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Chociaż deszcz towarzyszył organizatorom od rana, sobótka rozpoczęła się bardzo wesoło – brzmiała muzyka, a ubrani
w stroje ludowe uczestnicy festynu wchodzili po mostku na
statek „Gruszka”, stojący na cumowisku stołecznego nabrzeża. W tym dniu do Tyraspolu przyjechali Polonusi z Raszkowa
i Bender. Na festynie byli obecni przedstawiciele białoruskiej
wspólnoty oraz goście: konsul RP Paweł Niedźwiedzki i członek
honorowy stowarzyszenia „Jasna Góra” Marek Pantuła.
– Po raz pierwszy organizujemy Festyn Świętojański –
powiedziała Natalia Siniawska, prezes Towarzystwa Polskiej
Kultury „Jasna Góra”. – Wspólnie z innymi narodowościami
chcemy odszukać to, co nas łączy. Mamy nadzieję, że to święto
stanie się tradycją w Naddniestrzu – dodała.
Sobótka odbywała się na ternowskim brzegu Dniestru,
dokąd statek przywiózł uczestników spotkania. Pieśni ludowe
i tańce, związane ze świętem Nocy Świętojańskiej, skoki przez
ognisko, plecenie i puszczanie wianków... Z tymi tradycjami,
mocno zakorzenionymi w kulturze narodów słowiańskich,
w tym polskiej, zapoznali wszystkich obecnych członkowie „Jasnej Góry”. Późnym wieczorem statek odbił się od ternowskiego
brzegu, wracając do Tyraspolu, a za nim płynęły rzucane do
wody wianki z kwiatów polnych...

N

oc Świętojańska (także: Noc Kupały, Palinocka, Sobótka, Wianki) to święto przywitania lata, wywodzące się z pogańskich
obrzędów Słowian.
Noc Świętojańska (Noc Świętego Jana) – nazwa wywodzi się od święta Jana Chrzciciela, które w kościele
katolickim przypada na dzień 24 czerwca, czyli dzień
zbliżony do przesilenia letniego.
Noc Kupały (Noc Kupalna, Kupalnocka) – białoruskie
„Kupalle”, rosyjskie i ukraińskie „Iwana Kupala” wskazują
na powiązanie tej nazwy z Janem Chrzcicielem.
Sobótka (Noc Sobótkowa) – pochodzenie tego określenia
nie jest jednoznacznie wyjaśnione. Sobótkowe „spotkania” były pełne czarów i magii, a niektóre źródła podają,
że ta nazwa wzięła się od nazwy dnia – soboty, był to
prawdopodobnie święty dzień dla Słowian.
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Na początku lipca w Tyraspolu odbył się Festyn Świętojański, celem którego była integracja społeczności przez
zwyczaje i obrzędy narodów słowiańskich, mieszkających
w Naddniestrzu. W obchodach Nocy Świętojańskiej wzięły
udział wspólnoty polska i białoruska, organizując plenerową
imprezę na brzegu Dniestru.
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FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI
NAD DNIESTREM

W NUMERZE:

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

Projekt jest finansowany
ze środków przyznanych
z funduszy polonijnych
Departamentu Współpracy
z Polonią i Polakami za Granicą
na wniosek Ambasady RP
w Kiszyniowie

WIADOMOŚCI

MSZ CHCE WSPÓŁPRACOWAĆ Z SENATEM WS. POLONII
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MSZ wspólnie z Senatem może stworzyć model współpracy, przynoszącej jak najwięcej korzyści
środowiskom polonijnym – mówił 25 czerwca 2015 roku podczas wystąpienia w Senacie szef MSZ
Grzegorz Schetyna. Zadeklarował wolę powołania grupy roboczej, która rozpocznie prace nad
ustawą ws. wsparcia dla Polonii.

Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna
Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ

Grzegorz Schetyna przedstawił senatorom doroczną informację o polityce polonijnej; powiedział,
że około 20 milionów Polaków i osób pochodzenia
polskiego mieszka poza granicami kraju. „Polacy
mieszkający za granicą – czy raczej, jak zwykliśmy
mówić, Polonia – to ogromny potencjał i skarb, ale
także odpowiedzialność i przedmiot naszej głębokiej troski” – podkreślił.
Według MSZ, rząd i instytucje centralne przeznaczają 163 mln zł na wsparcie Polonii i Polaków
mieszkających poza granicami.
Schetyna przypomniał też, że od prawie
czterech lat budżetem, wspierającym Polonię
i Polaków za granicą, zarządza Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Podkreślił, że zarządzanie środkami nie jest jednak celem samym w sobie – nie
może przesłaniać kształtowania polityki polonijnej
jako elementu polskiej racji stanu i polskiej polityki
zagranicznej. „Jestem przekonany, że w takim
ujęciu sprawy nie tylko unikniemy rywalizacji, ale
stworzymy model współpracy, przynoszącej najwięcej korzyści środowiskom polonijnym na całym
świecie” – zaznaczył Schetyna.
Jak mówił, jest wola powołania mieszanej grupy roboczej Senatu i MSZ, która rozpocznie prace
nad ustawą o finansowaniu wsparcia i współpracy
z Polonią. Apelował, by polityka polonijna była
ponadpartyjna. Zaznaczył, że wiele adresowanych
do MSZ krytycznych uwag o finansowaniu działań
na rzecz Polonii bierze się z niedostosowania
ogólnych przepisów finansowych do specyficznych
potrzeb mniejszości polskich i aktywności Polonii.

„Taka współpraca ministerialno-parlamentarna,
może nawet ministerialno-senacka, da asumpt
do tego, byśmy wiedzieli, gdzie poprawiać prawo,
jak przez te procedury łatwiej przechodzić” – podkreślił.
Szef MSZ zapowiedział też, że zdecydowana
większość ewakuowanych z Donbasu rodzin po
zakończeniu roku szkolnego uda się do nowego,
stałego miejsca zamieszkania i pracy. Dodał, że
trudną sytuację na Wschodzie bardzo dotkliwie
odczuły osoby pochodzenia polskiego na Ukrainie, dlatego latem 2014 roku MSZ zorganizowało
w trybie doraźnym pięć turnusów wakacyjnych dla
220 dzieci z dotkniętego wojną regionu Donbasu,
a w styczniu 2015 roku sprowadzono do Polski
178 osób, których życie lub zdrowie było bezpośrednio zagrożone.
„W chwili obecnej program adaptacyjny dla Polaków ewakuowanych z Donbasu dobiega końca.
Zdecydowana większość objętych nim rodzin już
wkrótce, zaraz po zakończeniu roku szkolnego,
uda się do nowego, stałego miejsca zamieszkania
i pracy” – poinformował Schetyna. Zaznaczył przy
tym, że w procesie adaptacji ewakuowanych z Donbasu wielkie wsparcie zapewniły także samorządy.
W ocenie Schetyny w działaniach na rzecz
Polonii nie jest jednak w pełni wykorzystywany
potencjał współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego. Szef MSZ zapowiedział, że jeszcze
w tym roku, prawdopodobnie we wrześniu, MSZ
zorganizuje konferencję poświęconą możliwościom
rozszerzenia tej kooperacji na rzecz Polonii.
11,3 mln zł rocznie MSZ przeznacza na finansowanie telewizji dla Polonii. Schetyna przypomniał, że w ubiegłym roku trwał spór o zawartość
programową kanału. „Uważaliśmy, że ona jest
zbyt skromna i nieaktualna, troszkę archaiczna, że
w zbyt małym stopniu uwzględnia nowe programy emitowane w ogóle w TVP, że powinniśmy
budować jednak nowoczesną wizytówkę Polski”
– mówił.
Schetyna podkreślił, że osiągnięto w ostatnich
miesiącach częściowe porozumienie, ponieważ do
programu TVP Polonia powrócił Teatr Telewizji,
urozmaicono ofertę dla dzieci, pojawił się również
program przybliżający polską politykę zagraniczną.
Podkreślił jednak, że pozostało wciąż wiele do
zrobienia.

P

olacy mieszkający za granicą –
czy raczej, jak zwykliśmy mówić,
Polonia – to ogromny potencjał
i skarb, ale także odpowiedzialność
i przedmiot naszej głębokiej troski –
podkreślił szef MSZ
Grzegorz Schetyna.
Polityka polonijna – jak mówił Schetyna – to
nie tylko ogólna strategia, lecz także uważne
monitorowanie respektowania praw i swobód
poszczególnych społeczności polskich poza granicami. Zauważył, że tymczasem na Litwie pogorszyła się sytuacja oświaty polskiej. „Anulowano
prawo do umieszczania w miejscach publicznych
dwujęzycznych tabliczek topograficznych na
terenach zwartego zamieszkiwania mniejszości,
na Wileńszczyźnie istnieją drastyczne opóźnienia
w zwrocie ziemi” – wyliczał szef MSZ.
Dodał, że „szczególnie niepokoi” trwający
obecnie proces akredytacji szkół, w ramach którego zagrożony jest dotychczasowy status niektórych
polskich placówek, w tym tych „cieszących się
piękną tradycją i wysokimi walorami oświatowymi”.
Na Białorusi – przypomniał Schetyna – nadal nie
jest uznawany demokratycznie wybrany zarząd
Związku Polaków na Białorusi, a działalność kulturalno-oświatowa tej i innych organizacji polskich
postrzegana jest jako zagrożenie dla miejscowych
władz.
„Pora, by kraje te uznały, że mniejszość polska, podobnie jak mniejszość białoruska i litewska
w Polsce, to wielki potencjał i pomost w naszej sąsiedzkiej współpracy, a nie zagrożenie” – oświadczył Grzegorz Schetyna.
„Zapewniam, że ochrona praw mniejszości
polskich jest obecnie uwzględniana w agendzie
rozmów dwustronnych w stopniu nie mniejszym niż
dotychczas” – zaznaczył szef MSZ. Podkreślił, że
na Białorusi zarejestrowane zostały np. dwie nowe
polskie organizacje kulturalne, wstrzymana też
została, niekorzystna dla polskich szkół, reforma
oświatowa. Udzielono również zgody na odznaczenia kilkunastu przedstawicieli starszego pokolenia
mniejszości polskiej Krzyżem Zesłańców Sybiru.
„To są dobre sygnały” – podkreślił.

