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Uroczystość została zorganizo-
wana w Centrum Rozwoju i Przed-
siębiorczości Polska-Mołdawia w Ki-
szyniowie. Wzięło w niej udział 
ponad 50 osób.

Zaproszenie na wspólne z „Polską 
Wiosną w Mołdawii” świętowanie 
jej urodzin przyjęli przedstawiciele 
Ambasady Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Kiszyniowie – Ambasador 
Bartłomiej Zdaniuk z Małżonką oraz 
Kierownik  Wydziału Konsularnego 
Joanna Lang. 

Obecnie „Polska Wiosna w Moł-
dawii” to zespół blisko 250 osób 
polskiego pochodzenia, które dbają 
o polskie dziedzictwo w Mołdawii. 
Uroczystość była okazją do podsu-
mowania dotychczasowej działalno-
ści Stowarzyszenia oraz spotkania 
się w gronie osób, z którymi „Polska 
Wiosna” współpracuje – przedsta-
wicielami organizacji polonijnych 
i etnokulturowych Mołdawii. Dzięki 
wspaniałym gościom, w tym stu-
dentom z Polski, którzy wzięli udział 
w imprezie zdalnie, spotkanie stało 
się czymś znacznie większym – 
wzruszającym wydarzeniem uświa-
damiającym, że codzienny wysiłek 
na rzecz Polonii mołdawskiej jest 
doceniany i ma wielki sens.

Spotkanie otworzyła prezes Sto-
warzyszenia Oksana Bondarczuk, 
która przywitała zebranych gości 
oraz podziękowała za przybycie na 
tę szczególną uroczystość. W swoim 
przemówieniu m. in. podziękowała 
członkom organizacji za wspaniałą 

În 2021, s-au împlinit 15 ani de la înființarea Asociației „Primăvara Poloneză în Moldova”. Istoria Asociației 
începe în 2006, când comunitatea polonezilor din Chișinău a venit cu inițiativa de a crea o platformă 
permanentă pentru întâlnirile anuale ale polonezilor din Moldova, unde să fie prezentate cultura și tradițiile 
poloneze.

W 2021 roku Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” obchodziło 15-lecie swojej działalności. Historia 
Stowarzyszenia sięga 2006 roku, kiedy to w środowisku polonijnym Kiszyniowa zrodziła się inicjatywa 
utworzenia stałej formuły corocznych spotkań Polonii mołdawskiej, na których będą reprezentowane 
polska kultura i tradycje.

Obchody 15-lecia poObchody 15-lecia powstania wstania 
StowarzyszeniaStowarzyszenia „Polska  „Polska 
Wiosna w Mołdawii” Wiosna w Mołdawii” 

współpracę, ponadto złożyła słowa 
podziękowań osobom i instytucjom, 
które pomagają i wspierają działal-
ność Stowarzyszenia.

Szczególnie wzruszającym mo-
mentem było wręczenie podzięko-
wania dla jednego z założycieli Sto-
warzyszenia Aleksandra Solodchi.

W dalszej części uroczystości, 
było wiele życzeń i gratulacji ze 
strony gości, m. in. od przedstawicieli 
współpracujących z „Polską Wiosną” 
organizacji polonijnych. Zaproszeni 
mogli obejrzeć materiał filmowy 
opowiadający o działalności Stowa-
rzyszenia oraz nagrane życzenia od 
osób pracujacych na jego rzecz. 

Gratulacje złożył też Ambasa-
dor RP Bartłomiej Zdaniuk, który 
podziękował za wspólnie przebytą 
drogę i wszystkim życzył dużo 
zdrowia. Swój podziw i uznanie dla 
działalności Stowarzyszenia wyraziła 
Kierownik Wydziału Konsularnego 
Joanna Lang.

O wspaniałą atmosferę zadbały 
prowadząca uroczystości Julia Tom-
sza i uczestniczki zespołu tanecz-
nego „Wesołe Babcie” (kierownik 
artystyczny Wiktoria Królikowska), 
działającego przy Stowarzyszeniu 
„Polska Wiosna w Mołdawii”. W wy-
konaniu zespołu widzowie mogli po-
dziwiać układy taneczne krakowiaka, 
tańca lubelskiego, mołdawskiego 
i hiszpańskiego. Nie zabrakło wzru-
szeń artystycznych, które zapewniła 
solistka Marta Gincu w asyście Wła-
dysława Turkina (gitara). 

