-
nym w 2003 roku obelisku z 1912 roku – poświęco-
nym pamięci zmarłego tam 7 października 1620 roku 
hetmana Stefana Żółkiewskiego – odbywają się zloty 

polskiej młodzieży, które są kolejnym symbolem histo-
rycznej identyfikacji mołdawskiej Polonii13.

W 1991 roku przy rosyjskim Liceum im. M. Go-
gola w Kiszyniowie powstała polska klasa (następnie 
klasy 1-4), a w Szkole Podstawowej nr 56 i na miejsco-
wym państwowym uniwersytecie utworzono dodatko-
wy lektorat języka polskiego oraz fakultatywne kursy 
z języka polskiego. W latach dziewięćdziesiątych  
w Słobodzie-Raszków język polski był obowiązkowym 
w jednej z klas miejscowego gimnazjum. W Bielcach  
i Styrczy polskie lektoraty prowadzi się w Domach Pol-
skich. We wszystkich przypadkach istnieje koniecz-
ność przygotowania uczniów i słuchaczy do nauki 
języka polskiego jako języka obcego. W 2001 roku  
w Kiszynowie powstało polskie przedszkole14.

Polscy rodzice, którzy decydują się na edukację 
dziecka w języku polskim i według polskich progra-
mów nauczania, spełniają własne marzenia o lepszej 
przyszłości swojego potomstwa w zakresie edukacji, 
kultury, dostępu do współczesnych osiągnięć wiedzy. 
Przed dziećmi rysuje się perspektywa wyjazdów  
w ciekawe miejsca w okresie wakacji, poznawania 
interesujących ludzi, możliwość poszerzenia zakresu 
znajomości języków obcych, wyrażania się w ramach 
życia kulturalnego Polonii w prozie, poezji, muzyce, 
a także możliwość studiowania i podjęcia pracy  
w Polsce. Poza tym życie kulturalne Polonii pociąga 
przykładem i budzi chęć uczestnictwa. W ogrom-
ną, pustą przestrzeń życia duchowo-społecznego 
młodego państwa mołdawskiego zaczęły „włączać 
się” idee, tradycje, spotkania, które niosły ze sobą 
ładunek nadziei i zmiany na coś lepszego w życiu 
własnym i dzieci. Spotkania z okazji świąt religijnych, 
imprez kulturalnych, naukowych zarówno starsze, jak 
i młodsze pokolenie w jakimś stopniu nobilitowało  
w mołdawskim społeczeństwie o tak różnym przekroju 
pochodzeniowym i kulturowym. Sprawy te wpływały 
na podniesienie samooceny i samookreślały czło-
wieka w hierarchii społeczności lokalnej i szerszej, 
otwierały perspektywy kształcenia, nowej pracy, czy 
nawiązania stosunków handlowych z Polską. Polacy 
mieli możliwość czynnego udziału w pracach organi-
zacji polskich, redakcji polskiego pisma, wydawaniu 
wspomnień rodzinnych, w przygotowywaniu polskiej 
izby tradycji, w życiu polskiego Kościoła katolickiego 
(Kiszyniów, Bielce), w życiu Domów Polskich (Biel-
ce, Styrcza), w organizacji festiwalu „Polska Wiosna  
w Mołdawii”. Należy podkreślić także fakt funkcjo-
nowania wśród polskiej społeczności nieudawanej 
dumy z przynależności do narodu polskiego, z bycia 
Polakami, odkrywania i podkreślania polskich korzeni. 
Co ważne, reakcje te mają swoje obiektywne podłoże, 
gdyż są mocno osadzone w tradycji pozytywnych 
opinii na temat Polski i Polaków w dawnej Besarabii. 
Polskość dla mołdawskich Polaków jest więc również 
ważnym wyróżnikiem, symbolem poważania w spo-
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łeczeństwie, wyróżniania się pozytywnymi cechami 
kulturalnymi, fachowością i osiągniętemu dawniej 
dzięki pracowitości i zaradności dobrobytowi15. Po-
dobnie też jak na innych obszarach postradzieckich, 
pamięć historyczna – także jako pamięć o narodowej 
i religijnej odrębności Polaków – odgrywa ważną rolę 
w utrwalaniu polskiej tożsamości. Poza tym, nadal 
ważną rolę kulturową spełniają więzi rodzinne i ro-
dzinna polska tradycja. Bywa i tak, że choć Polacy są  
w Mołdawii lubiani, w sytuacji gdy uda im się osiągnąć 
jakieś wyższe stanowisko w aparacie państwowym, 
do swojej polskości już otwarcie nie przyznają się, co 
jest zjawiskiem i problemem dotyczącym zresztą nie 
tylko polskiej grupy.

Na tle opisanych wyżej uwarunkowań aktywności 
życiowych Polonii mołdawskiej ważnym problemem 
wydaje się być jej stosunek do szeroko pojętej rosyj-
skości, Rosji i Rosjan. „Żyjemy w dwóch kulturach  
i nie chcemy się wyrzekać kultury rosyjskiej, bo jest 
nasza”16, stwierdziła jedna z działaczek polskich  
w Mołdawii, a w słowach tych zawarte jest sedno pew-
nej – niezrozumiałej często w Polsce – odmienności 
Polonii w głębi europejskiej części byłego ZSRR. Nasi 
rodacy w Republice Mołdawii nie odczuwają bowiem 
typowego dla wielu innych Polaków, głównie w Pol-
sce, uwarunkowanego historycznie i psychologicznie 
lęku przed Rosją. To język rosyjski lub jego gwarowa 
mieszkanka, a nie polski, dla większości z nich był  
i jest językiem macierzystym, a język polski od dawna 
jest językiem obcym, którego Polonia mołdawska 
uczy się na bazie języka rosyjskiego, o czym muszą 
wiedzieć nauczyciele z Polski. Choć pamięć trudnych 
dla Polaków lat władzy radzieckiej stanowi również 
część polskiej tożsamości, to jednak cofnięcie się gra-
nic Polski daleko na zachód, wieloletni brak kontaktu  
z żywą polską kulturą i językiem, względy praktycz-
ne, a więc – co należy podkreślić – atrakcyjność 
bliskiego polszczyźnie sąsiedniego języka słowiań-
skiego jako środka komunikacji w warunkach języ-
kowego pogranicza przejściowego i w romańskim 
środowisku Besarabii oraz w całym ZSRR zrobiły 
swoje. Mimo to Polacy mołdawscy nie uważają 
się za środowisko zrusyfikowane, stąd liczbę osób 
polskiego pochodzenia sami obliczają nawet na  
20 tysięcy. Wielu jest i chce być Polakami, ale język 
nie jest już dla nich wyznacznikiem ich identyfikacji 
narodowej, co niejednokrotnie występuje także na 
innych obszarach zderzeń, czy przenikania kultur  
i języków. Czują się nawet bogatsi o bliską im kulturę 
rosyjską, podczas gdy wiele aspektów kultury polskiej 
dopiero odkrywają, co powinni uszanować i o nich 
pamiętać reprezentanci kręgów dyplomatycznych 
podejmujący działania na rzecz naszych rodaków. 
W odróżnieniu od części etnicznie rumuńskich 
Mołdawian, Polacy mołdawscy nie uważają Rosjan 
za okupantów i nie przeszkadza im ich obecność  

w Republice Mołdawii. Obserwując szybki marsz języ-
ka i kultury rosyjskiej na zachód, należy przypuszczać, 
że rosyjskojęzycznej Polonii w krajach byłego ZSRR 
będzie przybywało17.

