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Wystawa polskiej ilustracji książkowej dla dzieci była prezentowana w Kiszyniowie w czerwcu 2022 r.
na ogrodzeniu Narodowego Muzeum Historii Mołdawii. Organizatorami wystawy są: Instytut Polski
w Bukareszcie, Narodowy Muzeum Historii Mołdawii oraz Ambasada RP w Republice Mołdawii.
În iunie 2022, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, pe gardul din str. 31 August 1989, a fost
prezentată o expoziție de ilustrație poloneză de carte pentru copii. Organizatorii expoziției: Institutul
Polonez din București, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Ambasada Republicii Polone în
Republica Moldova.

Polska ilustracja dla dzieci
w Kiszyniowie Ilustrație poloneză
pentru copii la Chișinău
Câștigă premii în întreaga lume pentru lucrările
lor. Imaginile pe care le creează îi duc pe cititori într-o
lume de basm, constituind un portal extraordinar către
tărâmul fanteziei. Titlurile semnate cu numele lor sunt
adorate nu numai de cei tineri, deoarece ilustrațiile pe
care le creează sunt adevărate opere de artă. Aceștia sunt cei mai importanți ilustratori polonezi de cărți
pentru copii. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei
din Chișinău au putut fi admirate câteva dintre minunatele lor lucrări.
Anii 1950-1980 au fost descriși ca fiind cea mai bună
perioadă în istoria ilustrației poloneze de carte. Atunci,
ilustrația de carte a atins un nivel artistic foarte ridicat,
devenind o specialitate poloneză. Artiștii ilustratori au
fost apreciați și premiați în repetate rânduri, iar lucrările lor au fost prezentate la expoziții mondiale. A început
să se vorbească despre Școala Poloneză de Ilustrație.

Wystawa
zaprezentowała
kiszyniowskiej
publiczności
klasykę polskiej
ilustracji książkowej
dla najmłodszych.

zdjęcia z archiwum Biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie

Wernisaż wystawy
polskiej ilustracji książkowej
odbył się w Kiszyniowie
1 czerwca 2022 r.
W oficjalnym otwarciu
uczestniczyli:
Ambasador RP w Mołdawii
Tomasz Kobzdej,
Dyrektor Instytutu Polskiego
w Bukareszcie
Natalia Mosor,
Dyrektor Narodowego
Muzeum Historii Mołdawii
Eugen Sava,
Dyrektor Biblioteki
im. Adama Mickiewicza
w Kiszyniowie
Svetlana Gumeni.

Ilustracja
książkowa spełnia
ważną kulturową rolę,
ponieważ książka stanowi
często pierwszy kontakt
młodego człowieka
ze sztuką.

Za swoje prace zdobywają nagrody na całym
świecie. Tworzone przez nich obrazy przenoszą czytelników w baśniowy świat, stanowiąc niezwykły portal
do krainy fantazji. Podpisane ich imionami tytuły są
uwielbiane nie tylko przez najmłodszych, bo tworzone przez nich ilustracje to prawdziwe dzieła sztuki.
To najważniejsi polscy ilustratorzy książek dla dzieci.
W Narodowym Muzeum Historii Mołdawii w Kiszyniowie można było zobaczyć kilka przykładów ich wspaniałych dzieł.
Lata 1950-1980 określane są najlepszym okresem polskiej ilustracji książkowej. Wówczas ilustracja
osiągnęła bardzo wysoki poziom artystyczny, stając
się polską specjalnością. Jej twórcy byli wielokrotnie
doceniani i nagradzani, a ich prace prezentowano
na światowych wystawach. Zaczęto mówić o Polskiej Szkole Ilustracji. Doceniano ją za dużą swobodę
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artystyczną, różnorodność, barwność, indywidualizm
artystów, poczucie humoru, bogatą formę oraz nowatorskie podejście do ilustrowania książek.
Początek Polskiej Szkoły Ilustracji datuje się
na drugą połowę lat 50. XX wieku. Duży wpływ na
ukształtowanie się tego zjawiska kulturowo-historycznego miała sytuacja społeczno-polityczna zaistniała
po 1956 roku w Polsce. Pojawiły się nowe możliwości
dla ówczesnych twórców, został określony profil działań wydawniczych i scentralizowano ruch wydawniczy. Ministerstwo Kultury i Sztuki postawiło problem
książki dla dzieci na wysokim poziomie, co pozwoliło
na pierwszorzędną realizację planu książki dziecięcej.
Artyści w czasie PRL, ze względu na panującą
ówcześnie doktrynę socrealizmu, skupiali się na przynoszących zarobek, praktycznych pracach artystycznych takich jak: projektowanie pocztówek, druków reklamowych czy projektowanie ilustracji książkowych.
Sytuacja ta z perspektywy czasu przyniosła pozytywne skutki. Wówczas, dzięki temu, w latach 1950-1980,
wykształciło się grono ilustratorów-plastyków, określanych mianem Polskiej Szkoły Ilustracji.
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Aceasta a fost apreciată pentru libertatea artistică, diversitate, colorit, individualismul artiștilor, simțul umorului,
bogăția formelor și abordarea inovatoare a ilustrației de
carte.
Începuturile Școlii Poloneze de Ilustrație datează din
a doua jumătate a anilor 1950. Situația socio-politică din
Polonia de după 1956 a avut o influență semnificativă
asupra impunerii acestui fenomen cultural și istoric. Au
apărut noi oportunități pentru autorii de atunci, s-a definit
profilul activităților editoriale și s-a centralizat mișcarea
editorială. Ministerul Culturii și Artei a acordat o atenție
deosebită cărții pentru copii, inițiind în primul rând punerea în aplicare a unui plan în ce privește cartea pentru
copii.
Artiștii din timpul Republicii Populare Polone, determinați de doctrina realismului socialist care prevala
atunci, s-au concentrat pe lucrări artistice practice, generatoare de venituri, cum ar fi: crearea cărților poștale,
a tipăriturilor publicitare sau a ilustrațiilor de carte. Privind retrospectiv, această situație a avut efecte pozitive.
Apoi, tocmai datorită acestui fapt, în anii 1950-1980, s-a
dezvoltat grupul de artiști ilustratori denumit Şcoala Poloneză de Ilustraţie.
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Poveștile adunate în cărți sunt o hrană extraordinară pentru imaginația copiilor. E-book-urile (sau
cărțile electronice) sunt versiunea digitală a cărților. Nu trebuie să uităm însă și de o altă versiune,
la fel de convenabilă, cea a audiobook-urilor (sau a cărților audio). Magia cărților electronice pentru
copii, pregătite de Institutul Polonez din București, poate intra acum și în casa ta!
Opowieści zamknięte w książkach są rewelacyjnym pokarmem dla dziecięcej wyobraźni. Jedną
z postaci cyfrowej wersji książki są e-booki. Ale nie możemy również zapominać o innej, równie
wygodnej formie, jaką są audiobooki. Magie książek elektronicznych dla dzieci, przygotowanych
przez Instytut Polski w Bukareszcie, możecie obecnie poczuć we własnym domu!