15. urodziny Stowarzyszenia 
„Polska Wiosna w Mołdawii” uświet-
niła swoim występem artystycznym 
wokalistka Dana Pawłowska, która 
specjalnie przybyła na tę uroczy-
stość z Polski. Wykonała piosenki: 
„Och, życie, kocham cię nad życie”, 
„Tabakiera”, „Czerwone korale”, 
„Niech żyje bal!”, „Szyba (Metro)”, 
„Jej portret”. 

Spotkanie dostarczyło wszystkim 
wielu niezapomnianych wrażeń 
i było kolejnym krokiem do budowa-
nia płaszczyzny współpracy na rzecz 
Polonii w Mołdawii.

Swietlana Laptiacru

Jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia „Polska Wiosna 
w Mołdawii” jest promocja kultury i języka polskiego. Organi-

zacja realizuje programy, które skierowane są na ochronę i od-
radzanie tradycji polskich w Republice Mołdawii – są to festiwali, 
spotkania, konkursy. Stowarzyszenie jest wydawcą kwartalnika 
„Afisz polsko-mołdawski” oraz serii książek „Wspomnienia rodzin-
ne” wydawanych wspólnie z Redakcją pisma Polaków w Mołdawii 
„Jutrzenka”.  

 � – 15-lecie naszej 
działalności napełnia nas 
dumą, że stworzyliśmy taką 
organizację przy pomocy 
nieocenionych ludzi, których 
wkład w codzienną pracę 
jest bezcenny. Dziękuję  
Założycielom Stowarzyszenia 
i wszystkim, którzy w ciągu 
tych lat angażowali się  
w jego działalność – 
powiedziała prezes 
Stowarzyszenia  
„Polska Wiosna w Mołdawii” 
Oksana Bondarczuk

 � Pamiątka dla Ambasadora RP 
Bartłomieja Zdaniuka – koszulka  
z logo Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Mołdawii”

 � Słowa uznania dla jednego z założycieli 
Stowarzyszenia „Polska Wiosna  
w Mołdawii” Aleksandra Solodchi
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 � 100 lat życzą 
przedstawiciele  
polonijnych organizacji 
z północy Mołdawii:  
Stowarzyszenia 
„Styrczańskie 
Dzwoneczki”  
w Głodianach  
i Stowarzyszenia „Dom 
Polski” w Bielcach 

 � Dana Pawlowska 
– gwiazda  koncertu 
z okazji 15-lecia 
„Polskije Wiosny” – 
wykonała najlepsze 
polskie przeboje, 
których tekst  
i melodię zna 
prawie każdy

 � Prowadząca imprezy Julia Tomsza

 � Występują Marta Gincu i Władysław Turkin
 � W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycznego wszystkiego 

najlepszego dla „Polskiej Wiosny” życzy Prezes Emilia Behta

 � Natalia Siniawska, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej 
„Jasna Góra” w Tyraspolu gratuluje Oksanie Bondarczuk 
i wszystkim członkom kiszyniowskiego Stowarzyszenia „Pol-
ska Wiosna w Mołdawii” dotychczasowych osiągnięć i życzy 
dalszych sukcesów

 � Konsul Joanna Lang składa gratulacje z okazji 15-lecia 
działalności Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”

Od lewej: 
Natalia Gula-Vengher, 
Włodzimierz Stefański, 
Lilia Górska, 
Wiktoria Koczurowska, 
Oksana Bondarczuk zdjęcia: Mirosław Horyn

Dziękujemy, że jesteście z nami, 
dziękujemy, że jesteśmy  RAZEM!
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Nikita i Anna Tomsza (Wrocław): Gratulujemy wy-
jątkowych obchodów 15-lecia działalności „Polskiej 
Wiosny w Mołdawii”. Dziękujemy za życzliwość 
i zaangażowanie na rzecz młodzieży. Dziękujemy 
za umożliwienie nam nauki języka polskiego, za 
danie szansy podjęcia studiów w Polsce! Życzymy 
by kolejne lata były pasmem sukcesów. Życzymy 
powodzenia w realizacji planów. Szczególne po-
dziękowania pragniemy przekazać pani Oksanie 
Bondarczuk – dziękujemy za serce i za wsparcie!