Na tle spraw polsko-rosyjskich warto także za-
stanowić się nad kwestią „rumuńskości” czy „moł-
dawskości” w życiu Polonii mołdawskiej, która jakby 
umyka w całokształcie spraw jej dotyczących. Reflek-
sja jest zasadna tym bardziej, że chodzi o państwo 
programowo identyfikujące się z częścią spuścizny 
romańskiej, w którym język „mołdawski” funkcjonu-
je jako urzędowy. Jak się okazuje, w tym zakresie 
postawa Polaków mieszkających między Prutem  
a Dniestrem w pewnym stopniu przypomina postawę 
Rosjan. Polacy, a w przeważającej liczbie średnie 
i starsze pokolenie, nie znają języka rumuńskiego 
(czyli oficjalnie: mołdawskiego) lub znają go jedynie 
w stopniu biernym. Kultura rumuńska czy regional-
na mołdawska dla większości z nich jest obca. Na 
palcach jednej ręki można policzyć pisane w języku 
rumuńskim artykuły w piśmie „Jutrzenka”, w którym 
dominuje język polski i rosyjski (polskich artykułów 
nie tłumaczy się jednak na język rosyjski i odwrotnie). 
Jedynie pokolenie uczęszczające do szkół jest zobli-
gowane do nauki tego języka, który przyswaja sobie  
w sposób mniej lub bardziej poprawny, stając się w ten 
sposób środowiskiem trójjęzycznym. Coraz częstsze 
jest uzależnianie możliwości uzyskania zatrudnienia 
od znajomości języka rumuńskiego (mołdawskiego). 
Otwarcie się drzwi do krajów Unii Europejskiej przez 
Rumunię wzmogło chęć nauki tego języka. Nawet 
jednak w tej grupie Polaków, którzy uzyskali rumuń-
skie obywatelstwo, nie wystąpiło większe zaintere-
sowanie – w odróżnieniu od etnicznie rumuńskiej 
inteligencji – wyjazdami do Rumunii, czy choćby 
wzrost sympatii dla języka i kultury rumuńskiej, gdyż 
na drodze stanęły różnice kulturowe. Drogi Polaków  
z Mołdawii – jak sami mówią – jednej wielkiej pocze-
kalni na zachód Europy nie wiodą przez Rumunię, 
tym bardziej, że obecnie obowiązuje tam ruch wizowy. 
Pytanie o potrzebę nauki języka rumuńskiego wciąż 
jest wśród mołdawskich Polaków, i nie tylko, aktualne, 
a w Republice Mołdawii jego nieznajomość nadal nie 
przeszkadza im w codziennym funkcjonowaniu. Jest 
to zatem sytuacja odmienna niż w Estonii czy na 
Łotwie, gdzie nieznajomość jedynych języków pań-
stwowych – estońskiego i łotewskiego, którym posłu-
gują się dawne narody podporządkowane, a obecnie 
panujące, jest sporym utrudnieniem. Inna sytuacja 
jest także na rumuńskiej Bukowinie, gdzie tamtejsi 
Polacy są dwujęzyczni i cenią sobie przenikanie obu 
kultur narodowych, co wynika z nieco odmiennych niż  
w dawnej Besarabii uwarunkowań historycznej pozycji 
Rumunów nad Seretem.

Choć mołdawscy Polacy, podobnie jak Rosjanie, 
obawiają się rumunizacji, to jednak rzadko można 
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spotkać wśród naszych rodaków lekceważący, czy 
nawet pogardliwy stosunek do rumuńskiej spuścizny 
kulturalnej. Jednak przekonanie, podzielane przez 
niejednego historyka, iż Polonia mołdawska, na sku-
tek historycznych związków między ziemiami rumuń-
skimi, zdecydowanie opowiada się za prorumuńską 
czy też odrębną promołdawską drogą polityczną, czy 
też kulturalną władz Republiki Mołdawii, jest błędne. 
Błędnym jest także przekonanie, iż oddawanie przez 
Polaków mołdawskich głosów w wyborach parlamen-
tarnych na komunistów, czy tylko na kandydatów rosyj-
skich, jest równoznaczne z silnym skomunizowaniem 
tego środowiska w przeszłości, zrusyfikowaniem lub 
popieraniem polityki zagranicznej Kremla. Oddawane 
na komunistów głosy Polaków mołdawskich tkwią-
cych, podobnie jak cały kraj, kulturalnie i politycznie 
między Wschodem a Zachodem, oznaczają bowiem 
często wybór mniejszego zła, sentyment do większej 
lub mniejszej stabilizacji z czasów ZSRR, nadzieję na 
utrzymanie przynajmniej minimalnych zabezpieczeń 
socjalnych, przejaw obaw przed skutkami koniecz-
nych reform ekonomicznych i przekonanie, że „gorzej 
już być nie może”. Stąd wynika też ostrożność moł-
dawskich Polaków w zajmowaniu stanowiska wobec 
momentów przesileń politycznych w Kiszyniowie lub 
w ogóle niewiara i brak nadziei na lepszą przyszłość. 
Także brak przejrzystych reguł w życiu codziennym 
Mołdawii, niskie zarobki przy wysokich cenach żyw-
ności (w kraju nazywanym dawniej spichlerzem Rosji) 
powoduje, iż wszyscy studiujący w Polsce mołdaw-
scy Polacy nie planują po ich zakończeniu powrotu  
w rodzinne strony. Powyższe uwarunkowania również 
powinny być brane pod uwagę przy ocenie postaw  
i problemów tej grupy polonijnej18.

Ważnym zagadnieniem jest także miejsce i rola 
Kościoła katolickiego wśród mołdawskiej Polonii. Na-
bożeństwa i spotkania po ich zakończeniu wciąż są 
istotnym elementem podtrzymującym poczucie wspól-
noty narodowej. Choć katolicyzm nadal pozostaje 
ważnym składnikiem polskiej tożsamości w wielu pol-
skich – od dawna rosyjskojęzycznych rodzinach – jego 
rola jako istotnego wyznacznika polskości, na skutek 
wcześniejszych nacisków ateizacyjnych oraz współ-
czesnych trendów laicyzacyjnych i słabnięcia więzi 
religijnych, jednak maleje. Polski katolicyzm w Moł-
dawii jest zresztą przeplatany tradycją prawosławną, 
co nie zawsze jest akceptowane przez katolickich 
duchownych. Z kolei nie są już tak częste przypadki 
formalnej zmiany wyznania przez katoliczki po ślu-
bach z prawosławnymi w Kościele prawosławnym, 
stąd o charakterze wyznaniowym rodziny decydują 
inne czynniki. Pod względem religijnym Polacy moł-
dawscy są raczej tolerancyjni. Podobnie jest u wie- 
lu innych mieszkańców tego kraju, co wynika po części 
nie tylko z tradycji wielokulturowośći Mołdawii, ale tak- 
że z dawnych nacisków ateizacyjnych, które po upad-

ku komunizmu rodziły poczucie zobojętnienia na kwes- 
tie wyznaniowe, błędnie określanego niekiedy jako 
tolerancja.

Problematyka religijna Polaków mołdawskich 
ma również związek z kontrowersyjnym od pewne-
go czasu w opiniach części Polaków w Polsce i na 
Wschodzie odchodzeniem przez Kościół katolicki, 
także przez księży z Polski, od polskiego języka na-
bożeństw (w kazaniach, homiliach), czy w nauczaniu 
religii, w sytuacji gdy to właśnie ten Kościół był przez 
lata, a nawet wieki, podporą polskiej tożsamości  
i odrębności na ziemiach, gdzie 90% katolików było 
Polakami lub miało polskie korzenie19. Uznając za 
słuszne stwierdzenie, iż Kościół katolicki nie powinien 
być traktowany „nacjonalistycznie”, można jednak 
zastanowić się nad wypowiedzianym w tej sprawie 
innym zdaniem, iż nie można wprowadzać języka 
polskiego tam, gdzie młodzież go nie rozumie20, jeśli 
mamy do czynienia z odradzaniem się polskości  
w parafiach, w których do czasów komunistycznych 
były tylko polskie nabożeństwa i nie było od tego 
czasu większych ruchów migracyjnych, nie mówiąc 
już o woli mieszkańców, często rozgoryczonych (choć 
nastroje takie panują raczej poza Mołdawią) takim 
kierunkiem kościelnej polityki. Wokół tej delikatnej 
problematyki narosło już sporo emocji i niejasności, 
stąd trudno o rzeczową i obiektywną debatę.