E-book z baśniami ludowymi
E-book cu basme
z regionu Karpat
populare din spaţiul carpatic
„Kwiat paproci” to e-book dla
dzieci (i nie tylko) z baśniami, legendami i podaniami ludowymi
z Polski, Rumunii, Węgier, Czech
i Słowacji. Baśnie zostały opowiedziane współczesnym językiem
przez Marinę Ilie, wykładowczynię
na Katedrze Polonistyki Uniwersytetu w Bukareszcie i zilustrowane
przez polską artystkę Kamilę Pawłucką-Górecką. W przygotowaniu
e-booka uczestniczył także Atelierul
de grafica, który odpowiada za layout oraz Węgierski Instytut Kultury,
tłumaczka Ewa Rossi i Centrum
Czeskie, którzy wsparli proces wyboru i tłumaczenia tekstów.

„Floarea de ferigă” este un
e-book pentru copii (și nu numai),
care conține zece povești, legende și basme populare din Polonia,
România, Ungaria, Cehia și Slovacia. Basmele au fost repovestite de Marina Ilie, profesoară de
limba polonă la Universitatea din
București, și ilustrate de artista
poloneză Kamila Pawłucka-Górecka. La pregătirea e-book-ului
au contribuit și: Atelierul de grafică, care a creat layoutul, Institutul
Cultural Maghiar, traducătoarea
Ewa Rossi și Centrul Ceh, care au
participat la selecția și traducerea
textelor.

E-book można pobrać pod tym adresem: https://issuu.com/institutul.polonez/docs/floarea_de_feriga_online_final

Legendy polskie 
Grupa ilustratorów reprezentowała wyjątkową
oryginalność artystyczną, stosowała nowatorskie
rozwiązania. Artyści wykorzystywali różne techniki,
tworzyli prace nacechowane poczuciem humoru oraz
kreowali poetyckość w swoim wizualnym przekazie,
która wyróżniała się niezwykłą swobodą ekspresji.
Wszystkie te zjawiska zaowocowały tym, że Polska
Szkoła Ilustracji zdobyła międzynarodowy rozgłos
i zapewniła bardzo wysoką pozycję polskiej ilustracji
na świecie.
Wystawa była prezentowana w Kiszyniowie od
1 do 30 czerwca 2022 r.

Acest grup de ilustratori a reprezentat o originalitate artistică excepțională și a descoperit soluții inovatoare. Artiștii au folosit diverse tehnici, au elaborat lucrări
caracterizate de simțul umorului și au creat poezie în
mesajul lor vizual, care s-a remarcat printr-o libertate
de exprimare extraordinară. Toate aceste fenomene au
făcut ca Școala Poloneză de Ilustrație să câștige recunoaștere internațională și să asigure o poziție foarte
înaltă pentru ilustrația poloneze în lume.
Expoziția stradală „Școala Poloneză de Ilustrație”
s-a desfășurat la Chișinău în perioada 1-30 iunie 2022
la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Z okazji Dnia Dziecka Instytut
Polski w Bukareszcie przygotował
audiobooki z dziesięcioma legendami polskiego folkloru, które łączą
różne pokolenia i kultury.
Teksty legend w języku rumuńskim napisała tłumaczka Ioana Diaconu-Mureșan, a ilustracje do nich
stworzyła graficzka Kamila Pawłucka-Górecka.
Legendy przeczytali przedstawiciele bukareszteńskiej Polonii
i Domu Polskiego: pani Danuta Roman i pan Bogdan Polipciuc.

Legende poloneze
De Ziua Copilului, v-am pregătit o
surpriză care aduce laolaltă generații și culturi diferite: zece legende din
folclorul polonez.
Textele legendelor în limba română îi aparțin traducătoarei Ioana Diaconu-Mureșan iar ilustrațiile fermecătoare, Kamilei Pawłucka-Górecka.
Mulțumită doamnei Danuta Roman și domnului Bogdan Polipciuc
de la comunitatea poloneză București, acestea vor putea fi ascultate
de copii și, de ce nu, chiar de adulți.

Audiobooki znajdziesz tu: https://instytutpolski.pl/bucuresti/2022/06/15/legende-poloneze/
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Nu există cartea de vacanță ideală, deși unii ar putea spune, probabil, că orice carte este bună pentru
vacanță și nu contează unde ne petrecem vara – acasă, în oraș sau la țară, la mare sau la munte. Vă
îndemnăm să deschideți cartea scriitoarei din Moldova Tatiana Țîbuleac „Vara în care mama a avut ochii
verzi", foarte apreciată de critici. Este o poveste intimă ce se desfășoară la sfârșit de vară și început de
toamnă, cu personaje bine conturate.
Idealna książka na wakacje nie istnieje, choć niektórzy powiedzieliby zapewne, że każda publikacja na
urlopie jest dobra – nieważne, czy spędzamy lato w domu, w mieście, na wsi, nad morzem czy w górach.
Proponujemy sięgnąć po książkę mołdawskiej pisarki Tatiany Ţîbulac „Lato, gdy mama miała zielone
oczy”, wysoko ocenionej przez krytyków. To jest kameralna opowieść późnego lata i wczesnej jesieni
z wiarygodnie zarysowanymi postaciami.