Aleksander Pierczun (Kraków): Z okazji 15-lecia 
istnienia organizacji chciałem złożyć życzenia i podkre-
ślić ogromne znaczenie tego co robi „Polska Wiosna 
w Mołdawii”: łączenia osób polskiego pochodzenia, 
promowania polskiej kultury, tradycji i zwyczajów. I to 
właśnie dzięki tej organizacji mogłem wrócić do Ojczy-
zny moich przodków. Życzę dalszego dynamicznego 
rozwoju i sukcesów! 

Anna Gomza (Wrocław): Chcę podziękować całej 
wielkiej rodzinie Stowarzyszenia „Polska Wiosna 
w Mołdawii”. Dziękuję za festiwale, za spotkania opłat-
kowe, za zabawy karnawałowe. Dziękuję za wsparcie, 
za życzliwość. Dziękuję za cudowne wspomnienia. 
Życzę Stowarzyszeniu w kolejnych latach sukcesów, 
a każdemu członkowi organizacji dużo zdrowia i sił.

Anastazja Țimbalari (Kraków): Z całego serca chcę 
pogratulować „Polskiej Wiośnie w Mołdawii” 15-lecia 
istnienia. To właśnie ta organizacja dała początek 
naszemu samookreśleniu, naszej tożsamości. Co nie-
zmiernie ważne dla każdego –wiedzieć kim jesteśmy. 
Bardzo dziękuję pani Oksanie Bondarczuk i wszyst-
kim członkom „Polskiej Wiosny” za poświęcony czas, 
za pasję, z jaką wykonują swoją pracę. Dziękuję!

Piękne życzenia na 15-lecie Piękne życzenia na 15-lecie 
„Polskiej Wiosny w Mołdawii”„Polskiej Wiosny w Mołdawii”

Stanisław i Egor Bargan (Opole): Z okazji jubileuszu 
15-lecia „Polskiej Wiosny w Mołdawii” pragniemy 
podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia, 
a  szczególnie Pani Prezes, za umożliwienie pozna-
nia polskiej kultury i stworzenie szansy studiowania 
w Polsce! Wszystkiego najlepszego! 

 � Występ zespołu tanecznego „Wesołe Babcie” (kierownik 
Wiktoria Królikowska) na uroczystości z okazji 15-lecia 
Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”

esołeesołe
  Babcie  Babcie

zdjęcia: Mirosław Horyn
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Mihai Pruteanu (Warszawa): „Polska Wiosno”, 
z okazji właśnie obchodzonego jubileuszu życzę 
wszystkim członkom szczęścia i spełnienia marzeń! 
Zdaję sobie sprawę, że praca w Stowarzyszeniu nie 
jest łatwa, ale na pewno daje dużo satysfakcji. Dzię-
kuję za lekcje języka polskiego, wspólne wycieczki, 
imprezy, warsztaty. To wszystko było bardzo ważne 
dla mnie, dla nas, Polaków w Mołdawii. 

Andrei Pruteanu (Warszawa): Kiedy mówię „Polska 
Wiosna w Mołdawii” mam przed oczami zespół przy-
jaznych ludzi, mądrych nauczycieli. Zespół, który dał 
dużo każdemu z nas. Pamiętam wycieczki do Polski, 
ciekawe wydarzenia, w których uczestniczyłem. 
Obecnie studiuję w Polsce. Życzę Stowarzyszeniu 
powodzenia w realizacji planów, spełnienia marzeń 
i wszystkiego najlepszego! 

Daniel Nazarow (Opole): Gratuluję „Polskiej Wiosny 
w Mołdawii” z okazji 15-lecia. Dziękuję organizacji za 
wszystkie możliwości, jakie mi dała. Studiuję w Polsce, 
ale obecnie znajduję się w Austrii w ramach wymiany 
akademickiej, gdie mam możliwość komunikowania 
z ludźmi z całego świata. Do tej pory bardzo sobie 
cenię te wszystkie emocji i przeżycia podczas naszych 
wspólnych spotkań 
w Mołdawii.

Anastazja Biriukowa (Toruń): 
„Polska Wiosna w Mołdawii” stała 
się częścią mojego życia. Tu po-
znałam swoich przyjaciół. Ludzi 
sympatycznych, interesujących. 
Stowarzyszenie pozostawiło w mej 
pamięci wiele miłych wspomnień 
z koncertów, festiwali, wycieczek i po-
dróży. Pomogło zdobyć bardzo dużo 
cennych życiowych doświadczeń. 
Chcę podziękować wszystkim tym, 
którzy byli ze mną i włożyli cząstkę 
siebie w tę dużą rodzinę, jaką jest 
„Polska Wiosna w Mołdawii”. Życzę 
dalszego twórczego rozwoju i wielu 
sukcesów! 