Należy także wspomnieć o pewnych negatywnych 
momentach w życiu mołdawskiej Polonii współtwo-
rzonych przez samych Polaków. Podobnie jak przed 
wojną, działacze polscy byli tam, i są, często skłóceni 
na tle ambicjonalnym, panuje mania „prezesowania”. 
Spora, jak na tak małe środowisko, liczba polskich sto-
warzyszeń jest również tego wynikiem. Koła czy od-
działy macierzystych organizacji często nie utrzymują 
kontaktów ze swoimi centralami. Trudno dziś nawet 
stwierdzić, czy poza Stowarzyszeniem „Dom Polski” 
w Bielcach, tamtejszym Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku i Polskim Towarzystwem Medycznym, organi-
zacją „Polska Wiosna” i Związkiem Polskiej Młodzieży  
w Kiszyniowie, Stowarzyszeniem Polaków Gagau-
zji oraz Kołami Polskich Rodzin w Styrczy, Oknicy  
i Grigorówce działają jeszcze, nie tylko „na papierze”, 
pozostałe z wymienionych wcześniej organizacji. 
Przekłada się to na brak koordynacji w szerszych 
działaniach społecznych i nie zawsze szlachetną 
rywalizację. Skrajnym i wstydliwym przykładem nega-
tywnych postaw naszych rodaków była utrata przed-
wojennego budynku odzyskanego i wyremontowane-
go dla Polonii przez władze III RP (Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”) Domu Polskiego w Kiszyniowie 
przez ostatniego prezesa Stowarzyszenia Polaków  
w Mołdawii Edwarda Jaroszewskiego21. W tym gąsz-
czu „polskiego żarcia” polska dyplomacja musi się 
jednak bezkonfliktowo poruszać.

Niewątpliwie Polonia mołdawska żyje w warun-
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kach trudnych i skomplikowanych. Pomijając obiek-
tywne czynniki, powodujące przyśpieszanie w tym 
środowisku prorosyjskich procesów asymilacyjnych 
(w kraju odwołującym się do tradycji romańskiej), 
odnosi się jednak wrażenie, że wśród Polaków na 
Wschodzie kończy się pewien etap ich życia naro-
dowego, charakteryzujący się przede wszystkim tre-
ściami historyczno-patriotycznymi, tkwiący mentalnie  
w symbolice rocznicowej czy powstańczej. Dla dalsze-
go funkcjonowania zwartych grup naszych rodaków 
w Mołdawii i na innych obszarach byłego ZSRR,  
a zwłaszcza młodszego pokolenia, treści te stają się 
powoli mało atrakcyjne, o czym pamiętać powinna 
także polska dyplomacja i pracujące na rzecz Polaków 
poza granicami organizacje. Wydaje się, że problem 
nowych koncepcji pracy wśród Polonii – przy obser-
wowanym obecnie szybkim kurczeniu się polskości na 
Wschodzie – a także tworzenie propolskiego lobby za 
granicą (pewnych wzorców mogłaby dostarczyć np. 
działalność British Council czy Alliance Française) 

jest zagadnieniem szerszym i nie dotyczy tylko Repu-
bliki Mołdawii. Ten obszar Europy dla strategicznych 
interesów Polski ma przecież ogromne znaczenie, 
a negowanie tego faktu, czy słabe zaangażowanie 
Polski w jego problematykę można uznać za niepo-
rozumienie. Nieporozumieniem było także obcięcie 
przez Polskę w 2009 roku funduszy na szkolnictwo 
polskie za granicą, co w Mołdawii spowodowało  
m. in. ograniczenie nauczania języka polskiego przez 
nauczycieli z Polski tylko do kiszyniowskiego Liceum 
im. M. Gogola i Domu Polskiego w Bielcach (nie li-
cząc pozostających na miejscu wolontariuszy) oraz 
znaczne problemy w dopiero co uaktywnionym śro-
dowisku polonijnym w Gagauzji, wreszcie zamknięcie 
polskiego przedszkola w Kiszyniowie.

polacy w mołdawi i - mi ędzy wschodem a zachodem

źRóDłO: Polacy poza granicami kraju u progu 
XXI wieku. Rózne oblicza polskiej tożsamości,  
Wrocław 2011, pod red. Małgorzaty Michalskiej.
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In formacj e polon ij n e

POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII
Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii” to cykliczna impreza, która ma stałe miejsce w kalenda-

rzu wydarzeń polonijnych w Mołdawii. W dniach 26-27 maja 2012 r. odbyła się XII edycja festiwalu 
„Polska Wiosna w Mołdawii”.

Tegoroczny festiwal rozpoczął się od uroczy-
stej mszy świętej w kiszyniowskiej katedrze pod 
wezwaniem Opatrzności Bożej. Jednocześnie 
był to odpust kiszyniowskiej parafii. Mszy świętej 
przewodniczył Jego Eminencja biskup Anton Coşa 
przy współcelebracji wielu księży posługujących 
w innych parafiach mołdawskich. Wśród licznie 
przybyłych wiernych, święto parafialne udziałem 
swym zaszczycił Jego Ekscelencja Ambasador RP 
Bogumił Luft z małżonką.

Następnie goście udali się do sali widowiskowej 
Ginta Latină. Tam odbyła się główna i najważniejsza 
część festiwalu. Ponad trzy godziny trwało święto 
Polonii mołdawskiej. XII festiwal otworzyła prezes 
Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” pani 
Oksana Bondarczuk – człowiek orkiestra, która 
wkłada wiele serca i pracy w coroczną organizację 
wspólnego świętowania i wspólnego spotkania 
Polonii z Mołdawii. 

Pan Ambasador RP Bogumił Luft w serdecznych 
słowach podziękował pani Oksanie Bondarczuk za 
pracę i zaangażowanie w przygotowanie niniejsze-
go festiwalu. W swoim przemówieniu podziękował 
trzem pokoleniom Polonii mołdawskiej, które są 

obecne na tym festiwalu i starają się pielęgnować 
i kontynuować polskie tradycje i polską kulturę na 
mołdawskiej ziemi.

Część artystyczną poprowadziło troje młodych 
konferansjerów: Juliana Tomsza, Irena Zawalniuk 
i Aleksy Bondarczuk. w trzech językach – polskim, 
rumuńskim i rosyjskim – z humorem zapowiadali 
wykonawców i repertuar przez nich przygotowany. 
Ta trójjęzyczność to podkreślenie wielokulturo- 
wości Mołdawii. 

Przed zgromadzoną publicznością wystąpili 
przedstawiciele niemalże z każdej organizacji po-
lonijnej z Mołdawii: zespoły taneczne – „Wiosenne 
Ptaszki” (Kiszyniów), „Styrczańskie Dzwoneczki” 
(Głodiany-Styrcza), „Polacy Budżaka” (Komrat), 
„Irys” (Rybnica) oraz zespoły wokalne – „Jaskół-
ki” (Bielce), „Nadzieja” (Tyraspol), „Warszawka” 
(Grigorówka). Wystąpił również mołdawski zespół  
z Bielc „Tinereţe”, wykonując polskie tańce ludowe, 
które ma w swoim repertuarze. 

