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Frédéric Chopin, născut pe 1 mar-
tie 1810 (sau 22 februarie 1810), în 
satul Żelazowa Wola, ducatul Var-
șoviei, este considerat unul dintre 
cei mai mari pianiști și compozitori 
ai epocii romantice. Un element 
caracteristic al operelor lui Chopin îl 
reprezintă exprimarea aprofundată 
și inspirația din modelele stilistice ale 
muzicii populare poloneze. Talentul 
său a fost descoperit când avea doar 
câțiva ani, iar mențiunile despre copi-
lul genial au încântat rapid aristocrația 
din Varșovia. 

Pianul se regăsește pe tot parcur-
sul operei sale, de cele mai multe 
ori purtând chiar un rol exclusiv, iar 
compozițiile sale sunt considerate 
culmile repertoriului pentru acest 
instrument. 

Pe 5 noiembrie 1830, Chopin a pă-
răsit Polonia pentru totdeauna. După 
ce a rătăcit îndelung, a plecat, în cele 
din urmă, la Paris. Pe drum, Chopin 
a scris un jurnal în care și-a dezvăluit 
starea sufletească din timpul șederii 
la Stuttgart, unde a fost copleșit 
de disperare din cauza înfrângerii 
răscoalei din noiembrie. Conform 
tradiției, atunci au fost create primele 
schițe pentru Studiul „Revoluționar”. 
Piesele din această perioadă sunt 
pline de dramatism, care, încetul cu 

încetul, a început să domine opera 
compozitorului. 

În ciuda faptului că a trăit în străi-
nătate, Chopin a rămas tot timpul cu 
inima și mintea în Polonia. A început 
să se intereseze de viața emigranților 
polonezi, menținând relații strânse cu 
principalii intelectuali polonezi (Adam 
Mickiewicz, Julian Ursyn Niemce-
wicz, Ciprian Kamil Norwid).

Aflat în pragul morții, Chopin a ce- 
rut ca, după ce va muri, trupul să-i 
fie deschis, iar inima, trimisă la 
Varșovia. Borcanul cu inima com-
pozitorului afundată în alcool a fost 
transportat clandestin în Polonia, în 
ianuarie 1850, de către sora sa mai 
mare, Ludwika Jędrzejewiczowa. 
În Varșovia, aceasta a păstrat-o în 
apartamentul său o vreme, iar ulterior 
a încredințat-o preoților misionari ai 
Bisericii Sfintei Cruci, care era, de 
altfel, biserica parohială a familiei 
Chopin. Placa comemorativă poartă 
o inscripție cu numele lui Frédéric 
Chopin, iar deasupra numelui se află 
un citat din Evanghelia după Matei: 
„Acolo unde este comoara ta, acolo 
va fi şi inima ta”.

Cu prilejul împlinirii a 211 ani de 
la nașterea compozitorului, Institutul 
Polonez din București a organizat  
o serie de evenimente la Chișinău: un 

concurs pentru elevii de la Școala de 
Arte „Alexei Stârcea” – „Cunoaște-l 
pe Frédéric Chopin” – și o expoziție 
pe gardul Muzeului Național de Istorie 
a Moldovei cu genericul „Frédéric 
Chopin. Viața și creația”. La vernisa-
rea expoziției și decernarea premiilor 
pentru laureații concursului au parti-
cipat: Ambasadorul RP la Chișinău, 
domnul Bartłomiej Zdaniuk; directorul 
Institutului Polonez din București, 
doamna Natalia Mosor; directorul Mu-
zeului Național de Istorie a Moldovei, 
domnul Eugen Sava, dar și alte per-
soane notorii din cultură și învățământ 
și, bineînțeles mulți tineri și copii. Cu 
ocazia acestui eveniment, domnul 
Ambasador Bartłomiej Zdaniuc i-a în-
mânat directorului Muzeului de Istorie 
a Moldovei, Eugen Sava, Medalia de 
Merit pentru Cultura Polonă.

Expoziția a fost pregătită de Institu-
tul „Fryderyk Chopin” din Varșovia și 
tradusă în limba română de Institutul 
Polonez din București. Expoziția este 
prezentată la Chișinău în colaborare 
cu Ambasada Republicii Polone la 
Chișinău și Muzeul Național de Istorie 
al Moldovei și poate fi vizitată înce-
pând cu data de 24 februarie, până 
la 30 martie 2021.

Svetlana Gumeni, 
Director Biblioteca „A. Mickiewicz”

În preajma zilei de naștere a lui Frédéric Chopin, pe 24 februarie 2021, la Chișinău, a fost inaugurată  
o expoziție dedicată vieții și creației celebrului compozitor polonez. Expoziția este pregătită de Institutul 
„Fryderyk Chopin”, iar versiunea în limba română este oferită publicului de Institutul Polonez din București.