Nikita Pawlenko (Wrocław): Dzisiaj 
jest wyjątkowy dzień – obchodzimy 
urodziny naszej kochanej, lubianej 
przez wszystkich „Polskiej Wiosny”! 
Aktualnie studiuję we Wrocławiu 
i jestem z tego powodu szczęśliwy. 
Dziękuję wszystkim, którzy zainspi-
rowali mnie do poznawania polskiej 
kultury, polskiego języka. Dziękuję 
swoim nauczycielom i oczywiście pani 
Oksanie Bondarczuk. Życzę wszyst-
kiego najlepszego! 

Kiryłł Statkiewicz (Toruń): Dzisiaj 
droga mojemu sercu organizacja 
świętuje 15-lecie istnienia i chociaż 
jest nieco młodsza ode mnie, to wła-
śnie ona obdarowała mnie wiedzą. 
Stworzyła nowe możliwości. Oto-
czyła miłością, ciepłem, radością, 
śmiechem! Za to wszystko chcę jej 
powiedzieć: „Dziękuję”. Dziękuję za 
to, że mówię po polsku, że studiuję 
w Polsce. Życzę, żeby nasza „Pol-
ska w Mołdawii” nadal rozwijała się, 
rozrastała. Pozdrawiam. 

Aleksiej Bondarczuk (Radom): 15 lat to poważna liczba dla każdej organiza-
cji, dlatego chcę podziękować i pogratulować Stowarzyszeniu „Polska Wiosna 
w Mołdawii”. Dziękuję za wszystkie wspólne chwile, za wpływ na rozwój osobisty, 
za możliwość zawarcia ciekawych znajomości, za perspektywy. Stowarzyszenie 
„Polska Wiosna w Mołdawii” jednocząc ludzi wokół ich tożsamości, pozwala im 
zachować tradycję i kulturę przodków, przekazywaną następnie kolejnym poko-
leniom. „Polska Wiosna w Mołdawii’ jest nie tylko organizacją. Jest naszą wielką 
rodziną. Życzę, żeby rodzina ta powiększała się z roku na rok coraz bardziej. 
Życzę zdobywania nowych szczytów i osiągania kolejnych celów! 

Marita Rogowa (Radom): Trudno uwierzyć, że Stowarzyszenie „Polska Wiosna 
w Mołdawii” świętuje 15. rocznicę powstania. Trudno też uwierzyć, że jestem 
członkinią „Wiosny” od ponad trzynastu lat! Można powiedzieć, że rosłam razem 
z nią. W niej poznawałam coraz szersze grono znajomych i przyjaciół, z którymi 
wspólnie pokonywałam pierwsze napotykane trudności i problemy. Chcę podzię-
kować Stowarzyszeniu i wszystkim pracującym w nim osobom za wspólne lata. 
Dziękuję za miłe wspomnienia. Dziękuję za umożliwienie mi poznania polskiej 
kultury, polskiego języka. Dziękuję za to, że mogę mówić po polsku i kultywować 
tradycje i obyczaje swoich przodków. W tym wyjątkowym czasie życzę Stowarzy-
szeniu, wszystkim jego członkom pomyślności, sukcesów, dynamicznego rozwoju 
przez wiele kolejnych lat!  

Anastazja Kułaczkina (Warszawa): Z okazji 15-lecia 
„Polskiej Wiosny w Mołdawii” chciałabym złożyć ser-
deczne życzenia wszystkim osobom, które tworzą tę 
organizację i przyczyniają się do jej rozwoju, pomaga-
ją takim osobom, jak ja. 10 lat temu dowiedziałam się 
o polskiej klasie w kiszyniowskim liceum, do którego 
się dostałam i moje życie potoczyło tak, że obecnie 
jestem w Warszawie, myślę, że zostanie tu już na 
zawsze. Bardzo mi się tutaj podoba! Lubię Polskę, 
łubie Warszawę. Dziękuję wam za wszystko!    