Wśród festiwalowych artystów można było za-
uważyć ciągłość pokoleniową. Występowali dzieci, 
młodzież i dorośli, a przedstawiony repertuar był 
urozmaicony. Można było podziwiać narodowe 
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tańce polskie i mołdawskie, wysłuchać polskich 
piosenek, nie tylko ludowych, ale i współczesnych 
przebojów. Najmłodsi artyści recytowali wiersze  
i wspaniale tańczyli krakowiaka. 

Z wielką przyjemnością oglądało się i słuchało 
występów polonijnych solistów, grup i zespołów 
artystycznych. Wśród nich można było zauważyć 
wiele młodych osób bardzo zdolnych muzycznie 
i tanecznie. Licznie zgromadzona publiczność 
gromkimi brawami nagradzała występy każdego 
uczestnika festiwalu.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotograficz-
na „Od wiosny do wiosny”, która pokazywała doko-
nania i działalność Polonii mołdawskiej przez cały 
rok. Dzięki tej wystawie, można było dowiedzieć 
się, jak wiele różnych przedsięwzięć artystycznych, 
kulturalnych, religijnych czy patriotycznych jest 
organizowanych w całej Mołdawii. Można było też 
podziwiać i zakupić wyroby rękodzielnicze wyko-
nane przez członków mołdawskich stowarzyszeń 
polonijnych np. Stowarzyszenie „Jasna Góra”  
z Tyraspola, Ligę Polskich Kobiet w Mołdawii. 

In formacj e polon ij n e - Polska wiosna w Mołdawi i

Późnym popołudniem uczestnicy i goście festi-
walu udali się do Vadul lui Vodă, aby tam, już mniej 
oficjalnie, wspólnie świętować i integrować się. 

W niedzielę rano uczestnicy festiwalu zakoń-
czyli swoje święto, uczestnicząc we mszy świętej 
w katedrze kiszyniowskiej. Mszę świętą odprawił 
ksiądz Krzysztof Płonka – wielki przyjaciel wio-
sennego festiwalu. W homilii nawiązał do święta 
Zesłania Ducha Świętego i jego teologicznego zna-
czenia. Życzył organizatorom, gościom, a przede 
wszystkim dzieciom i młodzieży mołdawskiej, aby 
odczuli w swoim życiu obecność Ducha Świętego 
i potrafili mądrze korzystać z otrzymanych darów 
i łask.

Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogłam 
zobaczyć festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii”. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku Polonia moł-
dawska pokaże swój talent artystyczny i wzruszy 
wielu gości na kolejnym festiwalu.

Zyta Monika Oksztul, Jassy

w

moje refleksje 
W tegorocznym 12. festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” uczestniczyłam po raz pierwszy. 

I choć wcześniej miałam już okazję posłuchać i obejrzeć występy polonijnych zespołów, 
repertuar przedstawiony w teatrze Ginta Latină bardzo mnie zaskoczył. Wszystkie grupy 
przygotowały nowe piosenki, nowe układy choreograficzne, wykonawcy nie dali szansy 
nikomu się ponudzić. I dzieci, i młodzież, i dorośli, którzy pojawili się na scenie, włożyli 
w swoje występy wiele serca. Nie dało się nie zauważyć, że udział w festiwalu dawał im 
wiele radości, co udzieliło się też podziwiającej ich publiczności. Bardzo ucieszyło mnie, 
że na scenie pojawiły się też prawdziwe instrumenty, których dźwięki słyszane na żywo 
zawsze będą przecież wygrywać z nagraniami puszczanymi z płyt. 

Jedynym mankamentem festiwalu w moim odczuciu był jego zbyt długi czas trwa-
nia lub po prostu brak dłuższej przerwy miedzy występami. Wiele było osób na sali, 
które obejrzało koncert od początku do końca, jednak nie dało się nie zauważyć, że 
podczas ostatniej godziny publiczność bardzo się przerzedziła. Bynajmniej nie z po-
wodu pogorszenia się występów (wszystkie były na bardzo wysokim poziomie), ale  
z powodu zbyt długiego przebywania na sali w otoczeniu głośnej muzyki płynącej  
z głośników. Oczywiste jest, że każdy z zespołów chciał być jak najdłużej na scenie, 
jednak grup było wiele i przez to ci, którzy wystąpili na końcu, byli pokrzywdzeni 
zmniejszającą się widownią.

Bardzo się cieszę, że uczestniczyłam także w mniej oficjalnym spotkaniu integra-
cyjnym w Vadul lui Vodă, gdyż dzięki temu mogłam doświadczyć, jak integruje się 
mołdawska młodzież polonijna. Jak pełni radości i energii po męczącym by się zdawało 
dniu młodzież i dorośli wspólnie tańczyli do samego rana. Był to najlepszy dowód na 
to, że festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii” jest bardzo potrzebnym elementem życia 
Polonii i życzę mu, by istniał jak najdłużej. 

Dobromiła Wrońska, Wrocław 
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Informacje polonijne

MAJOWE ŚWIĘTOWANIE W BIELCACH
Polacy, którzy mieszkają poza terytorium Polski, ciągle odczuwają więź z krajem, dbają o dobre 

imię Ojczyzny, kultywują język polski i kulturę. Jednym z takich wyrazów szanowania Ojczyzny są 
uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. 

Polacy Gagauzji co roku wspominają święto, które przejmuje każdego do głębi serca – Dzień 
Konstytucji Polski.

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W KOMRACIE

Obchody Dnia Polonii w Bielcach – przyśpiewki i tańce ludowe 
w miejskim parku   

Lekcja historii w polskiej klasie w Komracie

W słoneczną niedzielę, 
6 maja br. Polacy z Bielc 
obchodzil i  swoje święto. 
Na uroczystości byli obecni 
przedstawiciele ambasady RP  
w Kiszyniowie. 

Po mszy św. odprawionej 
w kościele Świętych Archa-
niołów gości zaproszono na 
półgodzinny koncert przygo-
towany przez Stowarzyszenie 
„Dom Polski”. Polonia bie-
lecka licznie zgromadziła się  
w miejskim parku obok ko-
ścioła. Na Estradzie Letniej 
wystąpił z nowym repertuarem 
zespół wokalny „Jaskółki” 
(kierownik M. Russu) oraz 
dziewczynki z nowopowstałe-
go zespołu dziecięcego „Krokus” (kierownik A. Kiriczenko). W koncercie również wziął udział młodzieżowy 
zespół taneczny „Styrczańskie Dzwoneczki” (kierownik L. Górska). 

W imprezie uczestniczyli także przedstawiciele Polonii z Grigorówki i Styrczy. Po występie zespołów 
w sali parafialnej czekał na wszystkich smaczny bigos. (lz)

W środę, 16 maja, członko-
wie Stowarzyszenia Polaków 
Gagauzji uczestniczyli w niety-
powej lekcji historii poświeconej 
Konstytucji 3 Maja. 

Spotkanie było okazją do 
wysłuchania krótkiego wykładu 
o okolicznościach uchwalenia 
tego ważnego dla Polski doku-
mentu. Uczniowie Polskiej Klasy 
wcielili się też w postacie histo-
ryczne: króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, marszałka 
Stanisława Małachowskiego  
i posłów i odegrali krótką scen-
kę historyczną. Młodsze dzieci 
wyrecytowały okolicznościowe 
wiersze, a dorośli słuchacze kur-
su języka polskiego wzbogacili 
uroczystość śpiewem. (am)
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AKTUALNOśCI

MONODRAM „MIŁKA” W KISZYNIOWIE
Aktor elbląskiego teatru Krzysztof Grabowski zaprezentował w Mołdawii swój monodram  

pt. „Miłka”. Specjalnie na międzynarodowe obchody Dnia Europy przygotował wersję polsko-ru-
muńską dramatu Michała Walczaka. 

moje refleksje 
7 maja br. wspólnie ze studentami języka polskiego uniwersytetu ULIM w Kiszynio-

wie byliśmy na spektaklu „MIŁKA”. Spektakl grany był przez Krzysztofa Grabowskiego 
w studiu teatralnym „Foosbook” w Kiszyniowie. 