Schetyna przyznał też, że zaniepokojenie MSZ
wzbudziła perspektywa pogorszenia warunków
dla szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii po
zapowiedziach zniesienia egzaminów z języka
polskiego na poziomie maturalnym. „Podjęliśmy
jednak działania, aby sytuacji tej zapobiec” – wskazał szef MSZ; podkreślił, że tak się stało w wyniku
skoordynowanej akcji ze strony Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, Ambasady RP
w Londynie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dodał, że na początku tego tygodnia minister
stanu w brytyjskim ministerstwie edukacji Nicolas
Gibb zapewnił minister Joannę Kluzik-Rostkowską,
że egzaminy maturalne z języka polskiego będą
przeprowadzane bez zmian.
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podczas debaty podkreślał, że Senat pozbawiono
„nominalnego narzędzia” do opieki nad Polonią –
w momencie, gdy pieniądze na ten cel przeszły
do MSZ. „To była niedobra decyzja, która zmniejszyła status Senatu, a także utrudniała i utrudnia
współpracę Senatu z Polonią. Nie zgadzałem
się z tą decyzją i się nie zgadzam” – powiedział.
Nawiązał do sytuacji mniejszości polskich
w krajach za wschodnią granicą. Ocenił, że sytuacja Związku Polaków na Białorusi, wobec którego
stawiano zarzuty i nakładano kary finansowe, „się
ustabilizowała” i poziom represji się nie zwiększył,
co – jak mówił – nie oznacza, że związek nie jest
infiltrowany i że go nie usiłują kontrolować służby
białoruskie. Dodał, że pozytywne dla naszych
rodaków, a także stosunków polsko-białoruskich,
byłoby ustanowienie małego ruchu granicznego
z Białorusią. Umowa ta czeka od kilku lat na podpis
prezydenta Białorusi Łukaszenki.
Marszałek Senatu ocenił, że na Litwie wyraźna
jest tendecja władz w kierunku asymilacji Polaków,
ale „to też nie jest tak, że ta tendecja jest stała”.
W jego ocenie w tej chwili się zatrzymała, bo „jest
tolerancja napisów w języku polskim (...) na terenie
prywatnym”. Borusewicz wyraził zaniepokojenie
współpracą części polskiej mniejszości na Litwie
z rosyjską. „Dla mnie niezrozumiała jest bezczynność MSZ w sytuacji, gdy szef Akcji Wyborczej
(Polaków) na Litwie eurodeputowany (Waldemar)
Tomaszewski mówi, że Rosjanie mają rację jeżeli
chodzi o Ukrainę” – podkreślił.
W czasie dyskusji senatorowie pytali m. in.
o dalsze wsparcie dla osób pochodzenia polskiego na terenach objętych konfliktem na Ukrainie,
polsko-niemieckie rozmowy Okrągłego Stołu,
Kartę Polaka, dzieci odbierane polskim rodzicom
w Norwegii i Niemczech, plany likwidacji polskich
placówek dyplomatycznych.

PAP
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Poinformował też, że podjęta została wspólna
decyzja o przeprowadzeniu reprezentatywnych
badań oglądalności TVP Polonia na świecie. Dodał,
że trwają prace nad rozszerzeniem obecności TVP
Polonia w sieciach kablowych za granicą, zwłaszcza na Wschodzie.
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WYBORY LOKALNE W CIENIU KRYZYSU RZĄDOWEGO
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14 i 28 czerwca w Mołdawii odbyły się dwie tury wyborów lokalnych. Głosowanie (frekwencja
wyniosła 49 %) przyniosło zwycięstwo ugrupowaniom proeuropejskim, których kandydaci wygrali
wybory na merów w ponad 70 % miejscowości oraz zdobyli około 60 % mandatów w radach lokalnych
i regionalnych.
Prorosyjskie ugrupowania: Partia Socjalistów
Igora Dodona oraz Nasza Partia Renato Usatiego,
choć uzyskały mniej głosów niż siły proeuropejskie,
zdołały w zdecydowanej większości okręgów zastąpić na poziomie lokalnym partię komunistyczną
(PCRM) i umocnić wpływy w regionach, szczególnie
w takich ważnych miastach jak Bielce czy Komrat.
Sukces koalicyjnych Partii Liberalno-Demokratycznej (PLDM) oraz Partii Demokratycznej
(PDM) na poziomie ogólnokrajowym wynikał przede
wszystkim z faktu, że wyborcy, głosujący w wyborach lokalnych, w nieznacznym stopniu kierowali
się przynależnością partyjną danego kandydata.
W rzeczywistości bowiem poparcie dla tych ugrupowań znacznie spadło w ciągu ostatniego półrocza, co było efektem m. in. ujawnienia malwersacji
w sektorze bankowym na wielką skalę. 12 czerwca
do dymisji podał się dotychczasowy premier rządu,
Chiril Gaburici, co prawdopodobnie jest elementem
strategii poprawy wizerunku koalicji i początkiem jej
przeformatowania.
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Perspektywy powyborcze
Wynik wyborów lokalnych jest dla ugrupowań
proeuropejskich bardzo zadowalający, zwłaszcza
w kontekście złych nastrojów społecznych i najniższego w historii poparcia dla integracji europejskiej
(ok. 30 %). W praktyce jednak wyniki wyborów
nie odzwierciedlają realnego poparcia dla PLDM
i PDM, co zmusza te ugrupowania do podejmowania działań, mających na celu poprawę wizerunku.
Sygnałem ostrzegawczym dla koalicji jest sukces
ugrupowania byłego premiera Iuriego Leanci
(Blok Wyborczy „Europejska Platforma Ludowa”),
którego członkowie zdołali m. in. zastąpić w radzie
Kiszyniowa radnych z ramienia PLDM. Wydaje
się, że poparcie dla tego ugrupowania będzie
w najbliższym czasie rosło wraz z rozszerzaniem
się jego wpływów. Negatywnym skutkiem utrzymania władzy przez koalicję PLDM i PDM będzie zakonserwowanie istniejących w regionach układów
politycznych i korupcyjnych, które stanowią jedną
z podstawowych przeszkód dla przeprowadzenia
kluczowych dla regionów zmian, w tym reformy
samorządowej. Praktyka ostatnich lat rządów proeuropejskiej koalicji pokazała bowiem, że tworzące
ją partie nie mają woli politycznej do podjęcia rzeczywistej (a nie imitowanej) modernizacji państwa.

Wybory lokalne pokazały, że elektorat o sympatiach prorosyjskich nie widzi już w partii komunistycznej swojego reprezentanta. W najbliższych
latach ugrupowanie to może zostać zupełnie
zmarginalizowane, a nawet zniknąć ze sceny politycznej. Jednocześnie wydaje się, że poparcie
wyborców lewicowych, które z PCRM przeszło
na Partię Socjalistów oraz Naszą Partię, będzie
stopniowo w kolejnych miesiącach coraz wyraźniej
przepływało w stronę tego drugiego ugrupowania.
Renato Usatii jest postacią znacznie bardziej charyzmatyczną niż Igor Dodon, ponadto postrzegany
jest jako „pozasystemowy”, niewywodzący się
z istniejącego układu politycznego. Dodatkowo
Usatii, którego wszystkie aktywa biznesowe
znajdują się w Rosji, cieszy się także większym
niż Dodon poparciem Kremla. Konsekwencją
objęcia przez socjalistów i Naszą Partię władzy
w niektórych newralgicznych regionach (Bielce,
Komrat) będzie zaostrzenie stosunków między
tymi podmiotami z Kiszyniowem. Wzrost popularności ugrupowań prorosyjskich – nawet w sytuacji
rozczarowania rządami proeuropejskiej koalicji –
będzie jednak ograniczany przez utrzymujący się
w mołdawskim społeczeństwie (i potwierdzony
przez wynik wyborów w Kiszyniowie, w którym
głosowanie miało charakter polityczny, a nie personalny) geopolityczny rozłam na zwolenników
integracji europejskiej oraz zbliżenia z Rosją.
Z materiałów Ośrodka Studiów Wschodnich

POZNAJĄC POLSKĘ

niejszą ulicę Starówki – ulicę Mariacką oraz jedną
z największych gotyckich świątyń Europy – Kościół
Mariacki oraz Pomnik Trzech Krzyży. Na drugi dzień
pojechaliśmy do zabytkowego Torunia, gdzie zobaczyliśmy Krzywą Wieżę, Dom pod Gwiazdą, pomnik
Mikołaja Kopernika, Fontannę Flisaka, zamek krzyżacki. Mieliśmy też okazję być na Ostrowie Lednickim – największej z pięciu wysp na jeziorze Lednica,
gdzie najprawdopodobniej miał miejsce chrzest Polski. Byliśmy też w historycznym mieście Gnieźnie –
pierwszej stolicy Polski. Tu zwiedziliśmy katedrę,
gdzie podziwialiśmy zabytkowe Drzwi Gnieźnieńskie. Następnym przystankiem na naszej trasie była
Częstochowa. Tutaj odwiedziliśmy zespół klasztorny
ojców Paulinów na Jasnej Górze ze słynnym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, weszliśmy na Wieżę
Jasnogórską, a także zobaczyliśmy Jasnogórski
Skarbiec. Ostatnim miastem był Kraków – druga
stolica Polski – ze swoją niepowtarzalną atmosferą.
Spacerowaliśmy historyczną Drogą Królewską, którą dotarliśmy do Wawelu; tu zobaczyliśmy zamek,
Królewską Katedrę z Dzwonem Zygmunta i Groby
Królewskie. Ponadto mieliśmy okazję przez 2 godziny
zregenerować siły oraz skorzystać ze wszystkich
atrakcji w jednym z największych Parków Wodnych
w Polsce. Na koniec udaliśmy się do Kopalni Soli
w Wieliczce. Obiekt ten odwiedza rocznie ponad
milion turystów z całego świata i my też mogliśmy
zobaczyć to wyjątkowe miejsce.
Cieszę się niezmiernie, że mogłam pojechać do
Polski. Spotkałam nowe koleżanki i kolegów,
z którymi bardzo trudno było się rozstać… Kilka
dni w Polsce w tak interesujących miejscach, z tak
ciekawymi ludźmi zapamiętam na zawsze. Jestem
wdzięczna wszystkim, którzy pomogli mi wziąć udział
w konkursie i zorganizowali wizytę w tylu pięknych
polskich miejscach...
Julia Radova, Komrat
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W roku szkolnym 2014/2015 brałam udział
w międzynarodowym konkursie „Być Polakiem”
i zostałam jego laureatką. Dzięki temu miałam możliwość wyjechać do Polski. To była najpiękniejsza
wycieczka mojego życia.
Gdy przyjechałam do Warszawy, serdecznie
przyjęli mnie organizatorzy z fundacji „Świat na tak”.
Pierwszego dnia wieczorem odbyło się spotkanie
integracyjne, w czasie którego laureaci i organizatorzy uczestniczyli w różnych grach oraz zabawach.
Było to ciekawe, ale i konieczne, gdyż młodzież
pochodziła z różnych stron świata: Francji, Kanady,
Włoch, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Republiki
Czeskiej, Chin, Danii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Tunezji, Hiszpanii, Niemiec, Łotwy. Wszyscy mówiliśmy
po polsku, co wynikało z założenia konkursu, aby
pielęgnować i nie zapominać tego języka.
W drugim dniu na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczysta gala podsumowująca
konkurs. Wszystkim laureatom i wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody, a na koniec śpiewał i tańczył
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
Potem zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. To niezwykłe, multimedialne muzeum
pozostanie na zawsze w mej pamięci. Pokazuje
w bardzo ciekawy sposób bohaterskie zmagania
mieszkańców stolicy walczących z Niemcami w czasie dwóch miesięcy powstania w 1944 roku. W czasie
kolejnych dni pobytu w Warszawie poznaliśmy piękną
Starówkę, która była prawie w całości zniszczona
w czasie II wojny światowej. Poza tym odwiedziliśmy
jeszcze Centrum Nauki „Kopernik”, gdzie znakomicie
można połączyć zabawę z nauką. Czterodniowy pobyt w Warszawie upłynął bardzo szybko, ale ciekawie.
Potem wyjechaliśmy na wycieczkę „Śladami
polskości”. Pierwszym miastem, które odwiedziliśmy,
był niezwykle urokliwy Gdańsk. Widzieliśmy najpięk-
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WSPOMNIENIA LAUREATKI KONKURSU PO WYCIECZCE
„ŚLADAMI POLSKOŚCI”

aktualności

BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA W MOŁDAWII
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Kiszyniów po raz drugi uczestniczył w organizacji jednego z największych festiwali folklorystycznych w Europie. W dniach 3-5.06.2015 r. na „Bukowińskie Spotkania” do stolicy Mołdawii, jak również
do miejscowości Jałovieni i Criuleni, przyjechali artyści z Polski, Rumunii, Ukrainy i Węgier.