Piotr Ganża (Bydgoszcz): Życzę 
wszystkiego najlepszego z okazji 
15-lecia „Polskiej Wiosny w Moł-
dawii”! Chciałbym podziękować 
mojej lubianej organizacji za to, 
że obecnie jestem w Polsce, 
w Bydgoszczy! Życzę, aby 
Stowarzyszenie „Polska Wiosna 
w Mołdawii” cały czas się rozwi-
jało i było najlepsze – jak zawsze!

Krystyna 
Placzek (Gdynia): 
 Wszystkiego najlepszego z okazji   
       15-lecia organizacji „Polska 
            Wiosna w Mołdawii”! 
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Moldova este o țară ortodoxă, dar în ea coexistă mai multe culturi. Nașterea Domnului este sărbătorită de 
moldoveni, conform vechiului calendar, pe 7 ianuarie. Târgul de Crăciun din Chișinău, organizat în această 
perioadă, și evenimentele artistice care îl însoțesc bucură publicul cu atmosfera magică a Crăciunului. 

Mołdawia to kraj prawosławny, lecz współistnieje w nim wiele kultur. Narodzenie Pańskie Mołdawianie 
świętują zgodne ze starym kalendarzem – 7 stycznia. Organizowany w tym czasie w Kiszyniowie 
jarmark bożonarodzeniowy i towarzyszące mu wydarzenia artystyczne wprowadzają widzów 
w magiczny klimat świąt Bożego Narodzenia.

O polskich tradycjach O polskich tradycjach 
na jarmarku bożonarodzeniowym na jarmarku bożonarodzeniowym 
      w Kiszyniowie      w Kiszyniowie

Od 7 do 9 stycznia 2022 roku 
w centrum Kiszyniowa trwał Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Na scenie 
znajdującej się w parku przy Pałacu 
Narodowym od rana do wieczora 
występowały zespoły folklorystyczne. 

Celem tego przeglądu jest kul-
tywowanie tradycji, ludowych oby-
czajów i obrzędów związanych 
z okresem świąt Bożego Narodzenia, 
pielęgnowanie tradycji śpiewania 
kolęd, jak też pobudzanie twórczych 
zainteresowań młodego pokolenia.

Mieszkańcy i goście stolicy 
podziwiali występy orkiestry muzyki 
ludowej „Rapsozii Cimișliei”, zespołu 
„Busuioc moldovenesc”, orkiestry 
dętej mołdawskiej straży granicznej 
oraz zespołów ludowych z mołdaw-
skiego miasta Ocnița. 

Swój dorobek artystyczny zapre-
zentował również polonijny zespół 
taneczny „Styrczańskie Dzwoneczki” 
z Glodeni. Młodzi Polonusi zapo-
znali wszystkich z polską tradycją 
jasełkową i kolędniczą, związaną 

z celebrowaniem Święta Trzech Króli. 
To jasełka, w trakcie których zmierza-
jący pokłonić się nowonarodzonemu 
Jezusowi biblijni władcy – Kacper, 
Melchior i Baltazar – rozdają dzie-
ciom cukierki i uczestnicy wspólnie 
śpiewają kolędy.

Publiczność nie szczędziła dłoni 
oklaskując występ „Styrczańskich 
Dzwoneczków”. Wszyscy byli za-
chwyceni przedstawieniem oraz 
pięknymi strojami aktorów.  

(jk) 

Pe 6 ianuarie, în Polonia se sărbăto-
rește Epifania, numită în popor și Ziua 
Celor Trei Regi. Este una dintre cele mai 
vechi festivități creștine, dedicată nașterii 
și botezului lui Isus. În Polonia, are o tra-
diție de secole.

Procesiunea poloneză a Celor Trei 
Regi este considerată una dintre cele 
mai mari înscenări stradale a  Nașterii 
Domnului din lume. Un cortegiu alcătuit 
din copii și „regi”, sau „magi”, defilează 
pe străzi, îndreptându-se spre „iesle”, 
pentru a se închina lui Isus. Toți cei im-
plicați în spectacol interpretează colinde.
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Recent s-au împlinit 172 de 
ani de la nașterea a Luceafărului 
poeziei românești. În toți acești ani 
românii nu l-au cunoscut îndeajuns 
și n-au știut întreaga epopee a vieții 
și creației sale; n-au cunoscut în 
întregime parcursul operei emi-
nesciene, dar mai ales, legătura pe 
care a avut-o acesta cu Polonia. 
De asemenea, ținem să vă facem 
cunoscuți și o serie de scriitori po-
lonezi, care s-au implicat cu mare 
dăruire pentru transpunerea operei 
marelui poet român în grai polon.