Był to monodram na temat relacji międzyludzkich oraz samotności człowieka. 
Spektakl grany był w wersji polsko-rumuńskiej. Był to bardzo ciekawy pomysł. Aktor 
powiedział, że to nie był pierwszy raz, kiedy grał w monodramie i mówił dwoma języ-
kami. Wcześniej Krzysztof Grabowski grał ten spektakl w Tallinie po polsku i angielsku,  
a w Moskwie – po polsku i po rosyjsku.   

W czasie spektaklu aktor dobrze mówił po rumuńsku i po krótkim czasie nie czu-
łam różnicy, gdy zaczynał mówić po rumuńsku lub po polsku. Bardzo podobała mi się 
gra aktora. Uwierzyłam wszystkim jego emocjom. Najbardziej pamiętam moment, 
kiedy bohater powiedział Miłce, że przyjmuje ją i chce z nią być.

Studio teatralne „Foosbook” w Kiszyniowie to bardzo interesujące miejsce, 
niestandardowe. Jest ono małe, a atmosfera w nim jest bardzo przyjemna. 
Cieszę się, że obejrzałam ten spektakl. Uważam, że był on oryginalny i bardzo 
ciekawy.

   Veronica Butco, 
studentka języka polskiego, uniwersytet ULIM w Kiszyniowie

Grabowski to uznany w Polsce aktor-monodra-
mista. Jego „Miłka” (spektakl, który powstał według 
dramatu „Piaskownica” Michała Walczaka) była 
wielokrotnie nagradzana na festiwalach. Monodram 
elbląskiego aktora w 2010 r. zdobył drugą nagrodę 
na 8. Moskiewskim Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Jednego Aktora.

Elbląski aktor chciał pokazać w Mołdawii polską 

dramaturgię, a z szacunku dla widza w Kiszyniowie 
nauczył się nieco rumuńskiego. Tekst przetłuma-
czyła Radosława Janowska. Ona też pracowała  
z Krzysztofem Grabowskim nad wymową. 

Grabowski przyjechał z „Miłką” do Mołdawii 
na zaproszenie Ambasady RP w Kiszyniowie. Po-
dróż sponsorował mu Instytut Adama Mickiewicza  
w Warszawie. 

więcej na www.portel.pl
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aktualności

„IMPRESII EUROPENE” LA CHIşINăU
Expoziţia „Impresii europene” a fost organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Polone la 

Chişinău şi Muzeul Caricaturii din Polonia şi a fost prilejuită de Ziua Naţională a Poloniei. Expoziţia 
cuprinde 75 de lucrări realizate de caricaturiştii polonezi: Marek Raczkowski, Andrzej Mleczko, Ju-
lian Bohdanowicz, Henryk Sawka, Jacek Gawłowski, Janusz Stanny, Małgorzata Lazarek, Grzegorz 
Szumowski, Zbigniew Jujka, Jacek Frankowski, Paweł Kuczyński, Edward Lutczyn.

Caricatura poloneză întotdeauna a fost apre-
ciată la cel mai înalt nivel. În ziarele şi revistele 
poloneze, caricatura este deseori plasată pe pri-
ma pagină şi acesta este primul lucru care atrage 
atenţia cititorului. Caricaturile reprezintă reacţia 
momentană a societăţii la evenimentele care au loc 
şi uneori sunt mult mai “grăitoare” decât articolele 
scrise, deci nu este de mirare că autori ca Andr-
zej Mleczko, Marek Raczkowski, Henryk Sawka  
ş. a. se bucură de o popularitate imensă în ţară şi 
peste hotare. Lucrările caricaturiştilor polonezi, cât 
şi ale celor străini se păstrează la Muzeul Caricaturii 
din Varşovia, deschis în 1978 şi a cărui colecţie în 
prezent cuprinde 20 000 de opere.

Stil grafic echivalent pamfletului scris, carica-
tura poate fi considerată un gen al artelor plastice 
care îşi trăieşte cu precădere existenţa în paginile 
publicaţiilor. Caricatura ironizează în forme directe, 
simbolice sau metaforice, cu text ori fără cuvinte, 
aspecte şi mentalităţi sociale, persoane de noto-
rietate sau indivizi oarecare. Caricatura amuză 
majoritatea, dar îi şi irită pe alţii, oricum, de cele 
mai multe ori creează reacţii de receptare şi nu 
trece neobservată. Caricatura se distinge şi ea prin 
câteva specii distincte: caricatura de satiră, de gag 
(cu text sau fără), caricatura portretistică, caricatura 

de metaforă sau simbol (prin excelenţă fără cuvin-
te), banda desenată sau comixul, rareori colajul. 
Pe lângă aceste forme mai întâlnim caricatura de 
„şevalet”, cu o lucrătură mai laborioasă destinată 
sălilor de expoziţii sau saloanelor de umor.

Expoziţia a fost lansată pe 3 mai şi va fi des-
chisă publicului larg până 3 iunie 2012. 

www.flux.md

z okazji święta Konstytucji 3 Maja Ambasada RP w Mołdawii wspólnie z Muzeum Karykatury  
w Warszawie zorganizowała wystawę „Europejskie Impresje” w kiszyniowskim Muzeum 
Narodowym Sztuki.  

„Europejskie Impresje” to wyjątkowa wystawa z udziałem dwunastu gwiazd – najwybitniejszych au-
torów polskiej satyry i karykatury: Juliana Bohdanowicza, Jacka Frankowskiego, Jacka Gawłowskiego, 
Zbigniewa Jujki, Pawła Kuczyńskiego, Małgorzaty Lazarek, Edwarda Lutczyna, Andrzeja Mleczki, Marka 
Raczkowskiego, Henryka Sawki, Janusz Stannego i Grzegorza Szumowskiego. Prezentuje zbiór rysun-
ków stanowiących inteligentny komentarz do historycznych, a także bieżących wydarzeń politycznych  
i społecznych w relacji Polska a Europa. 

Tematyka niektórych z prezentowanych na wystawie prac dotyczy szeroko pojętej historii Europy 
ze szczególnym naciskiem na czasy antyku – źródło kulturowe naszego kontynentu. Większość ry-
sunków jednak to współczesne odniesienia do aktualnych problemów Unii i polskiej w niej obecności,  
w tym doskonale znane satyry związane z wejściem Polski do UE i spełnianiem europejskich 
norm.

Wystawa będzie czynna do 3 czerwca 2012 r. (Muzeum Narodowe Sztuki, Galeria „Parter”). 
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Pod koniec XVI wieku w Mołdawii 
powstały dwa stronnictwa bojarskie o poglądach 
antyhabsburskich. Pierwsze miało charakter propol-
ski, którego celem było wyzwolenie spod tureckiej 
zależności. W jego skład wchodzili bojarzy, których 
więzy łączyły się z Rzecząpospolitą. Na ich czele stał 
Jeremiasz Mohyła (wnuk Piotra Raresza). W 1593 r. 
Mohyła wraz z najmłodszym bratem Szymonem 
i dziećmi otrzymał polski indygenat. Reprezento-
wane przez nich stronnictwo wierzyło w polską 
potęgę i na niej oparło swoje nadzieje dotyczące 
wyzwolenia Mołdawii.