3 lipca odbyła się główna część mołdawskiej
edycji festiwalu – od teatru im. M. Eminescu do
Parku im. Stefana Wielkiego w Kiszyniowie przeszedł korowód festiwalowy, a później prezentowały
się wszystkie zespoły folklorystyczne, w tym mołdawskie.
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
„Bukowińskie Spotkania” to jedno z największych
transgranicznych przedsięwzięć kulturalnych jakie
cyklicznie odbywa się w Europie Środkowej. Co
roku biorą w nim udział setki osób, mieszkańców
Polski, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Mołdawii oraz Bośni i Niemiec. Festiwal odbywa się

dzięki współpracy instytucji i społeczności lokalnych
tych krajów. Od samego początku Festiwalem niestrudzenie kieruje jego pomysłodawca – etnograf
i animator kultury, niezastąpiony Zbigniew Kowalski.
Historia Festiwalu, rozpoczęta w 1990 roku,
ciągle trwa, piszą ją coraz młodsze pokolenia Bukowińczyków i sympatyków tej karpackiej krainy.
Dla większości z nich udział w Festiwalu stanowi
ważny punkt w kalendarzu. Kto raz był na festiwalu,
chętnie powraca, a nabyte doświadczenia oddziałują na życie codzienne uczestników, wpływają na
ich spojrzenie na świat, orientacje życiowe, postawy
wobec drugiego człowieka.

Barwny korowod
na ulicach Kiszyniowa
fot.: www.facebook.com/bukowinskiespotkania

opr. na podstawie: www.bukowina.org.ua

aktualności

Widok na kościół w Raszkowie z prawego brzegu Dniestru
fot. O. Ternawska
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Na początku lipca na prawym brzegu Dniestru, obok wsi Sokoła, odbyła się ósma edycja Festiwalu
artystycznego ART-LABYRINTH, w którym tradycyjnie biorą udział członkowie kiszyniowskiej organizacji „Liga Polskich Kobiet”.
fragmentów muru, uderzającego swoją masywnoOrganizatorzy i uczestnicy festiwalu – artyści
z Mołdawii, Rumunii, Ukrainy, Francji, Belgii i Węgier –
ścią. Największe wrażenie robi piwnica – doskonale
zapraszają wszystkich do udziału w warsztatach
zachowany tunel o długości 50 metrów i wysokości
artystycznych, przeglądzie filmów i spektakli, zajęć
sklepienia 4 metrów. Będąc tam, przypomniały nam
z jogi, turniejów rycerskich i wielu innych imprez,
się bajki rycerskie o smokach i księżniczkach.
odbywających się w ramach festiwalu. Jest to przedDroga leśna prowadziła od byłego dworu do
sięwzięcie, w którym każdy, kto ma czym podzielić
malowniczego wodospadu, który rozbijał się w setki
się z otaczającymi go ludźmi, może wziąć udział.
strumieni na skałach. Postanowiliśmy, że koniecznie
tam wrócimy i dowiemy się o tym miejscu więcej...
– Od lat uczestniczymy w festiwalu ART-LABYRINTH razem z naszymi dziećmi – powiedziała
Tamara Ababij, członek Ligi Polskich Kobiet –
Wystawiamy art-obiekty, oprócz tego pracujemy
jako wolontariusze przy kuchni i na placu zabaw
z dziećmi. Trzeba dodać, że uczestnicy festiwalu
na czas pobytu zachowują się zgodnie z zasadami
turystyki ekologicznej, mieszkają w namiotach, nie
używają alkoholu i przygotowują na ognisku dania
wegeteriańskie.
Dzięki temu, że letni festiwal jest organizowany
w różnych miejscowościach Mołdawii – przeważnie
oddalonych od cywilizacji – poznajemy wspaniałe
zakątki naszego kraju. Tegoroczna edycja otrzymała
lekki polski akcent, ponieważ odbywała się w takim
miejscu na brzegu Dniestru, skąd mogliśmy zachwycać się pięknym widokiem kościoła w Raszkowie.
Podczas wycieczki, która była prowadzona przez
leśniczego, zwiedziliśmy byłą posiadłość polskiego
szlachcica Szabłowskiego. Bardzo dobrze zachował
się duży równy plac – najprawdopodobniej były dziedziniec. Sam budynek niestety się nie zachował, ale
można zgadnąć, gdzie są jego
Art-obiekt „Pajączek” autorstwa Natalii Śląkinej
kontury według
fot. A. Tabujka
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LETNI FESTIWAL ART-LABYRINTH

ROK TADEUSZA KANTORA
Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Tadeusza Kantora – 6 kwietnia obchodziliśmy
100. rocznicę jego urodzin. W ramach popularyzacji wiedzy o Kantorze i jego twórczości planowana
jest seria wydarzeń na całym świecie.
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CZŁOWIEK RENESANSU
ЧЕЛОВЕК РЕНЕСCАНСА

R
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eżyser, twórca happeningów,
malarz, scenograf, pisarz,
teoretyk sztuki, aktor
we własnych przedstawieniach,
wykładowca krakowskiej ASP.
Urodzony w 1915 roku w Wielopolu
Skrzyńskim w Tarnowskiem,
zmarł w 1990 roku w Krakowie.

ежиссер, автор хеппенингов,
художник, сценограф, писатель,
теоретик искусства, актер
в собственных спектаклях, преподаватель
краковской Академии художеств.
Родился в 1915 году в селе Велёполе
Скшиньское в Тарновском воеводстве,
скончался в 1990 году в Кракове.

Na świecie był bardziej znany jako wybitna,
oryginalna osobowość teatru XX wieku, jako twórca własnej grupy teatralnej i spektakli naznaczonych piętnem poetyki kształtowanej pod wpływem
doświadczania konsekwencji skomplikowanego
prywatno-publicznego, galicyjskiego rodowodu.
W kraju odegrał wiele różnorodnych ról, głównie
w środowisku krakowskim, z którym był emocjonalnie i artystycznie związany, nieomal zrośnięty.
Właśnie w Krakowie należał do najważniejszych postaci życia artystycznego. Odegrał tam

Тадеуш Кантор в мире был более известен
как выдающийся театральный деятель ХХ века,
создатель собственной театральной группы
и спектаклей, отмеченных печатью поэтики,
сформировавшейся под влиянием особого опыта,
которым он считал свое галицийское происхождение. В Польше же Кантор выступал в самых
разных ипостасях, вращаясь, главным образом,
в краковской артистической среде, с которой он
был настолько прочно эмоционально и творчески
связан, что практически сросся с ней.

ROK TADEUSZA KANTORA

Театр Тадеуша Кантора
Кантор учился в краковской Академии художеств (1934-1939), в частности, у художника и
сценографа Кароля Фрыча. Позднее преподавал
(с перерывами) в этой же академии (1948-1949,
1967-1969). Почти всю свою жизнь он пробовал
совмещать различные виды деятельности: был
вдохновителем артистической жизни, теоретиком
и практиком искусства, в том числе художником
(в частности, поклонником и последователем
ташизма) и одним из первых в Польше автором
хеппенингов. Но прежде всего Кантор был человеком театра – драматургом, режиссером, сценографом, актером.
Во время немецкой оккупации Кантор открыл
в Кракове подпольный экспериментальный театр,
который консолидировал людей искусства. Его
продолжением в 1956 году стал театр «Крико-2»,
связанный с традицией довоенного авангардного театра «Крико», основанного художником,
членом группы «Парижский комитет» Юзефом
Яремой, оставшимся после войны в эмиграции.
Театральные постановки считаются самым
крупным творческим достижением Кантора.
Высоко ценятся работы, созданные по мотивам
произведений Станислава Выспяньского и особенно Станислава Игнация Виткевича (в частности, «Безумец и монахиня», 1963; «Красавицы
и мартышки», 1972), которые в значительной
степени способствовали популяризации сложной канторовской драматургии. Однако мировое
признание получили более поздние постановки
Кантора, созданные отчасти под влиянием прозы Бруно Шульца, и при этом – что придавало им
особую, необыкновенную атмосферу – связанные
с биографией самого автора, материал для которых он черпал из личного архива своей памяти w
(«Театр смерти: Мертвый класс», 1975; «Где про-
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Teatr Tadeusza Kantora
Kantor studiował w krakowskiej ASP (193439), gdzie jego nauczycielem był m. in. Karol Frycz,
malarz i scenograf. Sam, z przerwami, pracował
później jako pedagog w tejże uczelni (1948-49,
1967-69). Przez całe niemal życie próbował łączyć
różne rodzaje aktywności: był animatorem życia
artystycznego, teoretykiem sztuki i praktykiem,
w tym malarzem (m. in. pasjonatem i promotorem taszyzmu) i jednym z pierwszych w Polsce
twórców happeningu, przede wszystkim zaś był
człowiekiem teatru: autorem, reżyserem, scenografem, aktorem.
Już podczas okupacji stworzył w Krakowie
podziemny teatr eksperymentalny, który odegrał
rolę scalającą środowisko ludzi sztuki. Jego
kontynuację stanowił powstały w roku 1956 teatr
Cricot 2, nawiązujący do tradycji przedwojennego
awangardowego teatru plastyków Cricot, założonego przez Józefa Jaremę, malarza, członka
grupy Komitet Paryski, pozostałego po wojnie
na emigracji. Realizacje teatralne pozostają największymi osiągnięciami Kantora. Wysoko ocenia
się wspomniane wczesne próby inspirowane
tekstami Stanisława Wyspiańskiego, a zwłaszcza
Stanisława Ignacego Witkiewicza (m. in. „Wariat
i zakonnica”, 1963; „Nadobnisie i koczkodany”,
1972), które w znaczny sposób przyczyniły się do
popularyzacji tej trudnej dramaturgii.
Światowe uznanie zyskały jednak przede
wszystkim późniejsze realizacje Kantora, tworzone częściowo pod wpływem prozy Brunona
Schulza, a zarazem – co stanowiło o ich niezwykłym klimacie – odwołujące się do biografii autora,
sięgające do prywatnego archiwum pamięci („Teatr
śmierci: Umarła klasa”, 1975; „Gdzie są niegdysiejsze śniegi?”, 1979; „Wielopole, Wielopole”,
1980; „Niech sczezną artyści”, 1985; „Nigdy tu
już nie powrócę”, 1988; „Dziś są moje urodziny”,
1991). Bez względu jednak na to, czy Kantor

Кантор принадлежал к главным персонажам
краковской артистической жизни, сыграв в ней
выдающуюся, объединяющую роль. Сразу после
II мировой войны он стал одним из создателей
«Группы молодых художников» (1945), а затем,
в период «оттепели», способствовал воссозданию
довоенной «Краковской группы» (1957). По его
инициативе была также создана галерея «Крыштофоры» – одна из первых послевоенных галерей
актуального искусства. Он активно участвовал
в организации I Выставки современного искусства
(Краков, 1948). Кантор занимал лидирующие
и влиятельные позиции в искусстве вплоть до самой своей смерти, а умер он прямо перед премьерой спектакля, названного – как оказалось, и лукаво, и символично – «Сегодня мой день рождения».
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wybitną, scalającą rolę. Tuż po II wojnie światowej
współtworzył Grupę Młodych Plastyków (1945),
a następnie, w okresie „odwilży”, przyczynił się do
reaktywowania przedwojennej Grupy Krakowskiej
(1957). Z jego inicjatywy powstała również Galeria
Krzysztofory, jedna z pierwszych powojennych
galerii prezentujących sztukę aktualną. Był też
żywo zaangażowany w organizację I Wystawy
Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948). Dominującą,
opiniotwórczą funkcję pełnił aż do momentu śmierci, która nastąpiła tuż przed premierą ostatniego
spektaklu, zatytułowanego, jak się miało okazać,
tyleż przewrotnie, co symbolicznie – „Dziś są moje
urodziny”.