Eminescu a fost tradus încă 
din timpul vieţii sale, iar primele 
traduceri au fost în limba germană, 
datorită reginei Elisabeta (Carmen 
Sylva) şi Mitei Kremnitz, la îndemnul 
lui Titu Maiorescu, în volumul Rumä-
nische Dichtungen, în ediţia din 

1881, figurând cu 21 de poeme, iar 
în ediţia a II-a, 1883, fiind inclus şi 
Luceafărul, tradus de Mite Kremnitz.

Conform volumului omagial din 
2000, Eminescu – peste nemărgi-
nirea timpului (alcătuit de Cristiana 
Crăciun şi Victor Crăciun), poetul 
nostru „nepereche” a fost tradus în 
64 de limbi, şi ulterior, în 80 de limbi, 
conform Catincăi Agache „Însemne 
ale nemuririi eminesciene (2016).

Scriitorul şi diplomatul român, 
Nicolae Mareş a fost cel care a iden-
tificat 20 de literați polonezi, care au 
pus în valoare o parte dintre cele 
mai reprezentative poezii eminesci-
ene în limba polonă. Iar în volumul 
său Mihai Eminescu în limba polo-
nă. Studiu şi antologie română-po-
lonă (Bucureşti, eLiterature, 2018), 
Nicolae Mareș, ne vorbește despre 

măiestria tălmăcitorilor polonezi, 
dar și despre opera celor care l-au 
transpus. „Practic, Nicolae Mareş 
regândeşte gândirea lui Eminescu, 
oferindu-ne un captivant spectacol 
intelectual”, cum precizează în pre-
faţa lucrării Alex Ştefănescu.

Autoul primei antologii de lirică 
românească care a apărut în Polo-
nia a fost Emil Zegadłowicz, repre-
zentant de seamă al modernismului 
polonez, care a tradus integral în 
polonă poemul Împărat şi proletar / 
Cesarz i proletariusz, în anul 1932. 
Tot Zegadłowicz a fost cel care la 
numit pe Eminescu „un strălucitor 
meteor”, titlu care ulterior l-au pre-
luat și alți eminescologi.

Dintre cei 20 de literaţi polonezi 
care au tradus din creaţiile emi-
nesciene, făcând de fapt, radiogra-

15 stycznia, w dniu urodzin Mihaia Eminescu, w Rumunii i Republice Mołdawii obchodzą Narodowy Dzień 
Kultury. Dzieła Eminescu dla Rumunów i Mołdawian znaczą tyle, co dzieła Adama Mickiewicza dla Polaków. 
Utwory Eminescu zostały przetłumaczone na ponad 60 języków. Wśród tłumaczy Eminescu na język polski 
można znaleźć wiele znanych nazwisk, na przykład Emil Zegadłowicz, Stanisław Dobrowolski, Kazimiera 
Iłłakowiczówna.

Pe 15 ianuarie, data nașterii lui Mihai Eminescu, în România și Republica Moldova se sărbătorește Ziua 
Culturii Naționale. Opera lui Eminescu înseamnă pentru români și moldoveni la fel de mult ca opera lui 
Adam Mickiewicz pentru polonezi. Lucrările lui Eminescu au fost traduse în peste 60 de limbi. Printre 
traducătorii lui Eminescu în limba poloneză se numără multe nume cunoscute, precum Emil Zegadłowicz, 
Stanisław Dobrowolski și Kazimiera Iłłakowiczówna.

Eminescu 
în limba 
polonă
sau despre 
un strălucit 
meteor

fia unui secol de receptare a poetului nostru naţional în limba şi cultura polo-
neză, mai menţionăm pe: Stanisław Dobrowolski, Wiktor Wiecki, Kazimiera 
Iłłakowiczówna, Anna Kamieńska, W. Lewik, L. Lewin, W. Slobodnik, Adam 
Kozłowski, Danuta Bieńkowska etc., pe compozitorul Z. Lubicz (Skibowski), 
pe graficienii, L. Salmen şi W. Rola Piekarski.