Z kolei drugim stronnictwem o poglądach pro- 
tureckich byli bojarzy obcego pochodzenia, głów-
nie Grecy, osiedlający się w Mołdawii w wyniku 
ziemskich nadań hospodarów. Nie wierzyli oni  
w możliwość obalenia tureckiego zwierzchnictwa,  
a nawet traktowali je jako gwarancję stabilizacji. 

Wraz z upadkiem Arona, sułtan wyznaczył na 
tron gospodarski sandżakbeja Bender, Ahmeda-pa-
szę. Decyzja ta miała związek z likwidacją resztek 
samodzielności Mołdawii poprzez bezpośrednie 
włączenie jej do państwa tureckiego. W Rzeczypo-
spolitej działania tureckie wywołały zaniepokojenie, 
zwłaszcza możliwość zajęcia mołdawskiego Cho-
cimia. W lipcu 1596 r. z polecenia króla Zygmunta 
III Wazy, kanclerz Jan Zamoyski zorganizował 
kozacką wyprawę celem przejęcia Chocimia. Ta 
jednak została zakończona klęską pod Benderami. 
W sierpniu tego samego roku Sijawusz-pasza na 
czele armii tureckiej przekroczył Dunaj z zamiarem 
zajęcia Siedmiogrodu, Wołoszczyzny i Mołdawii. 
Zamoyski w obawie o możliwość najazdu tatarskie-
go na Ruś, a jednocześnie, aby uniknąć udzielenia 
pomocy dla popierających Habsburgów wład-
ców Siedmiogrodu i Wołoszczyzny, zdecydował  
o obsadzeniu w Mołdawii propolsko nastawionego 
hospodara. 

Po ucieczce hospodara Stefana IX do Siedmio-
grodu, Zamoyski 1 września 1596 r. w Stepanow-
cach nad Prutem ogłosił Jeremiasza Mohyłę nowym 
hospodarem Mołdawii. Ten zaś złożył przysięgę 
na wierność królowi i Rzeczypospolitej. Kilka dni 
później Zamoyski z Mohyłą wkroczył do Jass,  
a wojska polskie stanęły pod Cecorą. Objęcie tronu 
gospodarskiego przez Mohyłę nie ustabilizowało 

StoSunki polSko-mołdawSkie
interwencja polska i osadzenie rodu mohyłów 

na mołdawskim i wołoskim tronie
cz. 1

Z  historii  polski

sytuacji w Mołdawii. W październiku pod Cecorą 
doszło do starcia wojsk Zamoyskiego z tureckimi 
oddziałami bejlerbeja Mołdawii Ahmeda-paszy. 
Ostatecznie 21 października 1596 r. zawarto układ, 
na mocy którego Turcy zgodzili się na pozostawie-
nie na tronie mołdawskim Mohyły. W tym samym 
czasie, w którym Zamoyski porozumiał się z Tur-
kami z Siedmiogrodu, do Wołoszczyzny ruszyła  
20-tysięczna wyprawa na czele z Zygmuntem Bato-
rym i Michałem Walecznym, zmuszająca wycofanie 
się stamtąd wojsk tureckich. Po zajęciu ponownie 
tronu wołoskiego przez Michała, w końcu listopada 
do Mołdawii wkroczyła kilkutysięczna wyprawa 
celem przywrócenia na tron Stefana Rozwana.  
12 grudnia pod Suchawą doszło do starcia wojsk 
mołdawsko-polskich Mohyły z węgierskimi Rozwa-
na, w wyniku którego Rozwan dostał się do niewoli, 
a następnie na rozkaz Mohyły został stracony.

W konflikt mołdawski włączyli się cesarz Rudolf 
i papież Klemens VIII, którzy interweniowali u króla 
polskiego Zygmunta III Wazy, aby oddał Mołdawię 
Zygmuntowi Batoremu. Król jednak przyznał rację 
Zamoyskiemu i w 1597 r. porozumiał się z sułtanem 
Mehmedem III. Ustalono, że król polski będzie mógł 
mianować hospodara mołdawskiego w zamian za 
płacenie przez niego corocznego haraczu na rzecz 
Porty. Co do Siedmiogrodu i Wołoszczyzny nadal 
tamtejsze trony miały być obsadzane przez sułtana. 
Ponadto z inicjatywy Zamoyskiego w następnym 
roku zawarto układ z sułtanem, w wyniku którego 
chan krymski, w zamian za wypłatę ustalonych za-
siłków, miał nie niszczyć polskich posiadłości oraz 
udzielić na każde wezwanie pomocy polskiemu 
królowi. Stosunkowo łatwo zawarte porozumienia 
polsko-tureckie w sprawie statusu Mołdawii wyni-
kały z trudnego położenia Turcji w wojnie z Austrią. 
W konsekwencji władza Mohyły w Mołdawii została 
trwale ugruntowana, jednak ten miał silną kon-
kurencję w osobie prohabsbursko nastawionego 
hospodara Wołoszczyzny, Michała Walecznego.

Kolejną próbą przetrwania dla Mohyły na 
tronie mołdawskim była działalność wspomnia-
nego hospodara wołoskiego, który podjął się 
próby zjednoczenia Wołoszczyzny, Siedmiogrodu  
i Mołdawii. Po pokonaniu pretendującego do tronu 
siedmiogrodzkiego Andrzeja Batorego (bratanka 
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króla Stefana), 28 października 1599 r., w bitwie 
pod Sybinem, Michał Waleczny przejął faktyczną 
władzę nad Siedmiogrodem. Jednak aby zachować 
pozory przed sułtanem, tron hospodaraski objął 
jego syn – Mikołaj Pătraşcu, rządzący jako lennik 
Turcji, faktycznie zaś w imieniu ojca.

Działalność Michała wywołała zaniepokoje-
nie na dworze polskim, który ostrzegł Mohyłę, 
by przygotował się do ewentualnego konfliktu  
z hospodarem wołoskim. Również sułtan był prze-
ciwny poczynaniom Michała; zwrócił się nawet do 
króla polskiego z ofertą zorganizowania wspólnej 
wyprawy celem obalenia hospodara wołoskiego. 
Pomysł jawnej współpracy został jednak odrzucony 
przez króla Zygmunta III Wazę, przy czym wydał 
Zamoyskiemu polecenie zorganizowania pomocy 
Mohyle. Istotnym momentem, który zadecydował 
o losie Mohyły, była śmierć Stanisława Hańskiego, 
dowódcy wojsk polskich stacjonujących w Mołdawii. 
Moment jego śmierci wykorzystał Michał Waleczny, 
przekraczając ze swoim wojskiem granicę. 16 maja 
1600 r. Jeremiasz Mohyła został pobity w bitwie 
pod Suchawą w wyniku dezercji wielkiej liczby 
żołnierzy mołdawskich. Hospodar wraz z wiernymi 