KSIĄŻKA NA WAKACJE

Lato, gdy mama miała zielone oczy
(rum.: Vara în care mama a avut ochii verzi)
Autor:			
Przekład:		
Wydawnictwo:

Tatiana Ţîbuleac
Dominik Małecki
Książkowe Klimaty, Wrocław, 2021

OPIS
Aleksy, kipiący gniewem nastolatek, po ukończeniu szkoły zamierza
pojechać z kolegami do Amsterdamu, zamiast tego jednak udaje się
z matką na wieś do Francji. Mają spędzić razem lato. Ich trudna relacja
powoli się odmienia, aż w końcu – na krótko – przechodzi w autentyczną
bliskość.
Po latach, już jako uznany artysta, Aleksy powraca pamięcią do dni
spędzonych z mamą i w swoim wściekło-lirycznym monologu stopniowo – w serii retrospekcji i narkotycznych malarskich wizji – dociera do
istoty tego, co wówczas przeżywał i czuł.

TATIANA ȚÎBULEAC – mołdawska pisarka i dziennikarka. Urodziła
się w 1978 roku w Kiszyniowie. Studiowała na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego.
Pracowała jako reporterka, redaktorka i prezenterka w PRO TV
Chișinău. Zaangażowana w działalność UNICEF-u. Od 2008 roku
mieszka w Paryżu.
Zadebiutowała w 2014 roku zbiorem opowiadań Fabule Moderne
(Opowieści współczesne). W 2017 roku ukazała się jej pierwsza
powieść Lato, gdy mama miała zielone oczy, za którą otrzymała
nagrodę Związku Pisarzy Mołdawskich, nagrodę rumuńskiego
magazynu literackiego „Observator Cultural” oraz Nagrodę Licealistów przyznawaną na Międzynarodowym Festiwalu Literatury
i Tłumaczeń FILIT w Jassach. Powieść została przetłumaczona m.
in. na język francuski, hiszpański, niemiecki, bułgarski i norweski. W Hiszpanii otrzymała szereg wyróżnień: była finalistką kilku
prestiżowych nagród literackich; zdobyła tytuł Książki Roku 2019
przyznawany przez księgarnię Cálamo w Saragossie, a w 2020 roku
w konkursie „Księgarnie Polecają” – główną nagrodę w kategorii:
fikcja. Ostatnia powieść autorki, Grădina de sticlă (Szklany ogród)
została w 2019 roku wyróżniona Europejską Nagrodą Literacką.

AFISZ

7

3/2022

Tatiana Ţîbuleac

LATO, GDY MAMA MIAŁA
ZIELONE OCZY
[fragment]
1
Tego ranka, gdy nienawidziłem jej bardziej niż kiedykolwiek,
mama skończyła trzydzieści
dziewięć lat. Była mała i gruba,
głupia i brzydka. Najbardziej
bezużyteczna ze wszystkich matek, jakie dotąd istniały. Przyglądałem się jej przez okno: sterczała przed bramą szkoły jak
żebraczka. Zabiłbym ją odłamkiem myśli. Obok mnie, cisi
i spłoszeni, przechodzili rodzice.
Smutna zbieranina sztucznych
pereł i tanich krawatów, która
przylazła, żeby zabrać swoje
nieudane dzieci, schowane tu
przed światem. Oni chociaż się
wysilili i weszli do środka. Mama
miała gdzieś i mnie, i to, że jednak ukończyłem szkołę.
Dałem się jej pomęczyć przez
jakąś godzinę. Obserwowałem,
jak najpierw człapie nerwowo
tam i z powrotem wzdłuż ogrodzenia i jak potem stoi w miejscu, niemal płacząc – niby ktoś,
komu wyrządzono wielką krzywdę.
Nie zszedłem nawet wtedy.
Przylgnąłem twarzą do okna
i gapiłem się na nią, aż wyszli
wszyscy uczniowie – łącznie
z Marsem na wózku i sierotami,
na które poza szkołą czekały
wyłącznie narkotyki i zakłady
zamknięte.
Jim, mój najbliższy przyjaciel,
pomachał do mnie i krzyknął,
żebym w wakacje nie popełniał samobójstwa. Był z rodzicami, którzy w mgnieniu oka sprzedaliby go na organy, gdyby nie

bali się, co ludzie powiedzą.
Mama Jima, ładna i perłowa,
w modnie wycieniowanej fryzurze, śmiała się długo z uniesionym podbródkiem. Zaśmiała się też nasza psychotyczna
wychowawczyni, i nauczyciel
od matmy, i dyrektorka – jedyna normalna osoba w całej
szkole. Właściwie to wszyscy
zanieśliśmy się śmiechem, jakbyśmy usłyszeli dobry żart – bo
naprawdę to był dobry żart. Nie
musieliśmy udawać, gdy byliśmy wśród swoich.
W ostatni dzień szkoły nasi
nauczyciele i tak rechotaliby
ze wszystkiego, żeby tylko zobaczyć, jak wyjeżdżamy. Jeśli nie
na zawsze, to przynajmniej na
lato – czas, kiedy połowa z nich
próbowała znaleźć sobie inną
pracę. Niektórym się udawało
i wtedy znikali bez śladu. Inni,
ci mniej obrotni, każdej jesieni
musieli jednak wracać i stawać
naprzeciw tych samych diabolicznych uczniów, których tak
nie znosili i których się bali. Odkleiłem twarz od szyby jak zużytą kalkę. Wreszcie byłem wolny,
a moja przyszłość prezentowała się wzniośle niczym udekorowany cmentarz.
Zacząłem powoli iść schodami w dół. Na drugim piętrze
przystanąłem obok gabinetu
psychiatryczki i na ścianie wyryłem kluczami „KURWA”. Gdyby
ktoś mnie zauważył, powiedziałbym, że to moje podziękowania
za wszystkie lata konsultacji.
Korytarze były jednak opusto-