Printre cele mai cunoscute poezii eminesciene traduse în limba polo-
neză, putem menționa: Rugăciunea unui dac, Odă, Împărat şi proletar, Se 
bate miezul nopţii, La steaua, Crăiasa din poveşti, Singurătate, Departe 
sunt de tine, Afară-i toamnă, Somnoroase păsărele, Şi dacă..., Pe aceeaşi 
ulicioară, Egipetul, Cugetările sărmanului Dionis, Pajul Cupidon, De câte 
ori, iubito, Adio, Ce e amorul?, Peste vârfuri, Rugăciune, Pe lângă plopii 
fără soţ, Ce te legeni, Lasă-ţi lumea, Criticilor mei, Sara pe deal, De ce 
nu-mi vii, Revedere, Kamadeva, Dintre sute de catarge, Mai am un singur 
dor, Scrisoarea II, Călin, Glossa, Scrisoarea III, Andrei Mureşan, Doina, 
Luceafărul, Hyperion, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!

Tot Mareș este cel care în premieră face cunoscute preocupările ma-
relui poet pentru cunoașterea istoriei Poloniei. El a examinat însemnările 
lui Eminescu despre Polonia, evaluând cunoștințele tânărului poet despre 
o țară slavă, la fel de valoroasă prin creațiile sale culturale și la fel de ne-
dreptățită, de-a lungul secolelor, ca și România.

Eminescu era dornic de a cunoaște nu numai istoria neamului său, ci 
și a popoarelor Europei, astfel acesta vizitează Cracovia încă din timpul 
studenției, apoi orașul Lwow. O însemnare a lui Eminescu, care impresi-
onează și azi este: „Când simte cineva bătaia inimii polone, când simte 
sufletul național îmbălsămat de poezie, înduioșat de muzică, atuncea lumea 
are voie a-l taxa de nebun, dacă el ar susține de exemplu că Polonia e pe 
moarte sau că va muri. Și poate are să moară corpul națiunei când sufletul 
ei trăiește?” Eminescu se referea la teritoriile poloneze aflate sub stăpâniri 
străine și la cele trei dezmembrări ale țării (1773, 1792, 1795). Unii istorici 
susțin că puțini dintre contemporanii lui Eminescu de pretutindeni erau atât 

de bine informați cu privire la istoria 
Poloniei.

În 1923, când Nicolae Iorga 
a fost ales membru de onoare al 
Academiei de Științe din Cracovia, 
la decernarea titlului, acesta a sus-
ținut o Conferință despre Eminescu, 
încheindu-și discursul astfel: „Na-
țiunile se apropie unele de altele 
prind truda celor de jos și prin elanul 
spiritelor creatoare. Eminescu are, 
fără îndoială, partea sa de contribu-
ție la această comuniune de suflet 
între polonezi și români, comuniune 
pe care vor fi visat strămoșii noș-
tri, care s-au întâlnit nu o data ca 
tovarăși în frumoasa luptă pentru 
creștinătate”.

Studiind relația lui Eminescu cu 
Polonia, ne dăm seama că poetul 
a adus o contribuție semnificativă 
nu doar în istoria literară, dar a creat 
și o punte între culturile celor două 
state, România și Polonia. 

Svetlana Gumeni
Directorul Bibliotecii „A. Mickiewicz”

Chișinău

MIHAI  EMINESCU (ur. 15 stycznia 1850, 
Botoszany, zm. 15 czerwca 1889, Buka-
reszt) – rumuński romantyczny poeta, 
nowelista oraz dziennikarz, uznawany 
za największego poetę literatury ru-
muńskiej. 
Eminescu kształcił się w niemiecko-ru-
muńskim centrum kulturalnym Cernăuţi 
(obecnie Czernowcy na Ukrainie) oraz 
na uniwersytetach w Wiedniu (1869-
1872) i Berlinie (1872-1874), gdzie po-
zostawał pod wpływem niemieckiej 
filozofii i literatury zachodniej. W 1874 
roku został mianowany inspektorem 
szkolnym i bibliotekarzem na Uniwersy-
tecie w Jassach, ale wkrótce zrezygno-
wał, aby objąć stanowisko redaktora 
naczelnego konserwatywnej gazety 
Timpul. Jego działalność literacka do-
biegła końca w 1883 roku, gdy zapadł 
na chorobę psychiczną, która doprowa-
dziła do jego śmierci w przytułku.