mu oddziałami polskimi wycofał się przez Chocim 
do Kamieńca. W tym samym czasie Zamoyski  
w wyniku nie uchwalenia przez Sejm podatków, nie 
był w stanie w krótkim czasie zebrać odpowiedniej 
liczby wojska do przeprowadzenia kontrnatarcia 
i wyparcia wojsk wołoskich. Ostatecznie dzięki 
wsparciu magnatów (kniaziowie Zbarascy, Jan 
Karol Chodkiewicz, rodzina Potockich), chcących 
zemścić się za ograbienie Pokucia przez wojska 
wołoskie pod dowództwem Baby Nowaka, 4 wrze-
śnia 1600 r. zorganizowana przez Zamoyskiego 
armia połączyła się z wojskiem kwarcianym het-
mana Żółkiewskiego i przekroczyła Dniestr. Wy-
korzystały przy tym moment zaskoczenia, gdyż 
hospodar Michał Waleczny był zajęty tłumieniem 
buntu Sasów i Szeklerów w Siedmiogrodzie.  
W konflikt ten zaangażowały się również wojska 
cesarskie pod dowództwem generała Basty, który 
miał coraz większe wątpliwości co do wierności 
hospodara. Wojska cesarskie wkroczyły do Sied-
miogrodu, z kolei polskie oddziały wyparły wojska 
wołoskie z Mołdawii. W porozumieniu z wodzem 
zbuntowanych Szeklerów wyprawę skierowano 
do Wołoszczyzny celem opanowania Bukaresztu.  
W dniach 19-20 października 1600 r. Zamoyski po-
konał słabsze liczebnie siły Michała pod Bukowem, 
zmuszając go do ucieczki do Siedmiogrodu. Umoż-
liwiło to Zamoyskiemu osadzenie na tronie woło-
skim brata Jeremiasza Mohyły – Szymona. Wybór 
ten został zatwierdzony przez sułtana w nagrodę 
„za wierność Jeremiasza Porcie”. Kilka tygodni po 
klęsce pod Bukowem, Michał Waleczny wkroczył 
z 9-tysięcznym wojskiem na Wołoszczyznę. Został 
on jednak pobity przez Potockich nad rzeką Argeş 
(25 listopada 1600 r.). Zrezygnowawszy z dalszej 
walki wyjechał na dwór cesarza Rudolfa do Pragi, 
gdzie został skrytobójczo zamordowany.

Na Wołoszczyźnie rządy Szymona Mohyły trwa-
ły z przerwami niecałe dwa lata. Pod koniec 1600 r. 
do tronu pretendował Radu Serban z zamiarem oba-
lenia Mohyły. Jednak został pokonany pod Craiovą. 
Mimo to, stacjonujące na Wołoszczyźnie polskie 
oddziały pod dowództwem Potockich, nie potrafiły 
sobie poradzić ze zwolennikami nadal popularnego 
Michała Walecznego. W czerwcu 1601 r. bojarzy 
ponownie bez powodzenia próbowali osadzić na 
tronie Serbana. Zaś jesienią tego samego roku 
na skutek cofnięcia tureckiego poparcia i nie moż-
ności interweniowania Zamoyskiego (kierującego  
w tym czasie działaniami wojennymi podczas wojny 
ze Szwecją w Inflantach), Mohyła musiał ustąpić  
z tronu na rzecz Serbana.                              cdn.

Marcin Smierz, 
Uniwersytet śląski w Katowicach

Nagrobny całun przedstawiający portret 
Jeremiasza Mohyły. Złoty i srebrny haft, 
początek XVII wieku, klasztor Suceviţa
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W tym „odcinku” Savoir Vivre chcielibyśmy przybliżyć naszym Czytelnikom temat praw autor-
skich i plagiatu. Wiąże się to z dopuszczeniem się nadużycia w stosunku do naszego pisma poprzez 
publikację artykułu oraz tłumaczonych tekstów bez podania źródła i twórcy utworu. To zjawisko 
można było zaobserwować na niektórych nowopowstałych polonijnych stronach internetowych  
w Mołdawii. Jest całkiem zrozumiałe, że przy budowaniu informacyjnej bazy nowej strony sięga się 
po istniejące dane w sieci i nie tylko. Warto jednak w takiej sytuacji pamiętać o prawach autora oraz 
o zasadach dobrego wychowania. Nasze pismo jest gotowe informacyjnie wspierać nowe witryny, 
pod warunkiem respektowania praw autorskich i przestrzegania bon tonu. 

savoi r vivre

PLAGIAT I PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie z Ustawą, przedmiotem prawa autor-
skiego jest każdy przejaw działalności twórczej o in-
dywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia  
i sposobu wyrażenia, nazywany utworem. Ustawa 
głosi, że można korzystać z utworów w granicach 
dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia 
twórcy i źródła. W naszym przypadku doszło do 
naruszenia praw autorskich, ponieważ na jednej 
stronie nie zostało wskazane źródło, a na innej – 
ani źródło ani twórca. 

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią 
inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył 
utwór w wyniku wykonywania obowiązków służbo-
wych, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie 
prawa majątkowe.

Ogólnie wypada spytać twórcę o zgodę, jeśli 
zamierzamy wykorzystać jego utwór w określonym 
celu, ale prawo przewiduje sytuacje, w których wol-
no nieodpłatnie korzystać z utworu bez uzyskania 
zgody autora. Wolno rozpowszechniać w celach 
informacyjnych materiały wcześniej rozpowszech-
nione, utwory wystawione na stałe w ogólnie do-
stępnych miejscach, ale nie do tego samego użytku, 
a także, jak już wcześniej wspomniano, wolno ko-
rzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku 
pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła. 

Jeśli odnotujemy przypadek naruszenia na-
szych praw autorskich, można zacząć od kontaktu 
z osobą bądź jednostką, która się tego dopuściła, 
w celu wyjaśnienia sytuacji. Może się zdarzyć, że 
incydent miał miejsce bez złej woli, wtedy wystar-
czy dojść do porozumienia i podjąć odpowiednie 
kroki, np. usunąć publikację lub określić źródło  
i autora. Jeśli natomiast nie uda się znaleźć roz-
wiązania zadowalającego obie strony, można 
skierować sprawę na drogę sądową, ponieważ ten, 
kto przywłaszcza sobie autorstwo lub wprowadza 
w błąd co do autorstwa cudzego utworu podlega 
odpowiedzialności karnej.

Plagiat natomiast jest pojęciem języka potocz-
nego, a nie prawnego. Oznacza on skopiowanie 
cudzej pracy lub pomysłu (lub jej części) i przedsta-
wienie pod własnym nazwiskiem. Kradzież autorska 

polegać może na przejęciu do swego dzieła całego 
cudzego utworu, lub jego części, zarówno w posta-
ci oryginalnej, jak i w opracowaniu (streszczeniu, 
tłumaczeniu itp.). Dozwolone jest natomiast inspi-
rowanie się cudzą twórczością oraz przejmowanie 
z cudzych prac elementów niechronionych. 

W ujęciu prawniczym plagiat jest trudny do zde-
finiowania, dlatego nie zawsze stanowi naruszenie 
praw autorskich, ale nawet wtedy jest czynnością 
naganną moralnie. Trudności w definiowaniu pla-
giatu wynikają z faktu, że cały dorobek ludzkości 
stanowi efekt przetwarzania i rozwijania dorobku 
poprzedników. Informowanie o każdym, najmniej-
szym nawet, zapożyczeniu prowadzi do absurdu. 
Jednakże nieinformowanie o zapożyczeniach 
istotnych stanowi nieuczciwość, a czasem nawet 
naruszenie prawa autorskiego.

Tekst może się wydawać nieco skomplikowany, 
z powodu cytowania Ustawy o prawach autorskich 
oraz korzystania z definicji plagiatu. Tak właśnie 
powinno być, gdyż są to poważne sprawy. Co 
trzeba z tego zapamiętać? Przede wszystkim to, że 
korzystając z innych źródeł, co zresztą jest rzeczą 
normalną, a nawet rekomendowaną w przypadku 
pisania prac naukowych (np. magisterskich), trze-
ba zawsze podawać źródło i twórcę, chociażby  
z szacunku do autora.