szałe – jak po trzęsieniu ziemi.
W naszej szkole nie zagrzewały
miejsca nawet infekcje.
Na parterze, jak psia kupa,
tkwił Kalo, mój drugi przyjaciel.
Palił papierosa, czekając na
jakąś dalszą ciotkę, która miała go wziąć na tydzień do siebie. Mama Kalo wyjechała do
Hiszpanii, żeby masować ruskiego oligarchę – to wersja Kalo,
oczywiście. Wszyscy poza nim
wiedzieli, czym zajmuje się jego
matka, ale nie mówili o tym, bo
był z niego porządny chłopak.
Serio. Nieco opóźniony, ale porządny.
Spytałem go, co będzie robił po wizycie u ciotki, a przed
naszym wypadem do Amsterdamu. Odparł, że nie będzie
robił niczego. Czyli jak my wszyscy. Byliśmy niczym, nie robiliśmy nic. Podczas wszystkich lat
w tej szkole nie słyszałem ani
razu, żeby jakiś kolega chwalił
się wakacjami, tak jakby oprócz
szaleństwa dotknął nas też trąd.
Wystarczało nam, że mogliśmy
spędzić lato spuszczeni ze smyczy i bez kagańca. Po co jeszcze
je opłacać? Nagle poczułem
wstręt do Kalo, do Jima, do siebie. Ludzkie strzępy – oto, czym
byliśmy. Polipy i cysty, w dodatku już usunięte. A zgłaszaliśmy
pretensje do bycia żywymi nerkami i sercami. Zawsze lubiłem
anatomię. Pewnie mam to po
mamie, która powinna była
uczyć w szkole biologii, a która
została sprzedawczynią precli.
Po tacie nie mam niczego.
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Spostrzegłem, że Kalo jest
nieco oklapły i że unika mojego
wzroku, więc zatrzymałem się
przy nim i wypaliliśmy razem papierosa. Potem przypomniałem
sobie jego siostrę, która w Irlandii
wyszła za jakiegoś farmera. Spytałem, dlaczego nie pojedzie
do niej zamiast do ciotki. Wytłumaczył mi jak idiocie: jedzie, no
jasne, że jedzie, siostra już mu
wysłała limuzynę, przecież nie
może się doczekać, żeby trzymać u siebie „pomyleństwo”.
Na pożegnanie trzepnąłem go
w głowę i powiedziałem, że widzimy się za dwa tygodnie na
dworcu i że ma nie przewalić
wszystkich pieniędzy. Kalo odparł po prostu, że będzie.
Mama, gdy tylko mnie zobaczyła, zaczęła krzyczeć, żebym
ruszał się szybciej, bo nie opłaciła parkingu. Wyciągnąłem
kolejnego papierosa i paląc,
wsiadłem do samochodu.
– Znowu palisz trawkę, znowu
palisz trawkę. – Usłyszałem, jak
mówi pod nosem.

AFISZ
Otworzyłem okno i splunąłem
w kierunku szkolnej bramy. Szkoła za nami zaczęła się zmniejszać – razem z tymi siedmioma
latami życia, tak głupio tam
przegranymi. Nic się nie zmieniło. Mika wciąż była martwa,
a ja nadal chciałem bić ludzi.
2
Poza
innymi
defektami
mama była zawsze olśniewająco biała, tak jakby przed snem
ściągała skórę i przez noc trzymała ją w wannie ze śmietaną. Jej skóra nie miała żadnej
zmarszczki ani pieprzyka. Nie
wydzielała zapachu, nie miała włosów albo innych śladów
normalności. Zastanawiałem się
czasem, czy mama nie jest tylko
ożywionym kawałkiem zaczynu.
Spod pach wyrastały jej dwie
piersi, przypominające piłki do
rugby wycelowane w różne
kierunki, a z głowy – włosy lalki, na ogół splecione w syreni
warkocz. Ten jej warkocz doprowadzał mnie do szału, był
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też ulubionym tematem dyskusji
chłopaków ze szkoły.
„Syrena w rui”, gadali o niej
wszyscy, zarykując się ze śmiechu, gdy przychodziła odebrać
mnie po lekcjach. Tata nazywał ją „głupią krową”. Nowa
kobieta taty – „kiełbasą”. I tylko ja musiałem do niej mówić
„mamo”.
Do dziś zresztą – a jestem teraz niemal w tym samym wieku
co ona wtedy – nie spotkałem
gorzej ubranej kobiety. Nawet
w ciągu tych dwóch lat, gdy po
wypadku mieszkałem w pobliżu
fabryki przetworów rybnych na
północy Francji. Wyobraźcie
sobie setkę brzydkich kobiet co
dzień ubierających się tylko po
to, by zabijać kraby, krewetki, langusty i inne paskudztwa.
Mama ubierała się jeszcze żałośniej. Była też brzydsza. W swoich spodniach, bluzkach i halkach wyglądała pokraczniej niż
wszystkie pracownice fabryki
i śmierdzące skorupiaki razem
wzięte.
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Gdybym mógł, w ułamku sekundy zamieniłbym ją na jakąkolwiek inną matkę. Chociażby
na matkę pijaczkę, albo i na
taką, która dzień w dzień spuszczałaby mi manto. Pijatyki i lania musiałbym znosić tylko ja,
podczas gdy szkaradność i syreni warkocz zobaczyć mógł
każdy. Widziały je chłopaki ze
szkoły. Widzieli je nauczyciele
i wszyscy z sąsiedztwa. Najgorsze jednak, że widziała je Jude.
Czasami, gdy wieczorem
wracaliśmy po lekcjach do
domu – ja nie odzywając się
całą drogę, ona nieprzerwanie
papląc bzdury – nie mogłem
jej ścierpieć. Miałem ochotę upchnąć ją w pralce i nastawić program gotowania.
Zamknąć w zamrażarce i wyciągnąć stamtąd rozkruszoną.
Napromieniować. W tamtych
chwilach, gdy pod powiekami
migały mi zdeformowane śmiechem twarze kolegów i maślane oczy Jude, gustującej w ich
sprośnych żartach, chciałem
widzieć mamę martwą.
Wiedziałem, że wszyscy się ze
mnie śmieją. Że chłopaki spluwają, gdy przechodzę w pobliżu, a Jude mną pogardza. Że
jestem niczym i że byłoby przyzwoiciej, gdybym poszedł sobie
w cholerę i się utopił albo powiesił, albo zastrzelił, albo cokolwiek innego. Ponieważ wszystko
byłoby lepsze od bycia tym,
czym byłem: odrażającym wytworem niedorzecznie białego
ciała.
3
O tym, co wniósł w moje życie ojciec, wolałem nawet nie
myśleć. Na samo jego wspomnienie zbiera mi się na wymioty. Tata pozbył się mamy,
porzucając ją dla jednej Polki
z kolczykiem w języku. Rozwiódł
się, bo gdyby ją zabił – jak wolał
i jak byłoby szybciej – trafiłby do
pudła. Mnie też by zabił, gdyby