ROK TADEUSZA KANTORA / CZŁOWIEK RENESANSU
w
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korzystał z gotowego utworu literackiego, czy też
sam opracowywał scenopis, przygotowywał integralne spektakle autorskie, za które brał całkowitą
odpowiedzialność.
W wielu uczestniczył bezpośrednio, w pewnym
sensie jako „mistrz ceremonii”, czujnym okiem
śledzący przebieg akcji, interweniujący, kiedy
trzeba. Te właśnie realizacje, nierzadko noszące
znamiona autorskiej wizji wypełnionej odniesieniami do skomplikowanej, wielokulturowej polskiej historii oraz ikonografii, przyniosły autorowi rozgłos
i uczyniły zeń patrona teatru łączącego plastyczne
widzenie formy z potrzebą głęboko osobistego,
emocjonalnego przekazu. Wiele z nich weszło do
historii światowej dramaturgii.
W Krakowie i Florencji powstały Ośrodki Teatru
Cricot 2. Ten ostatni zajmuje się także dokumentacją innych form działalności Kantora i badaniem
recepcji jego sztuki.
Kantor i sztuki wizualne
W przeciwieństwie do twórczości teatralnej,
dorobek artysty w innych dziedzinach, w tym
dorobek malarski, jest rozmaicie oceniany. Jego
wizja sztuki wynikała przede wszystkim z potrzeby poszukiwania takich sposobów artystycznej
wypowiedzi, które mogłyby sprostać wyzwaniom
współczesności. Już w roku 1945 dał jej wyraz
w napisanym razem z Mieczysławem Porębskim
manifeście „spotęgowanego realizmu”. Namawiał
do ryzyka w imię swobody twórczej, podkreślał
wagę eksperymentu, akcentował konieczność
utrzymywania przez artystów niezależności od
ideologiczno-politycznych nacisków (w okresie

шлогодний снег?», 1979; «Велёполе, Велёполе»,
1980; «Пусть сгинут артисты», 1985; «Я никогда
уже сюда не вернусь», 1988; «Сегодня мой день
рождения», 1991). Однако независимо от того,
пользовался ли Кантор готовым литературным
произведением или сам работал над сценарием,
он создавал цельные авторские спектакли, за которые отвечал лично и в полной мере. Во многих
постановках автор участвовал непосредственно,
в качестве своего рода «мастера церемоний»,
который бдительно контролирует ход событий
и в случае необходимости вмешивается. Именно
эти проекты, нередко носящие приметы авторского отношения к сложной и мультикультурной
польской истории и иконографии, принесли Кантору известность и сделали его лидером театра,
сочетающим творческий взгляд на форму со
стремлением к глубоко личному, эмоциональному высказыванию. Многие из этих произведений
вошли в историю мировой драматургии.
В Кракове и Флоренции были созданы Центры театра «Крико-2». Флорентийский Центр
занимается также документированием других
форм деятельности Кантора и исследованием
его творчества.
Кантор и визуальные виды искусства
В отличие от его театрального творчества,
наследие мастера в других сферах, в том числе
в области живописи, оценивается по-разному. Его
видение искусства было обусловлено прежде всего стремлением к поиску таких форм художественного высказывания, которые соответствовали бы
современным вызовам. Он выразил это видение

Tadeusz Kantor w przedstawieniu „Niech sczezną artyści”, 1985, Eksperymentalny Teatr La MaMa, Nowy Jor
Тадеуш Кантор в спектакле «Пусть сгинут артисты», 1985, Экспериментальный театр «La MaMa», Новый Йор
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еще в 1945 году в написанном вместе с Мечиславом Порембским манифесте «усиленного реализма». Кантор призывал к риску во имя творческой
свободы, подчеркивал значение эксперимента,
акцентировал необходимость независимости
художников от идеологического и политического
гнета (в период господства социалистического
реализма он отстранился от культурной жизни).
Сам Кантор старался реализовывать эти постулаты в свойственной ему манере: отслеживая
все новинки, умело ассимилируя то, что казалось
ему подходящим, перерабатывая, модифицируя.
Кантор-художник в течение долгого времени
выполнял функцию посредника, перерабатывающего проникающие в Польшу из Западной
Европы творческие импульсы (в 1947 году он
посетил Париж), поэтому его собственные работы в данной сфере не являются полностью
самостоятельными. Сразу после войны Кантор
недолгое время писал фигуративные картины
с гротескно упрощенными персонажами; мрачное
настроение этих работ подчеркивалось темной
колористикой красок и шероховатой фактурой
(«Композиция», 1944-1945). Затем наступило
время динамичных метафорических композиций,
выполненных скупыми, холодными красками,
несколько напоминающих создаваемые в то же
время работы Марии Яремы и Йонаша Стерна
(«Сверх-движения», 1948).
Во второй половине 50-х годов Кантор создавал в основном экспрессивные ташистские
полотна. Эти картины визуально были по-своему
привлекательны вибрацией пятен, линий, цветов;
но при этом создавалось впечатление, будто бы
отношение автора к живописной материи является
«прикладным» («Оаху», 1957), хотя сам он называл эти работы – «выделениями моего нутра».
Их оригинальность отметили зарубежные искусствоведы, особенно – авторитетная в то время
французская критика (в конце 50-х годов Кантор
несколько раз с успехом выставлял свои картины
за рубежом, в том числе в Париже).
Позднее Кантор стал создавать многочисленные полупространственные композиции – ассамбляжи и амбалажи, размещая на полотнах старые,
испорченные предметы (конверты, сумки, зонты),
которые делали картину рельефной. В этих
картинах вновь появилась фигура – деформированная, редуцированная, «скрытая» под зонтом
в динамичном и символическом жесте самозащиты («Амбалаж – предметы, персонажи», 1967).
Таким образом зонт – этот деградированный предмет («проявление реальности наинизшего ранга»),
особо уважаемый Кантором, не способный уже
w
в реальных условиях выполнять свои изначаль-
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realizmu socjalistycznego wycofał się z publicznego życia kulturalnego). Sam starał się realizować
te postulaty we właściwy sobie sposób: chłonął
wszelkie nowinki, umiejętnie asymilował to, co
okazywało się przydatne jemu samemu, przetwarzał, modyfikował.
Jako malarz przez długi czas pełnił funkcję medium, przetwarzającego artystyczne impulsy napływające do Polski z zachodniej Europy (w 1947
odwiedził Paryż), toteż jego własna twórczość
w tej dziedzinie nie jest całkiem samodzielna. Tuż
po wojnie krótko malował figuratywne obrazy, wypełnione groteskowo uproszczonymi postaciami;
ich posępny nastrój podkreślała ciemna tonacja
barwna i chropowata faktura („Kompozycja”, 19441945). Później przyszedł czas dynamicznych kompozycji metaforycznych o oszczędnej, chłodnej
kolorystyce, nieco przypominających powstające
równolegle prace Marii Jaremy i Jonasza Sterna
(„Ponad-ruchy”, 1948).
W drugiej połowie lat 50. powstawały głównie
wspomniane gwałtownie malowane płótna taszystowskie. Obrazy te na swój sposób urzekały stroną wizualną: wibracjami plam, linii, barw; zarazem
jednak robiły wrażenie, jakby autor podchodził do
materii malarskiej w sposób „użytkowy” („Oahu”,
1957), choć pisał on, że są „wydzieliną” jego
wnętrza. Oryginalność dostrzegła w nich krytyka
zagraniczna, w tym najbardziej jeszcze wówczas
opiniotwórcza krytyka francuska (w końcu lat 50.
Kantor kilkakrotnie – z sukcesami – pokazywał
swoje malarstwo m. in. w Paryżu).
Nieco później artysta tworzył liczne asamblaże
i ambalaże – kompozycje półprzestrzenne, w których aplikowane na płótnie używane, nierzadko
zniszczone przedmioty (koperty, torby, parasole)
przeistaczały obraz w relief . W tych samych obrazach na nowo pojawiła się figura – zniekształcona,
pokazywana w skrócie, „skryta” pod parasolem
w dynamicznym i symbolicznym geście samoobrony („Ambalaż – przedmioty, postacie”, 1967).
Tym samym parasol, ów darzony przez Kantora
szczególną estymą przedmiot zdegradowany
(„objaw realności niższej rangi”), nie mogący już
w rzeczywistości pełnić swojej pierwotnej funkcji,
nieoczekiwanie odzyskiwał ją w świecie sztuki.
Liczne cykle malarskie Kantora z lat 70. i 80.
wykazują silny związek z jego prowadzoną równolegle działalnością teatralną, np. w czasie pracy
nad spektaklem „Umarła klasa”, którego premiera
odbyła się w 1975, powstała seria kompozycji
pod tym samym tytułem. W okresie późniejszym
artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił w ostatnich latach życia. Tworzył
wówczas kompozycje z wyeksponowaną, samotną
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postacią ludzką, ukazywaną – niczym w sztuce
nowej figuracji – w jednym „scenicznym” geście;
prace te, utrzymane w chłodnym kolorycie, odwołują się do osobistych przeżyć autora (cykl „Dalej
już nic”, 1987-88).
Kantor aranżował też szereg działań parateatralnych, które antycypowały wiele zjawisk mających wpływ na polifoniczne oblicze sztuki lat 60.
i 70. Należą do nich environments („anty-wystawa”
zatytułowana „Wystawa Popularna” w krakowskiej
Galerii Krzysztofory, 1963) i liczne happeningi
(„Linia podziału”, Galeria Krzysztofory, 1966; „Panoramiczny happening morski”, Plener Koszaliński
w Osiekach, 1967; „List”, warszawska Galeria Foksal, 1968; „Lekcja anatomii wg Rembrandta”, norymberska Kunsthalle, 1968, Galeria Foksal 1969).
Nie ominęła go fascynacja konceptualizmem.
Cricot 2
Kantor czerpał inspiracje z konstruktywizmu
i dadaizmu, malarstwa informel i surrealizmu.
Pierwsze przedstawienia Kantora – „Orfeusz” Jeana Cocteau, „Balladyna” Juliusza Słowackiego,
„Powrót Odysa” Stanisława Wyspiańskiego powstawały w teatrzyku podziemnym i pokazywane były
w prywatnych mieszkaniach.
Po wojnie Kantor pracował początkowo jako
scenograf, głównie dla Starego Teatru im. Heleny
Modrzejewskiej w Krakowie. Dekoracje (przeważ-