Z okazji 211. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina 24 lutego br. w Kiszyniowie otwarto wystawę o życiu  
i twórczości polskiego kompozytora. Ekspozycja przygotowana została przez Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina. Natomiast rumuńskojęzyczna wersja ekspozycji została przygotowana przez Instytut Polski  
w Bukareszcie. 

Fryderyk Chopin, urodzony 1 mar- 
ca 1810 r. (lub 22 lutego 1810  r.) 
uznawany jest za jednego z naj-
wybitniejszych pianistów i kom-
pozytorów epoki romantyzmu. 
Elementem charakterystycznym 
utworów Chopina jest pogłębiona 
ekspresja oraz czerpanie ze wzor-
ców stylistycznych polskiej muzyki 
ludowej. Jego talent odkryto, gdy 
miał zaledwie kilka lat – wzmianki 
o genialnym dziecku szybko za-
chwyciły warszawską arystokrację.

5 listopada 1830 r. Chopin na 
zawsze opuścił Polskę. Po dość 
długiej tułaczce ostatecznie udał się 
do Paryża. W czasie drogi Chopin 
napisał dziennik, przedstawiający 
stan jego ducha podczas pobytu 

w Stuttgarcie, gdzie ogarnęła go 
rozpacz z powodu upadku po-
wstania listopadowego. Wedle 
tradycji, powstały wtedy pierwsze 
szkice do Etiudy „Rewolucyjnej”. 
Utwory tego okresu wypełnione 
są dramatyzmem, które z wolna 
zaczęły dominować w twórczości 
kompozytora.

Mimo życia za granicami kraju 
Chopin sercem i myślami cały czas 
był w Polsce. Zaczął żyć życiem 
polskiej emigracji, utrzymując ścisłe 
kontakty z głównymi intelektuali-
stami polskimi (Adam Mickiewicz, 
Julian Ursyn Niemcewicz, Cyprian 
Kamil Norwid).

Umierający Chopin poprosił, 
by po śmierci otwarto jego ciało  

i wyjęte z niego serce przesłano 
do Warszawy. Słój z sercem kom-
pozytora zatopionym w alkoholu, 
został przewieziony potajemnie do 
Polski w styczniu 1850 r. przez jego 
starszą siostrę Ludwikę Jędrzejewi-
czową. W Warszawie przechowy-
wała go przez jakiś czas w swym 
mieszkaniu, później zostało powie-
rzone opiece księżom misjonarzom  
w kościele Świętego Krzyża, który 
był kościołem parafialnym rodziny 
Chopinów. Na tablicy pamiątko-
wej widnieje napis Fryderykowi 
Chopinowi, rodacy. Nad nim cytat 
z Ewangelii św. Mateusza: Gdzie 
skarb twój, tam serce twoje.

www.instytutpolski.pl

Świętujemy urodziny 
Fryderyka Chopina 
w Kiszyniowie

Wystawa plenerowa  
na ogrodzeniu Muzeum Historii  
w Kiszyniowie (str. 31 August 1989 121 A)

De ziua lui Frédéric Chopin 
la Chisinau¸

ˆ
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Cu ocazia vernisării expoziției stradale „Frédéric Chopin. Viața și creația”, Ambasadorul Republicii Polone în 
Republica Moldova, domnul Bartłomiej Zdaniuk, împreună cu Natalia Mosor, directorul Institutului Polonez 
din București, și Irina Bogataia, directorul Școlii de Arte „Alexei Stârcea” din Chișinău, au înmânat diplome 
laureaților primei ediții a Concursului dedicat vieții și creației lui Frédéric Chopin. Evenimentul s-a încheiat 
cu un recital al tinerilor pianiști, care au interpretat compoziții ale lui Chopin, aducând astfel la Chișinău 
ecouri ale romantismului polonez.

Przy okazji otwarcia w stolicy Mołdawii wystawy plenerowej „Fryderyk Chopin. Życie i twórczość”, 
Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk wspólnie z Dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Natalią Mosor 
oraz Dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych im. Alexei Stârcea w Kiszyniowie Iriną Bogataią wręczył dyplomy 
laureatom I edycji młodzieżowego Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Na zakończenie 
młodzi pianiści porwali wszystkich zebranych piękną muzyką chopinowską w świat polskiego romantyzmu.

Występ 
uczniów Szkoły 
Sztuk Pięknych 

im. Alexei Stârcea 
w Kiszyniowie

Spotkanie z laureatami  
Konkursu Wiedzy 

o Fryderyku Chopinie
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a bibliotecii noastre și a îndrăgit tot 
ceea ce înseamnă cultura și muzica 
poloneză, de aceea nu a putut să 
lipsească de la eveniment, și ne-a 
surprins plăcut interpretând o me-
lodie în limba poloneză, „Tańczące 
Eurydyki”, cea mai dansantă piesă 
semnată de Anna German.