nie był pewien, że i tak wkrótce
umrę.
Rozwód był szybki i korzystny
dla niego. Mama, frajerka, myślała jednak, że to ona wygrała. Przez tydzień wydzwaniała
do jedynej przyjaciółki, sprzedawczyni, i opowiadała, jak
to zmiażdżyła i unieszczęśliwiła
tego dupka, skoro udało jej się
mnie zatrzymać przy sobie. Jedynie babcia wiedziała, co jest
grane, choć nie pisnęła mamie
ani słowa. „Niech też się z czegoś cieszy – rzuciła do mnie. –
Daj spokój”.
Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak bardzo cieszył się
tata, gdy usłyszał werdykt. Pewnie ze szczęścia zrobił pod siebie. W jednej chwili pozbyć się
dwojga ludzi, za których śmierć
byłbyś gotów zapłacić – niezły
fart jak na zwykłego kierowcę
tira.
Tak przedstawiała się mama
tego ranka, gdy ukończyła trzydzieści dziewięć lat.
Oddałbym ją na przemiał,
a zacząłbym od włosów. Tylko jedna rzecz nie pasowała
w całej tej historii – oczy. Mama
miała zielone oczy, tak piękne,
że marnowanie ich na tę sfermentowaną twarz wydawało
się grubą pomyłką.
4

5
Dojechaliśmy do domu późno, więc od razu poszedłem
do swojego pokoju. Wydawało mi się dziwne, że mama
milczała przez całą drogę, ale
pomyślałem, że to z powodu
babci, która w poprzednią noc
trafiła do szpitala. Mama, jakby chcąc się upewnić o fakcie
swoich narodzin, zrobiła tego
dnia tort ze śmietaną i kupiła
dziesięć butelek piwa. Powie-

działem jej, nie bez pewnej
przyjemności, że nie mam dla
niej żadnego prezentu. Odparła, że się nie gniewa. Zazdrościłem jej tego talentu do ignorowania oczywistych spraw. Ja
jej nienawidziłem, ojciec jej nienawidził, jedyna przyjaciółka,
sprzedawczyni, jej nienawidziła. Mika nie żyła. A jednak, proszę bardzo, mama upiekła tort
i kupiła piwo. Gdyby chociaż
w domu była babcia… Tyle
że jej nie było, co oznaczało,
że nikomu, ale to zupełnie nikomu w całym wszechświecie
nie zależy na mamie, że nikt nie
przejmuje się ani jej urodzinami,
ani – skoro już o tym mowa – jej
życiem.
Zacząłem przeliczać pieniądze na wyjazd do Amsterdamu – robiłem to codziennie,
jak gdyby od liczenia mogło
ich przybyć. Niczego nie brakowało, ale w żadnym razie
nie miałem ich tyle, ile bym
chciał. Podkradanie od babci nie wchodziło już w grę, bo
zmieniła zamek w drzwiach,
a pewnie i kryjówkę. Ponadto
wyraziła się dość jasno, że nie
finansuje seksu i narkotyków.
Kiedy tak rozważałem inne
możliwości – wszystkie naganne – mama zapukała do drzwi
i zawołała mnie do stołu. Warknąłem, żeby sobie poszła, bo
nie jestem głodny, odkrzyknęła
jednak, że ma pieczone jabłka.
To właśnie charakteryzowało ją najlepiej: wiedziała, jak
otumanić ludzi. W dodatku jej
durna twarz miała wyraz niemalże dziecięcego zdziwienia,
a ten działał na wszystkich rozbrajająco i przez te wszystkie
lata pomagał jej sprzedawać
tony taniego jedzenia za astronomiczne kwoty. Oczywiście
poszedłem. Pieczone jabłka to
była moja słabość.
Odświętnie przystrojony stół
wyglądał, jakby ktoś obwiesił
girlandą kontener na śmieci. Na