fot. Leszek Kotarba/ East News
фото Лешек Котарба / Ист Ньюс

ные функции, неожиданно обретал эти способности в мире искусства.
Многочисленные живописные циклы Кантора
70-х и 80-х годов демонстрируют сильную связь
с его параллельной театральной деятельностью.
Например, во время работы над спектаклем
«Мертвый класс», премьера которого состоялась
в 1975 году, Кантор создал серию одноименных
композиций. В более поздний период автор сосредоточился главным образом на театре, вернувшись к живописи только в последние годы
жизни. В это время он создавал композиции
с экспонированной одинокой фигурой человека,
запечатленной – как в неофигуратизме – в одном
«сценическом» жесте. Эти работы, выдержанные
в холодной колористике, связаны с личными переживаниями автора (цикл «Дальше уже ничего»,
1987-1988).
Кантор также являлся вдохновителем ряда
паратеатральных проектов, которые предвосхищали многие явления, оказывающие влияние на
полифонический облик искусства 60-70-х годов.
Среди них environments («анти-выставка» под
названием «Популярная выставка» в краковской
галерее «Крыштофоры», 1963) и многочисленные хеппенинги («Разделительная линия»,
Галерея «Крыштофоры», 1966; «Панорамный
морской хеппенинг», Кошалинский Пленер
в Осеках, 1967; «Письмо», варшавская «Галерея
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Фоксаль», 1968; «Урок анатомии по Рембрандту»,
нюрнбергский Кунстхолл, 1968, «Галерея Фоксаль», 1969). Кантор не избежал также увлечения
концептуализмом.
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Крико-2
Кантор обращался к опыту конструктивизма
и дадаизма, живописи «информель» и сюрреализма. Первые свои спектакли – «Орфей» по
Жану Кокто, а также «Балладину» по Юлиушу
Словацкому, «Возращение Одиссея» по Станиславу Выспяньскому Кантор создавал в подполье
и показывал в частных квартирах.
После войны Кантор сначала работал сценографом, в основном оформляя спектакли
для Старого театра им. Хелены Моджеевской
в Кракове. Декорации (главным образом, абстрактные) Кантор создавал непрерывно до
конца шестидесятых. Посещение в 1947 году
Парижа дало Кантору импульс к окончательной
выработке собственной концепции живописи.
В 1948 году он основал «Краковскую группу»
и принял участие в Большой выставке современного искусства в Кракове. Когда власти стали
насаждать соцреализм в искусстве, Кантор-художник замолчал. Его живописные работы периода 1949-1955 годов были показаны публике
лишь в 1955 году. Этот год был важен для Кантора еще по одной причине – именно в 1955 году группа художников, критиков и теоретиков
искусства под его руководством основала театр
«Крико-2». Это был театр, в котором Кантор
мог развивать и испытывать на практике свои
художественные идеи. Первой премьерой театра «Крико-2» был спектакль «Каракатица» по
Виткевичу (1956), в котором автор использовал
прием столкновения сублимированного текста
и случайных предметов, а также примитивной
обстановки кафе, выполняющего функцию зрительного зала. В «Каракатице» также появились
такие характерные для театрального стиля
Кантора элементы, как техника построения сцен
в стиле немого кино, «кукольные» движения
и игра актеров.
Вторым спектаклем театра «Крико-2» был
«Цирк» по пьесе художника и участника группы Казимежа Микульского. В этой постановке
можно было обнаружить еще один узнаваемый элемент тогдашних спектаклей Кантора
– амбалаж, в данном случае – черные мешки,
в которые он плотно запаковывал актеров.
Амбалаж должен был лишить актеров и предметы свойственных им форм, превратить их
в неидентифицированную материю. Следующим w
шагом после амбалажа стал переход к «Театру

15

nie abstrakcję) tworzył nieprzerwanie do końca lat
sześćdziesiątych. Wyjazd do Paryża w 1947 roku
dał mu impuls do skrystalizowania indywidualnej
koncepcji malarstwa. W 1957 roku założył Grupę
Krakowską i wziął udział w Wielkiej Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Jako malarz zamilkł w
chwili, gdy władze zaczęły wprowadzać socrealizm
w sztuce. Jego prace malarskie z okresu 19491955 zostały wystawione dopiero w roku 1955.
Rok 1955 był dla Kantora ważny z jeszcze jednego powodu – w tym właśnie roku grupa plastyków,
krytyków i teoretyków sztuki pod jego kierownictwem
założyła teatr Cricot 2. Teatr, w którym Kantor mógł
rozwijać i sprawdzać w praktyce swe idee artystyczne. Pierwszą premierą Cricot 2 była „Mątwa”
wg Witkiewicza (1956), w której twórca wykorzystał
zderzenie wysublimowanego tekstu i przedmiotów
zastanych, prymitywnego otoczenia kawiarnianej
widowni. W „Mątwie” pojawiły się również elementy
charakterystyczne dla teatralnego stylu Kantora –
techniki budowy scen rodem z niemego filmu oraz
aktorzy poruszający się i grający niczym kukły.
W drugim przedstawieniu Cricot 2 – Cyrku wg
dramatu malarza i członka zespołu Kazimierza
Mikulskiego odnaleźć można było kolejny rozpoznawalny element ówczesnych widowisk Kantora
– ambalaż, w tym wypadku czarne plastikowe
worki, którymi szczelnie opakowywał aktorów. Ambalaż miał pozbawiać aktorów i przedmioty właściwego im kształtu, czynić z nich niezróżnicowaną
materię. Kolejnym krokiem od ambalażu było
przejście do „teatru informel”(1960-62) – teatru
automatycznego, poddającego się przypadkowi,
ruchowi materii. Aktorzy w przedstawieniu „teatru
informel” – „W małym dworku” wg Witkiewicza
(1961) – byli traktowani na równi z przedmiotami,
zostali całkowicie pozbawieni indywidualności.
Jednak i „teatr informel” nie spełniał wymagań
Kantora – był nie dość wewnętrznie zintegrowany,
zbyt wiele z jego części składowych można było
poddać redukcji. Ideę „teatru informel” zastąpiła
więc koncepcja „teatru zerowego”(1962-1964),
pozbawionego akcji dziania się. Jego najpełniejszą
realizacją był spektakl „Wariat i zakonnica” także wg
Witkiewicza, wystawiony przez Kantora w 1963 roku.
Ewolucja praktyki i estetyki akcji scenicznych
doprowadziła Kantora do granicy teatru pojmowanego tradycyjnie. W roku 1965 powstają pierwsze
polskie happeningi – „Cricotage” i „Linia podziału”.
Happening, jak pisał sam Kantor, był konsekwentną kontynuacją jego dotychczasowych działań
teatralnych i malarskich:
„Dotychczas usiłowałem scenę przezwyciężyć, obecnie zrezygnowałem w ogóle ze sceny,
to znaczy miejsca pozostającego w pewnym
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w
stosunku do widzów, w poszukiwaniu nowego
miejsca miałem do dyspozycji teoretycznie całą
rzeczywistość życiową.” (cyt. za: Jan Kłossowicz,
„Tadeusz Kantor”)
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„P

owiedzieć o Kantorze, iż należy
on do grona najwybitniejszych
artystów polskich drugiej połowy
dwudziestego wieku, to powiedzieć
niewiele. Dla sztuki polskiej jest on tym,
kim dla sztuki niemieckiej jest Joseph
Beuys, a dla amerykańskiej Andy Warhol.
Twórca zupełnie osobnej wizji teatru,
aktywny uczestnik neoawangardowych
rewolucji, oryginalny teoretyk, innowator
głęboko osadzony w tradycji, malarz
antymalarski, happener-heretyk, ironiczny
konceptualista – to tylko niektóre z jego
licznych wizerunków. Poza tym wszystkim,
był Kantor niestrudzonym animatorem
artystycznego życia w powojennej Polsce,
można by rzec – jedną z jego głównych
sił napędowych. O jego wielkości nie
tyle decyduje jego twórczość, ile on sam
pojęty jako całość, jako swego rodzaju
Gesamtkunstwerk, na który składa się jego
sztuka, jego teoria
i jego życie.”

Jarosław Suchan,
kurator wystawy „Tadeusz Kantor. Niemożliwe”

Rozczarowanie happeningiem przywiodło
Kantora na powrót do teatru. W 1972 roku powstają „Nadobnisie i koczkodany” wg Witkiewicza,
w których elementy happeningu zostały wchłonięte przez widowisko. Trzy lata później spektaklem „Umarła klasa” rozwinął Kantor kolejny nurt
w swym teatrze opatrzony przez autora mianem
„teatru śmierci”. Właśnie do tego nurtu przypisywane są najwybitniejsze i najbardziej znane
spektakle artysty: „Wielopole, Wielopole” (1980),
„Niech szczezną artyści” (1985), „Nigdy już tu nie
powrócę” (1988) oraz wystawione pośmiertnie
„Dziś są moje urodziny” (1991), których motywem
głównym jest śmierć, przemijanie i pamięć oraz
utrwalona w niej historia. W widowiskach „teatru
śmierci” uwypukla się obecna w całej twórczości
Kantora koncepcja „Realności Najniższej Rangi”,„która każe mi zawsze sprawy umieszczać
i wyrażać w materii jak najniżej, jak najniższej,
biednej, pozbawionej godności, prestiżu, bezbronnej, często nawet nikczemnej.” (Tadeusz Kantor
za: Jan Kłossowicz, „Tadeusz Kantor”).
źródło: http://culture.pl/

Информель» (1960-1962), театру автоматическому, подчиняющемуся случаю, движению материи.
В спектакле «Театра Информель» по Виткевичу
«В маленькой усадьбе» (1961) актеры были низведены до уровня предметов, полностью лишены
индивидуальности.
Однако и «Театр Информель» оказался недостаточным для реализации творческих задач
Кантора – этому театру недоставало внутренней
интегрированности, слишком многие его элементы нуждались в редукции. Поэтому идея «Театра
Информель» сменилась концепцией «Нулевого
Театра» (1962-1964), лишенного поступательного действия. Наиболее полно данная концепция
была выражена в спектакле «Безумец и монахиня», поставленном Кантором также по пьесе
Виткевича в 1963 году.
Эволюция практики и эстетики сценических
акций привела Кантора к границе театра в его
традиционном понимании. В 1965 году появляются первые польские хеппенинги – «Крикотаж»
и «Разделительная линия». Хеппенинг, как писал
сам Кантор, был логичным продолжением его
творчества в области театра и живописи: «До
настоящего времени я пытался преодолеть сцену, теперь же я вообще отказался от сцены как
места, находящегося в некоторых отношениях со
зрителями, в поисках нового места в моем распоряжении теоретически имеется все жизненное
пространство» (цит. по.: Ян Клоссович, «Тадеуш
Кантор»).
Разочарование в хеппенинге привело Кантора
обратно в театр. В 1972 году появляются «Красотки и мартышки» по Виткевичу, где элементы хеппенинга были поглощены театральным зрелищем.
Спустя три года спектаклем «Мертвый класс»
Кантор развил очередное направление своего театра, назвав его «Театром смерти». Именно этому
направлению принадлежат наиболее значимые
и самые известные спектакли автора: «Велёполе, Велёполе» (1980), «Пусть сгинут артисты»
(1985), «Я никогда уже сюда не вернусь» (1988),
а также поставленный уже после его смерти спектакль «Сегодня мой день рождения» (1991). Их
основным мотивом является смерть, уходящее
время, сохраняющаяся в памяти история. В представлениях «Театра смерти» особо выделяется
присутствующая во всем творчестве Кантора концепция «Реальности наинизшего ранга», «которая
велит мне всегда располагать и выражать дела
в материи как можно ниже, в материи наинизшей,
бедной, лишенной достоинства, престижа, беззащитной, часто даже никчемной» (Тадеуш Кантор,
цит. по: Ян Клоссович, «Тадеуш Кантор»).
источник: http://culture.pl/