Evenimentul a continuat cu dan- 
suri, degustație de ceaiuri naturiste 
și multe, multe inimioare, reali-
zate de participanți, ca simbol al 
dragostei, al muzicii și al amintirii 
pentru toți cei care au lăsat o urmă 
frumoasă în viața lor, așa cum  
a făcut-o și Anna German – steaua 
strălucitoare a Poloniei.

Activitatea a fost organizată 
împreună cu Asociația femeilor 
poloneze „Krakowianka”, iar printre 
participanți au fost reprezentanți 
ai comunității poloneze din Chiși-
nău. Un oaspete deosebit a fost 
dl. Tomasz Horbowski (Directorul 
Fundației „Solidarity Fund PL” în 
Moldova), care a venit împreună 
cu familia sa.

Mai multe poze și secvențe video 
de la eveniment pot fi vizualizate pe 
pagina de Facebook a Bibliotecii 
„Adam Mickiewicz”. 

Svetlana Gumeni, 
Director Biblioteca „A. Mickiewicz”

La împlinirea a 85 de ani de la 
nașterea marii artiste poloneze 
Anna German, Biblioteca de cultură 
și literatură polonă „A. Mickiewicz” 
a organizat un spectacol literar-ar-
tistic, cu genericul: „Anna German 
– îngerul alb al estradei poloneze”.

La eveniment, au fost invitați toți 
cei care sunt îndrăgostiți de muzica 
interpretei poloneze și care au vrut 
să-i aducă un omagiu în ziua când 
artista ar fi împlinit 85 de ani. Pe 
lângă biografia vieții cântăreței, cei 
prezenți au avut ocazia să desco-

pere cele mai deosebite fotografii 
cu Anna German, să asculte frag-
mente din puținele interviuri pe care 
le-a acordat pe parcursul vieții, dar 
și să recunoască, după negative, 
piesele legendare din repertoriul ei.

Așa cum Anna German a fost  
o femeie, dar și o mama foarte ve-
selă și plină de viață, am încercat 
să le transmitem aceleași emoții 
tuturor celor prezenți la spectacolul 
literar-muzical pe care l-am organi-
zat. Evident, muzica a stat în capul 
mesei și a dezghețat atmosfera, iar 

cele trei domnițe care au interpretat 
melodii din repertoriul artistei au 
redat întocmai sentimentele pe care 
Anna German le-a cultivat și cântat 
în piesele sale. Artista de operă și 
muzică ușoară Adriana Spunei ne-a 
interpretat două melodii semnate 
de cântăreața poloneză: „Nadejda” 
– una dintre ultimele piese scrise 
de artistă – și „Ecoul iubirii”. Adina 
Panfil, care este o mare amatoa-
re a muzicii Annei German, ne-a 
interpretat melodia „Te iubesc”. 
Daria Belova este o tânără cititoare  

W Kiszyniowie pamiętają o Annie German – piosenkarce, śpiewającej w siedmiu językach, laureatce wielu 
festiwali, pierwszej Polce, która wystąpiła w San Remo. Z okazji 85. rocznicy jej urodzin Biblioteka Kultury 
i Literatury Polskiej im. Adama Mickiewicza zorganizowała spotkanie literacko-artystyczne pt. „Anna 
German – biały anioł polskiej sceny”.  

Chișinăul nu a uitat-o pe Anna German, cântăreață care și-a interpretat melodiile în șapte limbi, laureată  
a mai multor festivaluri, prima artistă poloneză care a evoluat la San Remo. Cu ocazia împlinirii a 85 de ani 
de la nașterea interpretei, Biblioteca de cultură și literatură polonă „A. Mickiewicz” a organizat spectacolul 
literar-artistic „Anna German – îngerul alb al estradei poloneze”.

ANNA VICTORIA GERMAN, născută la 14 februarie 1936 în Tașkent, Uzbekistan (Uniunea 
Sovietică) și decedată la 26 august 1982 în Varșovia (Polonia), a fost o cântăreață și compo-
zitoare poloneză, foarte populară în anii 1960 – începutul anilor 1980, cunoscută îndeosebi 
prin cântecele ei pop, interpretate în diferite limbi, фîn special, în polonă și rusă. De-a lungul 
frumoasei sale cariere, a cântat în SUA, Canada, Marea Britanie, Australia, Franța, Portu-

galia, Italia, Ungaria, Mongolia, a avut 
turnee prin orașe din Polonia, Germania 
de Est, Germania de Vest, Cehoslovacia 
și URSS. Anna German a fost laureată 
a mai multor festivaluri naționale și in-
ternaționale (Monte Carlo, Wiesbaden, 
Bratislava, San Remo, Napoli, Viareggio, 
Cannes, Ostend, Sopot, Opole, Kolobr-
zeg, Olsztyn, Zielona Góra). În 2001, 
șase dintre albumele poloneze ale Annei 
German au fost reeditate pe CD-uri, iar 
în ultimii ani, multe dintre melodii au 
fost relansate în Rusia și Polonia.