10
nowej ceracie w maki – babcia
przyjęła wcześniej dostawę towaru w sklepie – mama ułożyła
wszelkiego rodzaju obrzydliwości: pasztet z rybiej wątroby,
kiszone ogórki, suszone salami
z grudkami tłuszczu, pieczone
skrzydełka kurczaka w majonezie, śledzia w zalewie octowej, krótko mówiąc, wszystkie
jej ulubione potrawy. Było też
widać, że zaszła do „Kalinki” –
ruskiego spożywczaka, gdzie
pracowała jej przyjaciółka Kasza – i dogodziła sobie wódką.
Na środku królowały talerz
z pieczonymi jabłkami i trzylitrowy słój z kompotem brzoskwiniowym. Jabłka były dobre, zjadłem cztery. Kompot
przygotowała babcia, więc
mamie nie należało się żadne
uznanie. Reszty nie tknąłem.
Pozostałem przy stole dłużej,
niż planowałem. Czułem się
mimo wszystko dziwnie, że nikt
nie dał jej żadnego prezentu.
Nie to, żeby zasłużyła, zawsze
jednak dbała o każdego i kupowała wszystkim, nawet głupawym krewnym ojca, ładne
kwiaty i drogie przedmioty. Siedziałem jak na szpilkach.
Mama znów plotła bzdury
o rzeczach, o których nie miała
pojęcia: o prawach emigrantów, o reinkarnacji, o energii
odnawialnej. Chciałem odgryźć jej język i przepuścić go
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przez maszynkę do mięsa. Jedynym sposobem na zachowanie spokoju było patrzenie
przez okno – co też od pół godziny robiłem. Na ulicy komuś
pękła siatka ze śmietaną i teraz
wszędzie wokół można było zobaczyć białe ślady. Wydawało
mi się to nawet ładne, tak jakby
napadał śnieg. Albo jakby śniegowe bałwany wpadły w szał i
biły się przed drzwiami, aż stopniały. W każdym razie przyjemna odmiana. Zazwyczaj gdy
wychodziłem rano, w progu
natykałem się na pety i gruźliczą flegmę. Babcia mówiła, że
pod naszym domem plują częściej, bo jesteśmy najbogatsi
w Haringey. W pewnym sensie
miała rację – nie kochano nas
w dzielnicy – choć i ona była
głupia. Za bogatych uważała
wszystkich tych, którzy jadali
salami. Poza tym była ślepa,
więc nie miała jasnego oglądu
spraw.
W którymś momencie mama
stała się dziwna: zaczęła mówić urywanymi zdaniami i zabrała się do sprzątania ze stołu, mimo że jeszcze nie obżarła
się wszystkim aż do ostatniej
chrząstki. Coś się w niej zmieniło, ale nie mogłem zrozumieć,
co takiego. Pomyślałem, że
być może w końcu dotarło do
niej, jak żałosne jest to usilne
świętowanie oraz my dwoje
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próbujący udawać szczęśliwą
rodzinę.
Rzuciłem jej sucho „sto
lat” – co i tak było nadmiarem
uprzejmości – po czym wstałem od stołu. Mama mnie nie
usłyszała. Wyjęła z lodówki tort
wyglądający jak kurze łajno,
tylko większe, i poprosiła mnie,
żebym razem z nią zdmuchnął
świeczkę.
– Chodź, Aleksy, chodź,
może to ostatni raz – zaśmiała
się.
Miała przynajmniej na tyle
taktu, że zapaliła tylko jedną, chociaż oczywiście kupiła czterdzieści. Na wypadek
gdyby któraś nie chciała się
zapalić. Potem mama przybrała tajemniczy wyraz twarzy
i oznajmiła, że musimy porozmawiać o czymś ważnym.
Minęła niemal godzina, podczas której mówiła wyłącznie
mama, a ja wciąż nie wiedziałem, co myśleć. Było oczywiste,
że postradała rozum. Pytanie,
czy mogłem tę sytuację jakoś
wykorzystać.
Powiedziałem,
że przez noc to przemyślę,
i poszedłem do pokoju. Rano
znalazłem ją śpiącą, z głową
na kuchennym stole i z rękami
umazanymi tortem: wokół walało się sześć pustych butelek.
Zgodziłem się.

Przekład: Dominik Małecki
Ilustracja: Przemysław Sokołowski
źródło: Na uboczu 3/2021 – Magazyn „Wizje” │ magazynwizje.pl

DOMINIK MAŁECKI – absolwent filologii rumuńskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dla Wydawnictwa Książkowe Klimaty przełożył Bliskość Marina
Mălaicu-Hondrariego (2015) oraz Od dwóch tysięcy lat Mihaila Sebastiana (2020). Mieszka
w Bukareszcie.
PRZEMEK SOKOŁOWSKI (ur. 1989) – studiował Architekturę i Urbanistykę, z czasem
jednak prawdziwą pasję odnalazł w projektowaniu graficznym. Zamienił więc Autocada
na Photoshopa, a rysowanie rzutów i przekrojów na projektowanie ilustracji i plakatów.
Od tamtej pory wiedzie szczęśliwy i (nie)spokojny żywot freelancera.
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La cea de-a 62-a ediție a Festivalului de Film de la Cracovia, care a avut loc în perioada 29 mai –
5 iunie 2022, a fost prezentat și documentarul „Nanu Tudor” regizat de Olga Lucovnicova, invitată
a festivalului în acest an.
W ramach 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który odbywał się w krakowskich kinach od 29 maja
do 5 czerwca 2022, można było zobaczyć również film dokumentalny „Mój wujek Tudor” w reżyserii
pochodzącej z Mołdawii Olgi Lucovnicovej – gościa tegorocznego Festiwalu.

PORA NA KRÓTKI METRAŻ
Zdobywca Złotego Niedźwiedzia
na festiwalu w Berlinie 2021, także
najlepszy dokument na festiwalach
w Norwegii, Nijmegen, Zagrzebiu
i Tel Awiwie, to najlepsza rekomendacja, by obejrzeć film Nanu Tudor /
Mój wujek Tudor / My uncle Tudor
(reż. Olga Lucovnicova, Belgia /
Mołdawia). Film był zakwalifikowany
również do międzynarodowego konkursu krótkometrażowego w Krakowie w 2021 roku.
Punktem wyjścia wstrząsającego autodokumentalnego filmu Olgi
Lucovnicowej jest powrót w rodzinne strony, do Mołdawii. Dom
wypełniony jest wspomnieniami,
lecz wszyscy wokół wydają się idealizować przeszłość, która skrywa
traumatyczne wspomnienia. Reżyserka nie kieruje obiektywu kamery
na samą siebie, lecz obserwuje za
jego pomocą swoich bliskich. Jako
młodsza krewna bada, czy ktoś
z członków rodziny będzie miał
odwagę, aby sięgnąć pamięcią
poza anegdotyczne wspomnienia
i upozowane fotografie.
W intymnych zbliżeniach kamera
rejestruje pozornie idylliczne kadry,
które kryją w sobie rodzinne sekrety,
za których ujawnienie reżyserka
ponosi konsekwencje do dziś.

OLGA LUCOVNICOVA – dokumentalistka i początkująca
badaczką sztuk audiowizualnych. Urodzona w Mołdawii, mieszkająca w Belgii. Studiowała kinematografię na Akademii Muzyki,
Teatru i Sztuk Pięknych w Mołdawii, a także studiowała film
dokumentalny w ramach DOC NOMADS – programu magisterskiego „Erasmus Mundus” prowadzonym przez trzy uniwersytety
w Portugalii, na Węgrzech i w Belgii. Jeden z jej pierwszych filmów
„Nie kocham cię, śmierć…” (2015) zdobył nagrodę dla najlepszego
filmu mołdawskiego na 13. festiwalu Cronograf.
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Recenzie la o carte pentru copii, colorată și excelent realizată, dedicată unui ținut cu care Polonia are
cinci sute de ani de istorie comună. „Căluțul livon sau O călătorie cu pan Gustaw” ne îndeamnă la
o călătorie pe urmele eminentului etnograf, istoric, specialist în istoria Letgaliei, Gustav Manteuffel.
Recenzja kolorowej, pięknie wydanej książki dla dzieci, poświęconej krainie, z którą Polskę łączy
pięćset lat wspólnej historii. „Inflancki konik, czyli podróż z panem Gustawem” to podróż śladami
wybitnego etnografa, historyka i krajoznawcy Łatgalii Gustawa Manteuffla.