Opracowała E. Pumnea na podstawie
Ustaw o prawach autorskich w Polsce i Mołdawii, Wiki-
pedii oraz www.uw.edu.pl/ogloszenia/plagiat2.html#d1
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Na terenie Mołdawii od dawnych czasów po-
wstawały cmentarze polskie. W centrum Bielc – 
obecnie tam stoją budynki byłej fabryki im. Lenina – 
znajdował się rozległy cmentarz polski, zniszczo-
ny w latach 60. Mieszkając obecnie w Krakowie, 
bywam nie raz na cmentarzu Rakowickim i muszę 
powiedzieć, że ten w Bielcach był dużo bogatszy, 
a pomniki i grobowce były okazalsze i o bardziej 
wyrafinowanej architekturze. Niestety, wszystko 
zostało zniszczone spycharkami, a potomkowie 
bogatych nieboszczyków albo zginęli w rewolucji  
i wojnie domowej, albo pouciekali na Zachód. Tym, 
kto miał tam pochowanych przodków, pozwolono 
przenieść ich groby na inny cmentarz. 

Dla nas, Polaków z dzielnic Nowe Bielce  
i Tejosy oraz ze wsi Styrcza, bardzo ważnym jest 
cmentarz w miejscowości Ryszkany. W latach  
50-60. XIX wieku do Ryszkan przybyło pokolenie 
moich prapradziadków. Na cmentarzu ryszkań-
skim zostali pochowani moi prapraprzodkowie: 
Jan Bogucki i Antoni Monastyrski. Około pięciu 
lat temu trafiłem tam po raz pierwszy. Już nie 
znalazłem grobu Jana Boguckiego, ale grób Anto-
niego Monastyrskiego odszukałem. Krzyż rycerski  
z jego nazwiskiem i imieniem został przewrócony 
przez miejscowych wandali (a jak by ich inaczej 
nazwać?). Na większości pozostałych nagrob-
ków stoją krzyże rycerskie z piaskowca, skromne  
i małe – piękny obyczaj przyniesiony przez na-
szych przodków z ojczyzny do Mołdawii. Ale po-
kolenie naszych pradziadów, nie wiedzieć czemu, 
zaniechało tego obyczaju (później w Ryszkanach  
i Styrczy zamiast krzyży rycerskich stały już bar-
dziej okazałe krzyże z kamienia). Krzyże rycerskie 
na grobach naszych przodków są dzisiaj jedynym 
dowodem przynależności ich do stanu rycerskiego. 
Jeszcze pięć lat temu sporo zauważyłem krzyży 
z polskimi nazwiskami znanymi w Styrczy – 
tam się przeniosło pokolenie naszych pradziadów, 
a następnie – w Nowych Bielcach, gdzie się prze-
niosło pokolenie naszych dziadków, jak również do 
dzielnicy Tejosy w Bielcach. 

W ubiegłym roku znowu odwiedziłem cmentarz 
w Ryszkanach. Niestety, większość krzyży było po-
przewracanych. Zostało ich bardzo mało, ponieważ 
mieszkańcy Ryszkan chowają tam swoich krewnych, 
a więc niedługo nic tam nie zostanie. Miejscowe ku-
zynostwo już nie pamięta, że to są ich przodkowie, bo  
w zawierusze wojny i potem głodówki, nie prze-
kazano im, że są potomkami rycerzy polskich i że 
tam są groby ich przodków. Oprócz tego, są tak 

spauperyzowani, że i nie bardzo ich to interesuje. 
Za czasów sowieckich władze miejscowe zamknęły 
ten cmentarz i zezwoliły na przeniesienie niebosz-
czyków na nowy cmentarz, ale mało kto to zrobił. 
Obecnie tam chowają ponownie, wyrzucając kości 
naszych rycerskich przodków.

Największy krzyż stał na grobie p. Izakowskiej, 
również pochodzącej z Boguckich. Został on zbu-
rzony, a wymagało to zapewne nie lada wysiłku, 
ale jak to wandale, na coś durnego wysilą się 
chętnie. Tak samo na cmentarzu styrczańskim jacyś 
sataniści poprzewracali stare pomniki. W latach 
80. razem z moim ojcem musiałem odbudowywać 
krzyże na pomnikach pradziadków, a dwa lata temu 
znalazłem znów porozbijane krzyże poprzewracane 
pomniki. Nająłem kilku robotników z budowy po 
sąsiedzku, żeby podnieśli je. 

Dziwi mnie, że kuzyni z Ryszkan nie dbają  
o groby przodków, żadna siła nie jest w stanie ich 
tam zagonić, pomimo, że jest to ich święty obowią-
zek. Należy jednak zaznaczyć, że nawet  w Polsce, 
gdzie istnieje kult czczenia przodków, nie każdy wie 
i pamięta, gdzie ma pochowanych prapradziadów. 
Natomiast pokolenie moich siostrzeńców i dzieci 
kuzynów mają w Mołdawii groby praprapradziad-
ków, wywodzących się z rycerstwa polskiego, ale 
nawet nie chcą wiedzieć, gdzie oni są pochowani. 
To jest naprawdę karygodne. 

Nic dziwnego, że goście z Polski, przeprowa-
dzające wywiady wśród Polonii, mają wrażenie  
i piszą o tym, że niegdyś z Podola przyjechali do 
Mołdawii chłopi polscy, a teraz – już po ukraiń-
sku – opowiadają, że mieli niegdyś ziemię i dużo 
bydła... 

Bieleccy harcerze, zamiast jeździć gdzieś poza 
„wujkowe ogrody” w poszukiwaniu świętości, macie 
je przecież w Ryszkanach! Są tam jeszcze resztki 
cmentarza, na którym pochowani wasi przodko-
wie, wywodzący się ze stanu rycerskiego – o tym 
świadczą krzyże na ich grobach. Skromne krzyże 
rycerskie świadczą o szlachetności i skromności 
naszych przodków.

Proszę harcerzy z bieleckiego Domu Polskiego 
pofatygować się do Ryszkan. Każdy mieszkaniec 
powie, jak znaleźć stary polski cmentarz. Wystarczy 
tylko powiedzieć, że są tam pochowani obok Po-
laków Cygani pod granitowymi pomnikami. Proszę 
chociaż zrobić zdjęcia naszych krzyży rycerskich, 
abyście kiedyś mogli pokazać je swoim dzieciom.

Wiktor Bogucki, Kraków
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Prenumerata Prasy Polskiej 
z wysyłką za granicę

za pośrednictwem „RUCH” S.A. 

Strona internetowa: www.ruch.pol.pl 
Kontakt e-mail: prenumerataz@ruch.com.pl

Program POMOST
(autor:  Zofia Wojciechowska)

Nasze audycje i nasze sprawy w Radio Wnet. Zapra-
szamy! Partnerem medialnym Programu Pomost są: Ma-
łopolskie Forum Współpracy z Polonią (www.mfwzp.pl) 
i Światowe Forum Mediów Polonijnych, Magazyn Polonia 
(www.magazynpolonia.com), Polskie Radio USA Nowy 
Jork (www.polskieradiousa.com) oraz Kresowy Serwis 
Informacyjny – Medialny Organ Porozumienia Pokoleń 
Kresowych (www.ksi.kresy.info.pl)

Kontakt e-mail: programpomost@gmail.com 

Program WSCHODNI
(autor:  Wojciech Jankowski)

Program wschodni jest radiową emanacją platformy, 
którą Radio Wnet przy współpracy Fundacji Pomoc Po-
lakom na Wschodzie tworzy z polskimi redakcjami na 
terenie byłego ZSRR. Platforma pozwoli tym redakcjom 
współpracować i wymieniać się tworzonymi materiałami. 
Współpraca obejmuje redakcje w następujących mia-
stach: Równe, Lwów, Stanisławów, Winnica. Ponadto 
będą nas odwiedzać specjaliści od Wschodu z Polski.

Słuchaj przez internet 
programów 
warszawskiego
Radia Wnet
www.radiownet.pl
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