ANNA GERMAN – STEAUA 
STRALUCITOARE A POLONIEI

ˆ
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De mai bine de 50 de ani, Festivalului „Mărțișor” este un omagiu adus, de artiști din Republica Moldova și 
de peste hotare, unei tradiții pline de romantism – a întâmpina primăvara cu muzică și dans.

Od ponad 50 lat festiwal „Mărţişor” jest hołdem składanym romantycznej tradycji powitania wiosny w Moł-
dawii – poprzez muzykę i taniec, przy udziale miejscowych i zagranicznych entuzjastów.

Festiwal nadejścia wiosny

Od 1 do 10 marca w Mołdawii 
trwał 55. Międzynarodowy Festiwal 
„Mărțișor 2021”. W tym okresie w Ki-
szyniowie i innych miejscowościach 
kraju odbywały się koncerty muzycz-
ne w formacie on-line. Koncerty były 
transmitowane w telewizji publicz-
nej i mediach społecznościowych. 
Działania takie podjęto w związku  
z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Festiwal tradycyjnie już roz-
począł się 1 marca koncertem,  
w którym wzięli udział znane artysty, 

w tym kompozytor Eugen Doga, 
zespół „Zdob și Zdub”, Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Narodo-
wej im. Sergieja Łunkewicza i inni.  
W szesnastu spektaklach muzycz-
nych festiwalu, które odbyły się  
w najważniejszych salach koncerto-
wych Kiszyniowa, wystąpiły znane 
zespoły twórcze kraju: Państwowy 
Akademicki Zespół Tańca Ludowe-
go „Joc”, Orkiestra Muzyki Ludowej 
„Lautarii”, Zespół Pieśni i Tańca 
Ludowego „Flueraș”, grupy„Noroc”, 

„Millenium”, „Brio Sonores”, „Akord”, 
„Catharsis”. W Sali Organowej odbył 
się koncert dedykowany lekarzom – 
w podziękowaniu za wszystko, co 
robią, by ratować ludzkie życie.

W ciągu pierwszych dziesięciu dni 
marca mołdawskie grupy muzyczne 
i taneczne przeobrażały sceny sal 
koncertowych w prawdziwy pokaz 
tradycji, radośnie oczekując nadej-
ścia wiosny.

Zeszłoroczny festiwal odwołano  
z powodu pandemii.

Opr. Marita Rogowa
FOT. locals.md

Święto 1 marca istnieje  
w Mołdawii, Rumunii, Bułgarii 
i Grecji od niepamiętnych 
czasów, a jego symbolem jest 
Mărţişor – węzełek w barwach 
biało-czerwonych.

Ta ozdoba tradycyjnie jest 
przypinana do ubrania 1 marca. 
W tym dniu ludzie wręczają  
sobie małe ozdoby wykonane  
z nici. Są robione własnymi 
rękami lub kupowane  
w gotowych sklepach, to nie ma 
znaczenia. Ważne jest, aby 
zwyczajowo dawać je krewnym, 
przyjaciołom i znajomym  
z życzeniami szczęścia  
i zdrowia. Mărţişor jest noszony 
na ubraniach przez cały miesiąc, 
a następnie zawiesza się go  
na drzewie, myśląc życzenie.

Historia tego symbolu powitania 
wiosny pozostaje tajemnicą. 
Mówi się, że święto to powstało  
w okresie Cesarstwa Rzymskiego, 
kiedy obchodzono Nowy Rok 
1 marca, miesiąca Marsa. 
Był nie tylko bogiem wojny, 
ale także bogiem rolnictwa, 
przyczyniając się do odrodzenia 
przyrody. Ta dwoistość znajduje 
odzwierciedlenie w Mărţişor, 
gdzie biel i czerwień można 
rozumieć jako symbole pokoju  
i wojny.
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Cu prilejul Zilei Internaționale a Poeziei, care se desfășoară anual pe data de 21 martie, membrii Cercului 
Tinerilor Jurnaliști „Polonia” din Chișinău și-au dat întâlnire cu poezia lui Adam Mickiewicz, supranumit 
„bardul slav”.

Z okazji Światowego Dnia Poezji, który jest obchodzony co roku 21 marca, członkowie Koła Młodych 
Dziennikarzy „Polonia” w Kiszyniowie spotkali się z poezją Adama Mickiewicza, nazywanego „bardem 
słowiańskim”.