Patataj, patataj,
pojedźmy w ciekawy kraj –
z konikiem inflanckim po Łatgalii
„Inflancki konik, czyli podróż
z panem Gustawem”
Autorzy: Wojciech Widłak,
Radosław Budzyński
Wydawca: Narodowy Instytut
Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą
POLONIKA
Ilustracje: Monika Dłuska,
Joanna Górawska
Książka adresowana jest
do dzieci w wieku 8-12 lat

Biorę do ręki książeczkę dla
dzieci i z ciekawością wczytuję się
w jej treść, z przyjemnością oglądam ilustracje – wielość kolorów,
ciekawa kreska, proporcje między
obrazem i tekstem poprowadzone z myślą o młodym czytelniku.
„Inflancki konik, czyli podróż z panem Gustawem” okazuje się bardzo
interesującą „opowieścią z podróży”.
Nie tylko dla dzieci.
Oto dowiaduję się od... Konia, bohatera książeczki, że Andrzej Sapkowski, jeden z moich ulubionych
polskich pisarzy, tworząc piękną

postać złotego smoka i rycerza jednocześnie – Borcha Trzy Kawki zainspirował się herbem rodziny Borchów z łatgalskich Warklanów.
Wśród ciekawostek znajdziemy
nie tylko takie o charakterze intertekstualnym, ale i przyrodnicze (stynka
raźnieńska) i etnograficzne („ Z szumem wichrów, nawałnicą / grzmotami i błyskawicą / zleciały trzy czarownice / w nadraźnieńskie okolice...”)
i inne.
„Inflancki konik, czyli podróż
z panem Gustawem” to porządnie
wydana i pięknie zilustrowana ksią-

AFISZ

13

3/2022

żeczka, która niedawno ukazała się
nakładem Narodowego Instytutu
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą „Polonika”.
Na tzw. wyklejce, czyli po drugiej
stronie obwoluty autorzy umieścili
galerię postaci, które czytelnik spotka w czasie podróży z Panem Gustawem i jego Koniem (to właśnie
tytułowy konik inflancki). Bardzo to
pomocne, bo łatwiej można poruszać się w galerii osobistości pojawiajacych się na kartach książki.
Wśród postaci, o których opowiadają nasi podróżnicy znajdziemy
osoby zarówno powszechnie znane
z polskiej historii np. Jan Matejko,
Kazimiera Iłłakowiczówna, Józef
Ignacy Kraszewski, Emilia Plater, jak
i mniej znane, ale również znaczące dla polskiej kultury np. Kazimierz
Bujnicki, Eugenia Kierbedź i in.
Gustaw Manteuffel, główny bohater (oprócz, oczywiście – Konia)
i przewodnik młodego czytelnika po
Inflantach to postać, którą nauce polskiej przybliżył w swoich badaniach
dr Radosław Budzyński – filolog,
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wyniku współpracy Radosława Budzyńskiego i Wojciecha
Widłaka – autora książek dla dzieci
oraz ilustratorek – Moniki Dłuskiej
i Joanny Górawskiej, do rąk czytelników oddano książeczkę popularyzującą wiedzę o Gustawie Manteufflu
oraz o dawnych kresach Rzeczypospolitej i postaciach ważnych dla
kultury polskiej i łotewskiej.
W tym swoistym dzienniku z podróży przemierzamy Łatgalię, czyli
dawne Inflanty Polskie.

Moją ulubioną postacią jest Koń.
Koń... Jaki jest? Każdy widzi: zdystansowany do siebie (żartobliwe
wskazanie na siebie jako na gadułę), dowcipny („...że nie mówię nic
o koniach? ...dlaczego miałbym mówić coś o koniach?”), szczery („nie
lubię czarownic [...] Niemiłe są i już”).
Moja pierwsza myśl, gdy zapoznałam się z treścią książeczki była
taka: dlaczego zwierzęcy bohater
książeczki nie ma imienia? Może
powinien je mieć? Wtedy byłby postacią równorzędną do bohatera
ludzkiego. Z drugiej jednak strony –
takie (celowe) strategie pokazania
zwierzęcia znamy z klasycznych
baśni i z bajek i jest to utrwalony w literaturze sposób pokazywania istot
zwierzęcych.
Koń jest postacią, która trochę
droczy się z Gustawem, często dopowiada coś ciekawego do wypowiedzi Gucia, czasem komentuje,
a czasem kwestionuje słowa swojego ludzkiego towarzysza, zwykle
otwarcie wyraża swoją opinię.
Najbardziej czytelnym jednak sygnałem, który daje Koń jest sugestia
dotycząca nieobecności zwierząt
(tu: koni) w tekstach kultury. Koń dopomina się przyznania jemu i jego
pobratymcom, którzy przez wieki
służyli człowiekowi, należytego miejsca w historii.
Utyskując na nieobecność swoich
powinowatych w spuściźnie kulturowej wskazuje na to, że nie cieszą się
oni wystarczajacym zainteresowaniem.
Koń zdaje się mówić: jestem ważny. I słusznie. Antropomorfizacja konia i nadanie mu podmiotowości nie