Talent poetycki Eminescu został po raz pierwszy 
ujawniony w 1870 roku w dwóch wierszach opu-
blikowanych w Jassach. Potem pojawiły się inne 
wiersze, Eminescu został uznany za czołowego 
współczesnego poetę rumuńskiego. W swojej po-
ezji często odwoływał się do metafizyki, mitologii 
i historii. Poezja Eminescu ma charakterystyczną 
prostotę języka, mistrzowskie posługiwanie się for-
mą rymów i wersetów, głębię myśli i plastyczność 
wypowiedzi, która wpłynęła na prawie każdego 
rumuńskiego pisarza jego epoki. 

Co Eminescu zostawił nam po swoim krótkim ży-
ciu? Setki stron poezji, prozy, tekstów dramatów, 
tłumaczeń i  adaptacji a nawet projektów związa-
nych z gramatyką, sanskrytem i słownikiem rymów 
stają się szerokim wyborem literatury oryginalnej, 
dydaktycznej i fantastycznej. Jego manuskrypty 
(46 tomów, około 14 tysięcy arkuszy) należą do 
Rumuńskiej Akademii od 1902, a sam poeta został 
wybrany pośmiertnie członkiem Akademii. 

 � Pomnik przy Liceum  
im. M. Eminescu w Bielcach.

 � Monument în apropierea 
Liceului „Mihai Eminescu” 
din Bălți  
 / FOT. Julia Kiryłłowa
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ODĂ
(în metru antic)

Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţam visători la steaua
Singurătăţii.

Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce...
Pân-în fund băui voluptatea morţii
Ne'ndurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări...
Pot să mai re'nviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?

Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă!

LA STEAUA
La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.

Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre,

Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem, şi nu e.

Tot astfel când al nostru dor
Pieri în noapte-adâncă,
Lumina stinsului amor
Ne urmăreşte încă.

ODA

Że umrzeć mam – przenigdy światom nie uwierzę.
Jam wieczna młodość – wieczny sen w girlandy gwiazd i róż spowity;
wbijam wzrok w słońce! – W sercu mem przepych i szczytów szczyty:
 ja sam!

Wtem... drogę mi zagradza cierniowych głogów zasiek.
Koronę bólu dźwigam – pomny cierpienia słodyczy!
Już tonę bez pamięci w złowrogiej topieli goryczy
 nieubłaganie!

Świszczą dokoła strzały – ból zwija w kłąb centaury,
zewsząd mnie jad zatruwa, jak szata Dejaniry.
Już gorze we mnie duch! – O, nie ugaszą go przewały, wiry
 oceanicznych wód!

Tak żegnam się z nadzieją – marzeń mnie zżera zmora,
powiodła mnie na stos – dziś w krwawych mrę płomieniach...
Czyliż z popiołów wstanę – czyż wzlecę w jutrznianych przestrzeniach
 jak Feniks?

Pierzchajcie lęki! – Mamidłom próżnym kres!
Nie wszystek spłonę – nie! – Przybywaj serc otucho
bym mężnie idąc w śmierć – powrócił z wielką skruchą
 do siebie – sam!

DO GWIAZDY
Do gwiazdy, która rozbłysła
szlak mknie długi prze bezdenie –
tysiąc -tysięcy lat potrzeba
by nas doszły jej promienie.

Może już dawno zapadła
w chłonące wieczności rozchwieje,
a oto oczom naszym
dopiero dziś jaśnieje.

Obraz gwiazdy, która zmarła
mówi mądrościami dwiema:
niewidoczna – wszak istniała –
gdy widzimy – już jej niema!

Tak, gdy żary pragnień naszych
niepamięci mrok zasnuje –
blask zgaszonych namiętności
wciąż nas jeszcze prześladuje.

            Przekład: Emil Zegadłowicz

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

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem  
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
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Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
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Zespół „Stokrotka” na Festiwalu 
Etnokulturowym w Sorokach

Zespół wokalny „Stokrotka”, dzałający przy Związku Polaków w Sorokach, 
otrzymał zaproszenie do udziału w Festiwalu Etnokulturowym, który odbył 
się w Domu Kultury w Sorokach 17 grudnia 2021 roku. Goście festiwalu 
mieli okazję lepiej poznać tradycje i kulturę mniejszości etnicznych w po-
wiecie sorockim, w tym: Ukraińców, Rosjan, Żydów, Romów, Polaków. 
Festiwal jest organizowany przez Sekcję Kultury i Turystyki miasta Soroki. 

Występ uczestników zespołu „Stokrotka” odbył się w ramach projektu „Dni Polskie”, który był zorganizo-
wany przez Związek Polaków w Sorokach i sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”