Sonety krymskie

CISZA MORSKA
   Na wysokości Tarkankut

Już wstąż kę pa wi lo nu wiatr za le d wie mu śnie,
Ci chy mi gra pier sia mi roz ja śnio na woda;
Jak ma rzą ca o szczę ściu na rze czo na mło da
Zbu dzi się, aby wes tchnąć, i wnet zno wu uśnie.

Żagle, na kształt cho rą gwi gdy woj nę skoń czo no,
Drze mią na masz tach na gich; okręt lek kim ru chem
Ko ły sa się, jak gdy by przy ku ty łań cu chem;
Maj tek wy tchnął, po dróż ne roz śmia ło się gro no.

O mo rze! po śród two ich we so łych ży ją tek
Jest po lip, co śpi na dnie, gdy się nie bo chmu rzy,
A na ci szę dłu gi mi wy wi ja ra mio ny.

O my śli! w two jej głę bi jest hy dra pa mią tek,
Co śpi wpo śród złych lo sów i na mięt nej bu rzy;
A gdy ser ce spo koj ne, za ta pia w nim szpo ny.

BURZA

Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei,
Głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki,
Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki,
Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei.

Wicher z tryumfem zawył, a na mokre góry
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu
Wstąpił genijusz śmierci i szedł do okrętu,
Jak żołnierz szturmujący w połamane mury.

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie,
Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada,
Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać.

Jeden podróżny śiedział w milczeniu na stronie
I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada,
Albo modlić się umie, lub ma z kim się żegnać.

Sonete din Crimeea

LINIȘTEA MĂRII
   Pe înălţimile de la Turkankut

Vântul de-abia atinge-a catargului vântrea;
Lin, unda clară, pieptul a prins să şi-l ridice
Ca tânăra mireasă purtată-n vis ferice,
Când, de-un suspin trezită, în somn iar va cădea.

Iar pânzele, ca steaguri la cap de bătălie,
Mai picotesc în vârfuri; uşor de tot împinsă,
Corabia se-nclină, în lanţuri parcă prinsă;
Matrozii dorm; drumeţii sunt plini de veselie.

O, cuget! în adâncu-ţi e-o hidră: amintirea,
E un polip ce-ţi doarme-n adânc, de-i cer noros,
Iar când se-nseninează, lungi braţe-ntinde fiara.

O, cuget! în adâncu-ţi e-o hidră: amintirea,
Ce doarme când destinul e crunt şi furtunos,
Iar când e pace-n suflet înfige-ntr-însul gheara

FURTUNA

Pânze şi cârmă-s rupte-n vârtejul ce vuieşte,
Voci îngrozite strigă, gem pompele de apă,
Parâmele din mână matrozilor le scapă,
Soarele-apune-n sânge, luând ultima nădejde.

Urlând triumfă vântul, iar peste piscu-nalt
Al apei ridicate de trombele marine,
Către vapor, deodată, al morţii geniu vine
Ca un soldat luând ziduri slăbite, cu asalt.

Aproape morţi zac unii; ici, unul se jeleşte;
Luând bun-rămas, un altul între amici leşină;
Alţii-n genunchi se roagă, s-alunge-al morţii ceas.

Un călător, deoparte, stă mut şi se gândeşte:
Ferice-i cel ce-şi pierde puterea, cin′ se-nchină,
Sau are de la cine să-şi ia un bun-rămas.

Traducere de Miron Radu Paraschivescu

wiersz na dobry dzień

SPOTKANIE Z POEZJĄ 
ADAMA MICKIEWICZA

SPOTKANIE LITERACKIE 
„SONETY KRYMSKIE”

Jedno z marcowych online-spo-
tkań Koła Młodych Dziennikarzy 
w Kiszyniowie odbyło się z okazji 
Światowego Dnia Poezji. Spotkanie 
poetyckie zostało poświęcone twór-
czości Adama Mickiewicza, a jego 
celem było propagowanie wśród 
uczniów dorobku wieszcza oraz 
zachęcanie do rozwijania zdolności 
recytatorskich.

Młodzież, zainspirowana dzieła-
mi Adama Mickiewicza, zaprezen-
towała „Sonety krymskie” w języku 
polskim oraz w poetyckich prze-

kładach rosyjskich poetów XIX-XX 
wieku: Michaiła Lermontowa, Iwana 
Bunina, Iwana Kozłowa, Piotra 
Wiazemskiego, Apollona Majkowa. 

W programie spotkania literac-
kiego znalazły się również informa-
cje biograficzne z życia Adama Mic-
kiewicza związane z jego okresem 
rosyjskim 1824-1829.

Kierownik Koła Swietłana Lap-
tiacru, która przygotowała i przepro-
wadziła program, czytała wiersze 
Adama Mickiewicza w przekładzie 
na język rumuński.