KĄCIK FILATELISTYCZNY

100. ROCZNICA URODZIN TADEUSZA KANTORA
3 kwietnia 2015 roku do obiegu wszedł znaczek
pocztowy o wartości 1,75 zł, na którym przedstawiono podobiznę Tadeusza Kantora.
autorka projektu:
ilość znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
papier:
arkusze sprzedażne:
data obiegu:

Aleksandra Pietrzak
1
1,75 zł
360.000 sztuk
rotograwiura
31,25 x 51 mm
fluorescencyjny
12 znaczków (4x3)
3 kwietnia 2015 roku

т. е. форма, отвечающая на вопрос кому / чему
1. Существительные женского рода с окончанием -а

с твёрдой основой:
(kto / co)				
(komu / czemu)			

с мягкой основой:
(kto / co)			
(komu / czemu)		

-a
-e

- i-a, - l-a
-i

+ pani, gospodyni

(kto) żona		
(kto) matka		
(kto) Wanda		

(komu) żonie
(komu) matce
(komu) Wandzie

(kto) niania		
(co) kuchnia		
(kto) ciocia		
(co) niedziela		

(komu) niani
(czemu) kuchni
(komu) cioci
(czemu) niedzieli

(kto) pani		
(kto) gospodyni

(komu) pani
(komu) gospodyni

2. Существительные мужского рода
(komu)				

- owi

(kto) mąż		
(kto) dziadek		
(kto) konsul		
(kto) lekarz		
(kto) Paweł		
(kto) Artur		
(kto) Jacek		
(kto) Marek		

(komu) mężowi
(komu) dziadkowi
(komu) konsulowi
(komu) lekarzowi
(komu) Pawłowi
(komu) Arturowi
(komu) Jackowi
(komu) Markowi
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На основании Закона о высшем образовании Республики Польша иностранцы имеют право
учиться в Польше (получить степень бакалавра, магистра, доктора), пройти научную стажировку
или принимать участие в научных исследованиях.
Иностранцы, у которых есть карта постоянного пребывания на 10 лет, разрешение
на проживание долгосрочного резидента ЕС,
а также граждане Европейского Союза или
иностранцы, которым был присвоен статус
беженца, могут учится в польских вузах на том
же основании, что и польские граждане (то есть
не оплачивая учебу и получая социальную стипендию или стипендию за достижения в науке).
Иностранные граждане, которые не имеют
вышеперечисленных документов, принимаются в вуз на следующих условиях:
– как стипендиаты польской стороны (информацию о стипендиальных программах можно
найти на сайтах консульства Республики Польша –
www.kiszyniow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/
или на сайте Бюро признания образования и международного обмена – www.buwiwm.edu.pl),
– иностранец платит за обучение и не получает стипендии,
– иностранец не платит за обучение и не получает стипендии,
– как стипендиаты своей страны, без оплаты
за обучение.
Иностранцы, у которых есть Карта Поляка,
могут претендовать на бесплатное обучение и
стипендию, предназначенную для иностранцев.
Лица польского происхождения, независимо
от того, есть ли у них Карта Поляка или нет, имеют шанс стать студентом на основе отдельного
конкурса на стипендию Министерства науки
и высшего образования Республики Польша
(информацию о правилах и сроках можно найти
на сайте консульства РП).

Для того чтобы поступить в польский
вуз нужно иметь аттестат зрелости, в случае
поступления на бакалавриат, или диплом бакалавра, в случае поступления на магистратуру.
Аттестат или диплом бакалавра нужно перевести
на польский язык (если перевод будет сделан
не в Польше, его нужно нотариально заверить
или подтвердить соответствие этого перевода
в консульстве Республики Польша). Также нужно будет предоставить медицинскую справку,
подтверждающую хорошее состояние здоровья
и отсутствие противопоказаний относительно
выбранной специальности и формы обучения
(справка также должна быть переведена на
польский язык).
Некоторые вузы требуют «апостиль» на аттестате зрелости или дипломе бакалавра – это
специальный штамп, который проставляется на
официальных документах и подтверждает их подлинность. Штамп «апостиль» применяется для
отправки документа в страны, присоединившиеся
к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование консульской легализации.
Проставление штампа «апостиль» осуществляется органами юстиции страны проживания.
Более подробную информацию о необходимых
документах и сроках их подачи можно получить
на сайтах отдельных вузов.
Многие польские вузы предлагают программы обучения на английском языке (только на
платных началах), но иностранец может учится
на польском языке, если:
– окончит годичные подготовительные курсы
к обучению на польском языке в подразделениях,
определенных министром высшего образования;
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– получит сертификат о знании польского
языка, который выдала Государственная комиссия, подтверждающая знание польского языка
как иностранного (подробную информацию об
экзаменах и сертификатах можно найти на сайте
http://certyfikatpolski.pl/);
– получит подтверждение принимающего их
вуза, что их подготовка и уровень знания польского языка достаточны для успешного освоения
выбранной программы обучения.

В среднем обучение в польском вузе за год
стоит 2000–4000 евро (в зависимости от вуза
и программы). В государственных и частных вузах есть возможность освобождения ректором от
оплаты за обучение или предоставления скидки
на оплату за обучение.
Некоторые польские вузы имеют бесплатные
места для граждан из стран, которые не являются
членами Европейского Союза.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ
ЧЕРЕЗ ПОЛЬСКОЕ КОНСУЛЬСТВО

– Как проходит собеседование?
Члены комиссии, которые проводили экзамен, задают вопросы. Причем вопросы могут
быть самого разного уровня сложности. Начиная от «почему вы хотите учится в этом городе/
на этом факультете» и заканчивая просьбой
перечислить польские печатные еженедельники. Могут спросить что-то по направлению, на
которое поступаете.

– Как происходит выбор вуза?
Каждый кандидат при заполнении анкеты
пишет, какой именно польский вуз его интересует. Следует помнить, что через консульство
можно поступить лишь в государственные вузы
в Польше. Поэтому, прежде чем написать в
рубрике название вуза, проверьте его организационную форму.
Распределением кандидатов занимается
Бюро признания образования и международного
обмена (BUWiWM) в Варшаве. Чаще всего распределение происходит после «зерувки» — нулевого курса. Попадете ли вы в выбранный вами
университет зависит от нескольких факторов,
в том числе от количества свободных мест и
ваших личных успехов в обучении.

– Что делать, если не хватило нескольких
баллов?
Иногда, если большинство кандидатов не
набрало нужное количество баллов, комиссия,
может понизить проходной балл. Если после
собеседования вы все-таки не поступите, у вас
есть следующие варианты:
– писать апелляцию (odwołanie) в BUWiWM
с просьбой вновь рассмотреть вашу кандидатуру (подробности вам сообщат в консульстве),
– писать просьбу о принятии на нулевой курс
на условиях бесплатного обучения без права
на стипендию,
– самостоятельно поступать.

– Что делать, если на период подачи документов еще нет аттестата?
В таком случае вам понадобятся оценки из
лицея за первое полугодие.
– Когда и где проходят экзамены?
Как правило, экзамены в Кишиневе проходят во второй половине мая. Все три экзамена
и собеседование могут проходить в один день
либо в два.

– Я поступил, что дальше?
После поступления вы получите подтверждение сначала по электронной почте, потом
бумажные документы. После подведения итогов экзаменов BUWiWM в Варшаве разошлет
списки поступивших по соответствующим вузам
в Польше. Из вуза вам обязательно пришлют
инструкцию, как дальше поступать. Причем наступит это где-то в августе-сентябре.
Подготовила М. Кириллова на основании
источника: http://www.studyinpoland.pl/
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– Как зарегистрироваться для подачи
документов в консульстве? Нужно ли это
делать через электронную систему?
Для того чтобы подать документы нет необходимости регистрироваться в электронной системе e-Konsulat. Для этого достаточно позвонить
в консульство и договориться о встрече. Документы необходимо подавать лично (март–
апрель).

Jutrzenka 7/2015

(для лиц польского происхождения или с Картой Поляка на основе отдельного конкурса
на стипендию Министерства науки и высшего образования Республики Польша)

kącik literacki
Przedstawiamy kolejny fragment książki Stanisława Makowieckiego, kontynuujący historię
besarabskiego miasta Soroki początku XX wieku.

MAMAŁYGA, CZYLI SŁOŃCE NA STOLE
Autor urodził się w 1906 r. na Besarbii, w Skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „Mamałydze” przedstawia –
z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełen zadziwiającej harmonii, mimo iż powstał na styku obyczajów i kultur:
polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej i rumuńskiej (z noty wydawców).
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BŁĘKITNA DYWIZJA
Mijały dni i tygodnie szarego życia w mieście.
Aż pewnego dnia ulice Sorok zapełniły się wojskowymi błękitnymi mundurami.
– Cóż to za żołnierze? – pytaliśmy zdziwieni.
Niełatwo było się w tym zorientować. W tych
niespokojnych czasach spotykało się na besarabskich drogach żołnierzy najrozmaitszych
narodowości: Rosjan, Rumunów, Austriaków lub
Niemców, Czerkiesów, Kozaków...
– To Polacy generała Hallera – wyjaśnił ojciec.
– Generał walczył z Niemcami, a teraz przebił się
ze swymi żołnierzami do Rosji, by tą drogą dotrzeć
znów do Polski.
Generał poprosił ojca o pomoc w znalezieniu
kwater i aprowizacji dla wojska oraz paszy dla
koni, a sam ulokował się w naszym domu. Był to
zawodowy oficer, małomówny i zawsze poważny:
nie widziałem nigdy, by się uśmiechał. Nienawidził
picia i gier hazardowych. Siadał na bujaku i prowadził z ojcem poważne rozmowy. Wyraził zaraz
podziw dla doskonałego języka, jakim mówiliśmy
w domu. Wydawało mu się to niezwykłe:
– Sami Polacy nie mówią tak czystym i poprawnym językiem, jak wy tutaj!
Któregoś dnia odniosłem sukces, deklamując
patriotyczny wiersz Or-Ota, wyuczony na gałęzi
wiązu. Generał podał mi rękę mówiąc:
– Mam syna w Polsce. Mógłby być twoim kolegą. Obiecaj mi, że się z nim zaprzyjaźnisz, kiedy
tam pojedziesz.
I tak się stało. Kilka lat później w zakopiańskim
gimnazjum siedziałem w jednej ławce z Erykiem,
synem słynnego wówczas generała Hallera. Zmieniły się wtedy role. Generał był w Polsce ważną
osobistością, a mój ojciec zwykłym emigrantem,
po omacku szukającym drogi w nowym dla nas
świecie. Przez pięć lat, jakie spędziłem tam do
matury, byliśmy w przyjaźni z Erykiem Hallerem.
Ale wróćmy do lat wcześniejszych. Generał,
wielki patriota, chciał zorganizować polskie życie
kulturalne w Sorokach. Oficerowie raczej różnili się