dziwią w książce dla dzieci. Wydaje
się jednak, że wprowadzenie tej postaci i sposób jej przedstawienia to
zabieg, który służy nie tylko zaciekawieniu młodego czytelnika poprzez
umieszczenie w toku narracji postaci
zwierzęcej, ale i zachętę do refleksji
nad losem zwierząt. To bardzo cenne, szczególnie teraz, gdy toczą się
dyskusje o miejscu zwierząt w świecie (animal studies) i jednocześnie
obserwujemy proces urzeczowienia zwierząt, które stały się smutną,
a nawet tragiczną częścią wielkiej
maszyny konsumpcjonizmu.
Pamiętam, gdy kiedyś w Warszawie, idąc przez Pole Mokotowskie
w stronę Politechniki, zobaczyłam
zgromadzenie pod Pomnikiem Tysiąclecia Jazdy Konnej. Wtedy
pierwszy raz przyjrzałam się pomnikowi dokładniej. I pomyślałam – ciekawe, jak bardzo interesujące dla
przechodniów są sylwetki galopujących koni?
Podróż z Koniem i Gustawem
nie jest zwykłą podróżą. To podróż
w czasie i przestrzeni. Dla dorosłego czytelnika będzie to podróż nasycona faktami, miejscami, bogata
w interesujące postacie i przede
wszystkim skłaniająca do refleksji
historycznych, historiozoficznych, filozoficznych i antropologicznych.
Młody czytelnik znajdzie tu przygodę, przyjemnosć odkrywania nowych miejsc i... tajemnicę.
Otóż, gdy opowieść już dobiega
końca i wydaje się, że podróż już się
skończyła – na dzieci czeka niespodzianka. Jaka? Nie zdradzę 
Beata Maciejczyk
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VALENTINA MARTIN – artistă de origine poloneză, care locuiește în capitala Republicii Moldova. Este
absolventă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, cu specializare în Artă Aplicată
și Design. Excelează în stilul grafic.
VALENTINA MARTIN – artystka polskiego pochodzenia, mieszkająca w stolicy Mołdawii. Jest absolwentką
Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iona Creangă w Kiszyniowie, kierunek – Sztuka Wzornictwa
Użytkowego i Designu. W stylu graficznym artystka czuje się najlepiej.

Grafika
to moja
pasja!
Wywiad z
Valentiną Martin

– Przeobrażasz swoje wizje na
obrazy. Czy proces ten odbywa
się w sposób analogowy, przy
użyciu ołówka, czy też elektroniczny, z wykorzystaniem komputera i różnych programów graficznych?
– To zależy. Maluję ołówkiem, flamastrem, gwaszem i innymi technikami klasycznymi lub elektronicznie
(program Illustrator i Photoshop).
Często używam technik mieszanych, np. ołówek i program graficzny. Wszystko zależy od tego, jak
najlepiej przekazać swój pomysł.
Komputer daje niesamowite
możliwości – każdy fałszywy ruch
można cofnąć, każdy kolor zmienić.
Komputer pozwala szybko osiągać
dobre efekty. Jednak programy graficzne nie dają tej swobody, jaką
proponuje papier. Kiedy maluję na
papierze, czuję jak zagłębiam się
w świat, który chcę przedstawić.
– Jacy artyści najbardziej Cię
fascynują? Kogo podziwiasz?
– Podobają mi się dzieła Gustava Klimta, Mauriciusa Eschera, Salvadora Dali, Andy'ego Warhola.

– Czy masz za sobą jakieś projekty graficzne?
– Tak, zrealizowałam kilka projektów graficznych, głównie z zakresu reklamy. Ogromną satysfakcję sprawiła mi praca nad serią
plakatów wybitnych osobistości
polskiego pochodzenia z Mołdawii.
Ten projekt powstał z inicjatywy Ligi
Kobiet Polskich w Kiszyniowie przy
wsparciu Ambasady RP w Mołda-

wii. Do udziału zaproszono studentów i absolwentów Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iona Creangă.
Dla mnie osobiście było to bardzo
pasjonujące i kreatywne doświadczenie.
– Jak Kiszyniów wpływa na
Ciebie jako artystkę? Czy masz
swoje ulubione miejsca, które są
dla Ciebie źródłem inspiracji?
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– Kiszyniów zawsze był dla mnie
inspiracją. Najpopularniejsze miejsce na plener w Kiszyniowie to
Ogród Botaniczny, ale prawdziwym
źródłem inspiracji dla mnie jest wieś
i jej natura.
– Jakie jest Twoje ulubione
muzeum albo galeria sztuki?
– Lubię Galerię Sztuki im. Constantina Brâncuşi w Kiszyniowie. Podoba mi się koncepcja
wystawy oraz różnorodność
reprezentowanych
artystów
i szkół. To dla mnie najważniejsze miejsce na kiszyniowskiej mapie sztuki.
– Co sprawia Ci najwięcej radości w Twojej pracy, a co jest
dla Ciebie najtrudniejsze w byciu
artystką?
– Robię to, co kocham. Sam
proces tworzenia jest cały czas interesujący, bo nigdy nie wiadomo,
co tak do końca powstanie. Grafik
jest trochę artystą, trochę rzemieślnikiem. Wszystko, co widzę, może
mnie zainspirować i przynieść natchnienie.
Trudność polega na tym, że kreatywność i wartości duchowe nie są
w naszym kraju bardzo poszukiwane.
– Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
– Często grafik uczy się i ewoluuje w swojej pracy – zmieniają się
programy, postęp technologiczny
rodzi nowe pola do działania. Planuję nauczyć się nowych programów graficznych. Oprócz form marketingowych chcę również spróbować swoich sił w animacji, w szczególności w tworzeniu wizerunków
postaci.
Z dziedziny nie planów, ale marzeń – bardzo chciałabym wziąć
udział w wystawie artystów z polskimi korzeniami w Polsce.
– Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiała Tatiana Mironik

kontakt: valentine-martin@mail.ru │ facebook: Valentina Martin
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Czy wiecie, że w stolicy Mołdawii można spotkać mural polskiej artystki Joanny Wowrzeczki? Street art
„Polish dream – Moldavian dream” pojawił się na dziedzińcu domu przy ulicy Teilor 1 (rejon Botanika)
w 2018 roku. Tematem pracy jest wyobrażenie pragnień Mołdawian i Polaków. Joanna Wowrzeczka
realizowała swoją pracę w ramach „Dni Przestrzeni Publicznej 2018”.
JOANNA WOWRZECZKA – artystka i socjolożka sztuki, wykładowczyni akademicka, redaktorka,
działaczka społeczna.

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