Na zakończenie uczniowie za-
planowali spotkanie na uroczystym 
otwarciu pomnika-ławeczki Adama 
Mickiewicza, które odbędzie się  
w stolicy Mołdawii w kwietniu br.

Światowy Dzień Poezji ustanowio-
ny został przez UNESCO w 1999 
r. Celem tego Dnia jest promocja 
czytelnictwa, pisania, publikowania 
i nauczania poezji na całym świecie.

(sl)

21 III
godz. 14.00

W PROGRAMIE:

– życie i twórczość Adama Mickiewicza
– czytanie wierszy

Światowy Dzień Poezji 

SPOTKANIE
literackie

online

Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” w Kiszyniowie 
zaprasza na
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În apropierea orașului Ceadîr-Lunga, care face parte din UTA Găgăuzia, se află singura fermă din Republica 
Moldova specializată în reproducerea și creșterea trăpașilor Orlov. Acest loc mai este numit „perla 
Găgăuziei”.

W okolicach miasta Ceadîr-Lunga, wchodzącego w skład Autonomii Gagauskiej, znajduje się jedyne  
w Republice Mołdawii gospodarstwo, specjalizujące się w reprodukcji rasowych orłowskich kłusaków. 
Często miejsce to nazywane bywa również perłą Gagauzji.

În parcul Valea Morilor din Chișinău – unul dintre locurile de odihnă cele mai îndrăgite de chișinăuieni – 
este instalată de ceva timp o compoziție sculpturală: o tânără care învață să meargă pe skateboard, un 
băiat care o ține de mână și un cățel ce aleargă vesel în urma lor.

W kiszyniowskim parku Valea Morilor (Dolina młynów) – ulubionym miejscu wypoczynku mieszkańców – 
stoi kompozycja rzeźbiarska: dziewczyna uczy się jeździć na deskorolce, za rękę podtrzymuje ją chłopak, 
za nimi biegnie pies.

Ferma „At Prolin” w Ceadîr-Lun-
ga, w której odbywa się reprodukcja 
orłowskich kłusaków, jest przedsię-
biorstwem państwowym. Kieruje nim 
najbardziej bodaj znany w Mołdawii 
hodowca koni Konstanty Kelesz.

Konie zawsze odgrywały szcze-
gólną rolę w historii gagauskiej toż-
samości. – Przez stulecia hodowano 
je na budziackich stepach, ale z 
czasem hodowla zanikła, chociaż o 
koniach tu wychowanych krążyły le-
gendy – opowiada Konstanty Kelesz. 
Prokreacją koni zajmowali się jego 
ojciec, dziadek i pradziadek, który 
znany był daleko poza granicami 
Besarabii.

Kiedy Konstanty postanowił na-
uczyć się tego zawodu, rodzice nie 
zgodzili się, zrobiło im się go żal – 
był drobnej postury. Po ukończeniu  
8 klasy rozpoczął naukę w technikum 
zootechnicznym, zaczął trenować 

w szkole jeździeckiej, na poważnie 
zajął się zapasami. Otrzymał dyplom 
ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 
a w zapasach – tytuł zapaśnika. 
Potem zaocznie skończył Odeski 
Instytut, zostając dyplomowanym 
zootechnikiem. Tam też, na odeskim 
hipodromie, po raz pierwszy zobaczył 
kłusaka orłowskiego i dosłownie za-
chorował na niego.

W 1981 r. Konstanty Kelesz po od-
byciu służby wojskowej wrócił do Ce-
adîr-Lunga, gdzie pracowały brygady 
winiarskie i sadownicze, owczarnia i 
ferma drobiu. I wszędzie do pracy po-
trzebne były konie. Stadnina powstała 
przy owczarni. Z udziałem Kelesza do 
celów reprodukcyjnych kupiony został 
pierwszy czystej krwi kłusak orłowski 
Kołdun. Od tej pory stadnina zaczęła 
rosnąć i rozwijać się.

Obecnie na fermie „At Prolin” jest 
ponad 70 rasowych orłowskich kłusa-

ków, kobył, ogierów i źrebiąt. Kłusak 
orłowski jest koniem wszechstron-
nym. Może być wykorzystywany do 
jazdy wierzchem i jako koń do spor-
towej uprzęży i jako koń pociągowy. 
Gospodarstwo dostarcza konie dla 
całej republiki. Nie posiada ono ani 
przydziałów ziemi, ani transportu, 
ani pastwisk. Paszę trzeba kupować. 
Utrzymanie koni – to przyjemność nie 
należąca do tanich. Pasza tylko dla 
jednego konia to koszt rzędu tysiąca 
dolarów rocznie. A dodać do tego 
jeszcze trzeba opiekę, lekarstwa, 
witaminy, paliwo...

Konie BudziakaPolski piesek uwieczniony 
w kiszyniowskiej rzeźbie

Dla Mołdawian, 
Bułgarów i Gagauzów, 
mieszkających 
na tych terenach,  
koń to element 
kultury. 