od swego szefa; wszyscy pogodni i weseli, śmiali
się, grali w pokera i pili dużo mocnych trunków.
Niektórzy byli prawdziwymi artystami amatorami –
wszyscy należeli do polskiej inteligencji. Następowały więc po sobie odczyty, przedstawienia
teatralne, żywe obrazy patriotyczne. Przy każdej
okazji zbierano składki na drogę do Polski, trudne
i ryzykowne przedsięwzięcie czekające generała.
Mieszkańcy Sorok byli radzi tej wesołej okupacji
wojskowej. W mieście panował porządek i spokój,
patrole polskie przebiegały nocą ulice, skończyły
się burdy, a chuligani rozbijający piwnice byli już
tylko przykrym wspomnieniem. W komisariacie
i innych biurach państwowych zasiadali uśmiechnięci oficerowie polscy, którzy nie rozumiejąc ani
słowa po mołdawsku, wykonywali swoje tymczasowe funkcje z wielką powagą. Wieczorem lokale
publiczne napełniały się młodymi ludźmi w dobrze
wyprasowanych mundurach, dzwoniły ostrogi,
łańcuszki i niklowane klamry, szable obijały się
hałaśliwie o meble – i o nogi tubylców.
– Och! – mówiła Lolita z anielskim wyrazem
twarzy. – Co za eleganccy oficerowie ci Polacy!
A przy tym pełni galanterii! Stają na baczność,
stukają obcasami i po każdym tańcu całują mnie
w rękę! Biją się, żeby tańczyć ze mną; jestem
oczarowana!
– Cha, cha – śmiał się doktor Sardow, gdy
siedzieliśmy w ogrodzie. – Jeżeli zostaną długo
w Sorokach, to prędko trzeba będzie sadzić winnice na brzegach Dniestru. Bo trzeba widzieć, jak
spijają besarabskie wino! Opróżnili już największe
piwnice!
Z powodu tego wina – którego nie mieli zwyczaju pić żołnierze polscy u siebie – zaczęły się
powtarzać zajścia i awantury po knajpach. Sypały
się policzki; gdy zbierał je Besarabczyk, jakoś to
przysychało, ale kiedy policzkowany został polski wojskowy, konsekwencje mogły być bardzo
groźne.
– To obraza munduru, który noszę – wołał
oficer, wyciągając szablę. – Muszę ją zmazać
krwią chamów!

Generał Józef Haller, fot. Wikimedia Commons

– Spokojnie, spokojnie – przerwał ojciec, który
właśnie nadszedł. – Nie będziecie przecież brali
na serio głupich pomysłów pijanego żołnierza. Generał jest katolikiem, jego religia jest tak dobra jak
i prawosławna. On nie ma nic wspólnego z jakimiś
chuliganami, których wszędzie jest pełno. Nie
zawracajcie mu głowy, dość on ma kłopotów i bez
tego. Ja to załatwię z dyżurnym sierżantem i przyrzekam wam, że nic podobnego się nie powtórzy.
Po zażegnaniu burzy wszyscy weszli do domu,
żeby napić się wódki i coś przekąsić – w ten sposób położono kres konfliktowi.
Dni mijały spokojnie. Odpoczęli oficerowie,
żołnierze i konie. Pewnego dnia generał Haller
zawołał trębacza i kazał mu trąbić na zbiórkę:
– Rozkaz wymarszu dla całej dywizji!
Skłębiły się błękitne mundury, ulice napełniły
się płaczącymi dziewczętami, które żegnały swoich kilkudniowych narzeczonych, odchodzących
z niejasnymi obietnicami pisania i powrotu. Generał wyciągnął rękę do ojca i rzekł:
– Wiele uprzejmości doznaliśmy w tym pięknym mieście besarabskim. Zachowam na zawsze
serdeczne o nim wspomnienie i poczucie, że jestem waszym dłużnikiem. – Potem wręczył ojcu
list dziękczynny, uściskał go i ruszył za swoimi
w
oficerami.
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Inni solidarnie także wyciągali szable, rozświetlając karczmę błyskiem wypolerowanej stali,
i szarżowali na tubylców, którzy uciekali w panicznym strachu, wyskakując drzwiami i oknami przy
akompaniamencie tłuczonych szyb.
– Wczoraj widziałem, jak zbili Żyda Papieża –
powiedział pan Winogradow. – Obcięli mu chałat na
wysokości uda, a także brodę i pejsy. Przestałem
chodzić do knajpy, boję się.
– Przyjąwszy nawet, że pan nie przesadza –
powiedział doktor Sardow – jeszcze i tak wychodzi
to na naszą korzyść. Ci oficerowie nie szanują naszych butelek, to prawda, ale szanują nasze córki.
Wieczorami odprowadzają je do domu, zabawiając
konwersacją, i nigdy nie nadużywają sytuacji.
– Pan generał! Chcemy widzieć pana generała! –
rozległy się głosy dwóch popów, którzy właśnie
weszli, gestykulując żywo i powiewając długimi
czarnymi rękawami.
Wszyscy umilkli zdziwieni. Roześmiałem się
słysząc, co mówi doktor:
– No, co tam, moje dzieci? Hm, hm... nie, chyba „moi ojcowie"? albo wujowie? No, niech wam
będzie wreszcie, jak chcecie. O co wam chodzi?
– O co nam chodzi? Tutaj dzieją się rzeczy
straszliwe! Obraża się religię i nikt nie występuje
w jej obronie. A gdzie obowiązek chrześcijański?
– Dobrze, dobrze – przerwał doktor – moim obowiązkiem jest pielęgnować tylko zdrowie waszych
wiernych. Część, powiedzmy... powieściowa należy
do was. Ale do rzeczy, co się dzieje?
– Chlebojedow, ten trochę przygłupi, przyszedł
dzisiaj do cerkwi z kiełbasą i tak próbował przystąpić do komunii.
– Z kiełbasą? – wykrzyknęliśmy zdumieni.
– Tak, przyniósł ją w ręce. Uklęknął i powiedział: –
„Chcę chleba, żeby zjeść kiełbasę, chcę wina, żeby
popić, jestem głodny". – Oburzeni wierni schwycili
go i wypchnęli na ulicę, bijąc i kopiąc. Zdjąłem
szybko szaty kościelne i zdążyłem na czas, żeby
uchronić biedaka przed pobiciem. Uspokoiłem ludzi
i zaprowadziłem go do siebie. Był spocony i trząsł się
ze strachu. Dałem mu kieliszek wódki, po czym wyznał mi, że jacyś żołnierze dali mu kiełbasę, nauczyli, co ma powiedzieć w cerkwi, i wepchnęli go przez
drzwi. Oburzony, zawołałem diaka i poszedłem
z nim do karczmy, gdzie siedzieli i pili owi żołnierze,
aby zaprotestować i wypomnieć im ich zły uczynek. Myślicie, że się poczuli zawstydzeni tym, że
nadużyli dobrej wiary głuptasa i obrazili poważnie
nasze uczucia religijne? – „Cicho siedzieć, popy!"
– krzyknął jeden. – „Jak będziemy chcieli, to wcielimy Besarabię do Polski, zburzymy cerkiew, a nasi
księża poobcinają wam brody i sutanny". – I to są
katolicy...
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kącik literacki / blękitna dywizja
w
W następnych dniach, po wymarszu hallerczyków, Soroki wydały mi się miastem wymarłym.
W dwa tygodnie później zaczęły napływać niepokojące wieści. Wreszcie pokazali się na rynku żołnierze
obdarci, wyczerpani, ranni. Pod pokrywającym ich
błotem można było dostrzec błękitny kolor ich mundurów. Wieść o ich przybyciu szybko obiegła miasto
i ludzie zbierali się wokół grupek polskich rozbitków.
Boleśnie wzdychali: – Co za nieszczęście! Wszystko
skończone!
Błękitna dywizja po opuszczeniu Sorok przekroczyła Dniestr i weszła na Ukrainę. Pod Kaniowem
natknęła się na niemiecką dywizję, jedną z tych,
które przedtem walczyły na froncie, nie istniejącym
już po podpisaniu rozejmu niemiecko-rosyjskiego.
Niemcy próbowali, tak jak Polacy, przedrzeć się do
swego kraju. Hallerczycy, myśląc, że wojna już skończona i że w Niemcach znajdą sprzymierzeńców
do walki z bolszewikami, zostali przez nich nagle
zaatakowani, rozbici i zdziesiątkowani pośród nie
dającego się opanować zamętu. Większa ich część
zginęła w tej bitwie, rannych zaś zebrali ukraińscy
chłopi. Generał Haller zdołał uratować się z garstką
oficerów i żołnierzy.
– Obraziliście naszą religię – zabrzmiał głos
popa, któremu wydało się, że poznaje w jednym
z rozbitków chuligana zamieszanego w sprawę
Chlebojedowa. – Bóg was pokarał! Rozbił waszą
dumę w puch i proch. Jego archaniołowie...
– ...to znaczy Niemcy – przerwał tę perorę doktor
Sardow, wybuchając śmiechem. – Cha, cha, cha!

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Pękło napięte milczenie, w jakim słuchaliśmy
relacji o tej tragedii. Wszyscy robili komentarze,
wygłaszali opinie. Adwokat Kurowski zabrał
rannych do projektowanego Domu Polskiego,
a doktor Sardow poszedł po bandaże i środki dezynfekcyjne. Po początkowym wybuchu skruszony
pop ogłosił wszystkim, że ma zamiar odprawić
w cerkwi nabożeństwo żałobne za dusze Polaków
poległych pod Kaniowem. Rozeszli się zebrani na
rynku, a ja wróciłem do domu. W godzinę później,
kiedy jadłem kromkę razowego chleba z bryndzą,
przyszedł ksiądz katolicki.
– Ponieważ masz być moim ministrantem,
chodź, pomożesz mi. Kaplica jest już prawie
gotowa. Przygotuj ołtarz, zapal świece, zacznij
dzwonić!
Będę odprawiał mszę za zmarłych bohaterów!
– Co to znaczy konkurencja! – zaśmiał się
doktor, kiedy ksiądz wyszedł. – Najpierw popi
i księża wymyślali na wojskowych, teraz pędzą
jeden przed drugim, żeby ich wychwalać. Mogliby
się porozumieć i odprawić wspólną mszę... na
przykład w bożnicy, żeby nie dać pierwszeństwa
ani cerkwi, ani kościołowi! Cha, cha, cha!
Wszyscy obecni zaprotestowali, oburzeni tym
nowym pomysłem doktora, który im się wydał
skandalicznie cyniczny. Zobaczyć w owym czasie
popów i księży modlących się razem w tej samej,
i to żydowskiej, świątyni – wydawało się wszystkim
okropnością wprost nie do pomyślenia.