Konstanty Kelesz

Wykonana z brązu aranżacja pojawiła się na nabrzeżu jeziora pod 
koniec  grudnia 2017 r. To trzecia z prac wykonanych w ramach projektu 
„Rzeźby, które patrzą w oczy”. Ideą tego pomysłu jest uczynienie z Kiszy-
niowa miejsca bardziej atrakcyjnego oraz danie młodym rzeźbiarzom moż-
liwości wyrażenia siebie. Dzieło całkowicie odpowiada atmosferze miejsca, 

w którym zostało postawione, przecież w parku 
Valea Morilor często organizowane są 

zawody sportowe, gromadzące 
aktywną młodzież.

Rzeźba została odlana  
z brązu z pomocą kierownika 
projektu Wiaczesława Żyglic-
kiego. Dziewczynę i chło-
paka „lepił” Petru Glovan, 
absolwent Akademii Muzyki, 
Teatru i Sztuk Wizualnych.  

A jamnika kręcącego się obok 

młodych ludzi, wykonał wykładowca 
Akademii Vasile Sitari, „na wzór” 
pieska byłego ambasadora Polski 
w Republice Mołdawii.

– Po zakończeniu prac wy-
słaliśmy nawet do Polski zdjęcie, 
żeby były ambasador zobaczył 
swojego jamnika, uwiecznionego  
w kiszyniowskiej rzeźbie – mówi 
Wiaczesław Żyglicki, znany mołdaw-
ski rzeźbiarz.

Ambasador dawno już wyjechał, 
a sława o nim i jego psie umacnia 
się.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Horyn
Tłum. Lucyna Otwinowska
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– Stadnina koni jest jak reaktor 
atomowy: jeśli został uruchomiony, 
nie można go zatrzymać – wyja-
śnia Konstanty Kelesz. – Konie 
codziennie trzeba karmić i poić. 
Bywało, że drogę zasypał śnieg, 
nie można było przejechać. Zda-
rzało się brnąć na fermę w śniegu 
po pas. Sporadycznie są problemy 
z elektrycznością, paliwem, zimą 
zamarza woda, na paszę brakuje 
pieniędzy. Ale czy to może być 
usprawiedliwieniem? Koń powinien 
być nakarmiony i syty. I jak wyjaśnić, 
że jeśli on choruje, chorujesz razem  
z nim. Nie można spokojnie spać, 
jeśli koń źle się czuje – opowiada 
Kelesz.

Aby dokonywać selekcji genetycz-
nej koni należy znać ich genealogię, 
linie rodowodowe i rodziny. Konstanty 
Kelesz zna na pamięć nie tylko imio-
na swych podopiecznych, daty ich 
urodzin, ale nawet imiona ich matek 
i ojców. Po bardziej szczegółowe 
informacje sięga do państwowych 
ksiąg rejestru koni rasowych, na 
podstawie których można ustalić linię 
rodowodową dowolnego konia aż do 
urodzonego w 1784 r. ogiera Barsa, 
który był przodkiem rasy.

Niestety, poczynając od lat 90., 
środki finansowe przyznawane dotąd 
z budżetu państwa były niewystar-
czające na modernizację stadniny 
„At Prolin”, jej stan z każdym rokiem 
pogarszał się. 

– Lata 90. były niewiarygodnie 
trudne. Zaistniała konieczność 
zmniejszenia pogłowia. Zostawiono 
tylko dwa ogiery – reproduktory  
i matki, ale przetrwaliśmy – wspo-
mina Kelesz. – Fermę przekazano 
na utrzymanie miastu, dla którego 
przedsięwzięcie to stało wielkim 
obciążeniem. Wtedy zwróciliśmy się  
do państwa i od 2004 r. naszym zało-
życielem jest Ministerstwo Rolnictwa 
Republiki Mołdawii – wyjaśnia Kelesz.

Niedawno władze Gagauzji wy-
stąpiły z inicjatywą, mającą na celu 
ratunek i modernizację obiektu. Zo-
stał opracowany projekt zbudowania 
na obrzeżach miasta Ceadîr-Lunga 
kompleksu turystycznego, w którym 
planowany jest maneż, hipodrom, 
hotel, restauracja, teren parkowy  
i nowe stajnie dla koni. W skład 
kompleksu wejdzie ponad 20 rodza-
jów usług o charakterze sportowym  
i rekreacyjnym.

– Priorytetem powinien być przede 
wszystkim maneż, żebyśmy mogli 
oferować usługi z zakresu jazdy 
wierzchem, hipoterapii, organizować 
wystawy, przeglądy koni, lonżowanie. 
Mam nadzieję, że kiedyś zorganizo-
wana zostanie pierwsza gagauska 
aukcja sprzedaży koni – mówi Kon-
stanty Kelesz.