Zagadki

1. W wapiennym domku
Zaszumi morze,
Jeśli do ucha
Domek przyłożę.

2. Chociaż wcale nie jest rzeką,

Mały mostek stoi na nim.
Morzem płynie w świat daleko,
A przybija – do przystani.

3. Jak nazwiesz
Zairnka nad morzem,
Na których
Poleżeć możesz?

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres
redakcja.jutrzenka@gmail.com

Pod koniec roku wśród najaktywniejszych
uczestników Klubu będą rozlosowane nagrody!
Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.

ciekawostki

NAJLEPSZY POLSKI PRODUKT EKSPORTOWY

graficznej, jak i oferowanej rozrywki, prezentuje
się epicko.
Po „Wiedźminie” najpopularniejszą polską grą
w produkcji jest niewątpliwie „Dying Light” wrocławskiego Techlandu.
Wiedźmin (wydany pod nazwą międzynarodową The Witcher, w Czechach jako Zaklínač, w Rosji jako Ведьмак –
komputerowa gra fabularna w konwencji fantasy, wyprodukowana przez polskie studio CD Projekt RED.

smacznego!

Kruche ciasto z malinami
Przepyszne kruche ciasto z malinami i delikatną pianką. Zamiast malin do piany można dodać
truskawki, poziomki, jagody. Zapraszamy do wypróbowania, bo przepis jest bardzo prosty, przygotowanie
ciasta błyskawiczne, a efekt końcowy wyśmienity!
KRUCHE CIASTO
l 25 dag mąki pszennej l 10 dag cukru pudru
l 14 dag masła zimnego l 4 żółtka

l

PIANKA Z MALINAMI
4 białka l 10 dag cukru pudru l 15 dag malin

Maliny umyć i osuszyć na ręczniku papierowym,
pokroić na połówki. Tortownicę o średnicy 22 cm
wyłożyć papierem do pieczenia (spód tortownicy posmarować lekko masłem, aby papier nie ruszał się).
Z mąki, pokrojonego na kawałki masła, cukru
pudru i żółtek zagnieść szybko kruche ciasto. Przełożyć do przygotowanej tortownicy i wylepić ciastem
tylko spód foremki, ciasto podziurkować widelcem.
Wstawić do nagrzanego piekarnika do 190ºC i podpiec na jasno-żółty kolor przez ok. 22 minuty. Wyjąć
z piekarnika i lekko przestudzić.
W tym czasie zacząć ubijać białka ze szczyptą
soli. Gdy białka będą ubite na sztywno, powoli dodawać cukier puder i dalej ubijać. Dodać pokrajane
maliny i delikatnie wymieszać. Pianę z malinami wyłożyć na podpieczony kruchy spód i wstawić do gorącego piekarnika nagrzanego do 190ºC i piec przez
15 minut. Po upieczeniu wyjąć z piekarnika i całkowicie wystudzić. Ciasto krajać na zimno.
www.ciasta.net
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– „Wiedźmin” to najlepszy przykład na to, jakie
miejsce Polska zajmuje w światowej gospodarce –
mówił Barak Obama. Trudno o lepszy dowód na
to, że w tej chwili gry są najlepszym towarem eksportowym, przynajmniej jeśli chodzi o wizerunek
Polski na świecie i wypracowanie marek, które będą
naprawdę powszechnie kojarzone. Nie brakuje bowiem polskich firm, których produkty sprzedają się
na całym świecie, ale w tej chwili „Wiedźmin” jest
prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną marką
z Polski. Potwierdzają to wyniki sprzedaży: pierwsza
i druga część „Wiedźmina” znalazły około 7 milionów nabywców. Dla porównania: gigahit GTA V
sprzedał się w liczbie 32 mln sztuk, a warto pamiętać, że za serią Grand Theft Auto stoi o wiele
dłuższa historia i pieniądze.
Trudno stwierdzić, czy faktycznie Obama przyczynił się do popularności nowego trailera „Wiedźmina 3”, bo przecież fani gier na całym globie i tak
z niecierpliwością wyczekiwali prezentacji. A jest na
co czekać, bo nowy „Wiedźmin”, zarówno od strony

KONKURSY

KONKURS PROZATORSKI DLA POLONII
ojczysty – polski – mój 2015
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w ramach projektu VOX POLONIAE
współorganizowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Organizator: Gmina Kęty.
Współorganizator: Dom Kultury w Kętach.
Cel konkursu:
• popularyzacja twórczości literackiej wśród przedstawicieli Polonii,
• umożliwienie kontaktu z językiem ojczystym,
• podniesienie poziomu umiejętności posługiwania
się językiem polskim wśród przedstawicieli polskiej
diaspory w krajach Europy środkowo-wschodniej.
Założenia regulaminowe
1.  Konkurs ma charakter ogólnopolonijny, jest skierowany do Polonusów w wieku powyżej 16 roku życia.
2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Domu Kultury w Kętach (pocztą tradycyjną
lub elektroniczną) do dnia 15.09.2015 r. pracy konkursowej w 4 egzemplarzach.
Dane do wysyłania prac (w przypadku wysyłki pocztą
decyduje data stempla pocztowego):
Dom Kultury
32-650 Kęty
ul. Żwirki i Wigury 2a
Polska
animator@domkultury.kety.pl
3.  Konkurs będzie rozstrzygany tylko w przypadku
wpłynięcia do organizatora co najmniej 10 prac.
O nierozstrzyganiu konkursu organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.
4.  Temat prac konkursowych jest dowolny, mile
widziane będą prace o tematyce polonijnej lub patriotycznej.

5.  Do prac powinny być dołączone dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon,
e-mail, krótka informacja o autorze. Prace nadesłane
bez tych informacji nie będą oceniane.
6.  Prace konkursowe mogą powstać w dowolnej formie prozy (opowiadanie, felieton, nowela, reportaż,
legenda, kronika itd.)
7.  Praca nie może przekroczyć 10 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 2000 znaków na stronę).
8.  Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane.
9.  Prace literackie oceniać będzie profesjonalna
komisja powołana przez organizatora, która przyzna
nagrody i wyróżnienia.
10.  W konkursie przyznane zostaną nagrody o łącznej wartości 600 zł.
11.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników
za pośrednictwem strony internetowej organizatora
odbędzie się do 10.10.2015 r., spotkanie z komisją,
wręczenie nagród odbędzie się 17.10.2015 r.
12.  Nadesłane prace nie będą zwracane.
11.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
publikacji konkursowych tekstów bez gratyfikacji
pieniężnych na stronie Domu Kultury, w publikacjach
wydanych przez Dom Kultury czy w mediach patronujących projektowi.
12.  W sprawach nieujętych w regulaminie decydują
organizatorzy. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
www.domkultury.kety.pl

QUIZ „POLACY W EUROPIE”
Odpowiedz na pytanie!
 Sławny polski generał w latach I wojny światowej, mianowany w 1918 roku
wodzem naczelnym zorganizowanej we Francji 100-tysięcznej tzw. Armii Błękitnej. O kogo chodzi?
Odpowiedz i wygraj nagrodę – płytę z filmem „POLSKA W 35 MINUT”! Weź udział w quizie „Polacy w Europie”, szukaj odpowiedzi za pomocą Internetu i wysyłaj do 1 października 2015 r. na nasz
adres: redakcja.jutrzenka@gmail.com
Poprzednie pytania opublikowano w nr. 5/2015 i 6/2015, kolejnych szukaj w następnych numerach.
Redakcja

na wesoło

Wakacje

Nie sposób, na przykład,
nad rzeką, w krzakach
spotkać smętnego ponuraka.
A czy ktoś widział może
kogoś markotnego
latem, w górach lub nad morzem?

Kiedy w rozkładzie naszych zajęć
jest, dajmy na to, kolejno:
pływanie, opalanie,
gra w piłkę lub inna przyjemność,
kiedy dużą przerwą jest cały dzień,
pracowity jest nawet leń
i leniowi czas się nie dłuży,
choć, prawdę mówiąc,
na wakacje nie zasłużył.
Jerzy Skokowski
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Nawet ci, co rzadko się śmieją,
co już z natury są ponurzy –
latem też weseleją
i przestają się chmurzyć.

Albo w lesie, gdzie kukułka kuka,
lub na polu, gdzie zając pomyka –
nie znajdziesz, choćbyś długo szukał,
pesymisty ani melancholika.
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Jeśli mowa o sprawach radosnych,
do których się tęskni, na które się czeka,
to chyba każdy przyzna mi rację,
że szczególną satysfakcję
sprawiają mu wakacje –
coś, co cieszy na ogół każdego człowieka.

Ilustracja: Walentyna Martin, Kiszyniów

AKTUALNOŚCI

METAMORFOZY PRZESTRZENI
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Od połowy maja do połowy lipca w galerii sztuki imienia Antioha Cantemira w Belcach była otwarta wystawa
«Metamorfozy przestrzeni III», zrzeszająca trzech artystów
ukraińsko-polskiego pochodzenia w grupę o podobnych
poglądach na sztukę.
Kultury lokalne różnych narodowości nazywane są autentycznym bogactwem – potwierdzenie tych słów znajdujemy
często i za każdym razem z poczuciem radości. Takim hojnym
prezentem dla mieszkańców miasta stała się wystawa mołdawskich artystów: Iriny Szuch, Aleksandra Drobachy i Wasyla
Iwanczuka, zorganizowana przez ukraińską wspólnotę miasta
Belce „Zapowit”.
Prace tych artystów jednoznacznie i bezdyskusyjnie podbiły
serca mieszkańców miasta. Ogromne zainteresowanie wszystkich widzów wystawy wzbudziło rzadkie w beleckiej galerii
bogactwo batiku.
Batik (szczególna technika malowania na jedwabiu) był
eksponowany przez wszystkich trzech artystów. Jeśli chodzi
o tematykę – w pracach przeplatają się różnorodne upodobania
autorów. Irina Szuch preferuje fabularne, emocjonalno-psychologiczne motywy: „Przychodzący kot”, „Kakao we troje” –
złożone, subtelne uczucia bohaterów w sposób szczególny podkreśla techniką batiku. Aleksander Drobacha prócz kompozycji
przedmiotowych daje niesamowite akordy kolorów w tryptyku
„Zabawa białym”, a także w pracach „Monolog”, „Tornado”,
„Perła” i in. Uwagę przyciągają również prace Wasyla Iwanczuka: „Rozmowa o niczym” – złożona kompozycja dekoracyjna
ze szczególnym poczuciem harmonii – i „Maki”, wypełniona
w prawie monochromatycznej gamie.
Na wystawie przedstawiono 37 prac w technice batiku i 44 –
w klasycznej technice malarskiej. W malarskiej części wystawy,
niewątpliwe, króluje W. Iwanczuk. Celowo nie przemyślane
tematy krajobrazów urzekają szlachetnym połączeniem koloru i
faktury, aktywnie wpływając na widza.
Z całą pewnością można powiedzieć, że mieszkańcy Belc
wysoko ocenili wystawę „Metamorfozy przestrzeni ІІІ”. Wcześniej sukces towarzyszył Irinie Szuch, Aleksandrowi Drobasze
i Wasylowi Iwanczukowi na międzynarodowych wystawach
i biennale w Mołdawii, Rumunii, Polsce, Rosji, Kanadzie, Austrii,
Włoszech, na Ukrainie.
Ludmiła Kozyriewa, historyk sztuki
Belce
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