Kłusaki orłowskie z Gagauzji nie 
biorą udziału w międzynarodowych 
zawodach. Ale Konstanty Kelesz 
wystawia swoje obrazy na między-
narodowych wystawach malarskich. 
A na nich wszystkich są konie.

Tak, w wolnych chwilach rysuje 
on swoje konie z natury. Obrazy 
Kelesza można zobaczyć w niewiel-
kim muzeum obok stajni. Są one 
kupowane przez koneserów zarówno  
z Mołdawii jak i z zagranicy. W latach 
90. pieniądze, uzyskane ze sprzeda-
ży, pomogły stadninie przetrwać.

W muzeum wystawione są rów-
nież elementy końskiej uprzęży, 
książki i archiwalne fotografie. Ale 
najczęściej całą uwagę turystów 
odwiedzających „At Prolin” skupia na 
sobie sam Konstanty Kelesz.

– On na tyle lubi swoją pracę, na 
tyle jej się poświęca, że dla niego 
wycieczki, które oprowadza są 
czymś naturalnym. A dla turystów, 
przyjeżdżających z zagranicy lub  
z północy Mołdawii, dyrektor stadni-
ny sam w sobie jest marką. A dopiero 
potem orłowskie kłusaki – mówią 
przewodnicy.

Kontakt człowieka z koniem przy-
nosi autentyczną przyjemność. Jest 
to i odprężający wypoczynek i kształ-
towanie uczuć. Może też dlatego  
w stadninie stale przebywają liczni 
zwiedzający – poczynając od miło-
śników koni do uczniów, przyjeżdża-
jących całymi klasami.

A na marginesie, materiał ten zo-
stał przygotowany na prośbę dzieci 
ze Stowarzyszenia Polaków Gagau-
zji, które odwiedziły stadninę podczas 
jesiennych wakacji w 2019 r.

Tekst: Tatiana Mironik
Tłum. Lucyna Otwinowska

Konstanty Kelesz

Polonusi z Komratu i Styrczy  
na farmie „At Prolin”

Zadziwiający 
świat koni

w obrazach 
Konstantego 

Kelesza
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 Część nakładu jest dodawana do miesięcznika „JUTRZENKA”

Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii
polskawiosna@gmail.com
Helena Usowa, Elena Pumnea
Lucia Țurcanu, Lucyna Otwinowska  
Mirosław Horyn, Julia Kiryłłowa, Swietłana Laptiacru,  
Tatiana Mironik, Marita Rogowa

 bieżące wydarzenia kulturalne  relacje z wystaw i muzeów  festiwale  
 koncerty  recenzje filmów i książek

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

polsko-mołdawski
AFISZ

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem  
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

„Dzieciństwo Chopina” – e-book dla dzieci

E-book powstał na podsta-
wie spektaklu „Dzieciństwo 
Chopina”, który cieszył się du-
żym sukcesem już od 2012 r., 
gdy miała miejsce jego premie-
ra jako część projektu „Clasic 
e fantastic”, w ramach którego 
najmłodsi rumuńscy widzo-
wie mieli okazję poznać twór-
czość wielkich kompozytorów.  
W 2020 roku projekt został 
wzbogacony o bibliotekę wirtu-
alną, która składa się z książek 
zainspirowanych tymi spek-
taklami muzycznymi. Do tej 
kolekcji dołącza właśnie także 
„Dzieciństwo Chopina” autor-
stwa Mony Ciută i Iriny Sârbu, 
z ilustracjami Annabelli Orosz.

E-book-ul a fost creat pe 
baza spectacolului „Copilăria 
lui Chopin”, care s-a bucurat 
de mare succes încă din 
2012, când a avut premiera 
în cadrul proiectului „Clasic  
e fantastic”, ce a constat în 
prezentarea copilăriei unor 
mari compozitori micilor spec-
tatori din România. Anul tre-
cut, proiectul a fost îmbogățit 
cu o bibliotecă virtuală ce con-
ține cărți inspirate din aceste 
piese de teatru muzical. La 
această colecție se adaugă 
acum și „Copilăria lui Chopin”, 
scrisă de Mona Ciută și Irina 
Sârbu, cu ilustrații de Anna-
bella Orosz.

E-book (w języku rumuńskim) można obejrzeć i pobrać ze strony stowarzyszenia „Clasic e fantastic”:
https://www.clasicefantastic.ro/carte-copilaria-lui-frederic-chopin/

E-book-ul poate fi răsfoit sau descărcat de pe site-ul asociației „Clasic e fantastic”:
https://www.clasicefantastic.ro/carte-copilaria-lui-frederic-chopin/

„Copilaria lui Chopin” – e-book pentru copii
ˆ


