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BOŻE NARODZENIE

NAŞTEREA DOMNULUI

Kruszeją dni pochmurne, zimowe.
Już choinki wystrojone w złoto.
Dogasają świece adwentowe.
Serca ludzkie przeżarte tęsknotą.
Noc rzuciła czarny szal na miasto.
Grudzień zaprzągł konie w białe sanie.
Czeka w grocie Józef z Bożą Matką
aż się SŁOWO OJCA CIAŁEM stanie.

Se fărâmiţează înnoratele zile de iarnă.
Brazii deja-s împodobiţi în aur.
Se sting lumânările de advent.
Inimile oamenilor pătrunse sunt de dor.

A tu jodła wita się z jemiołą.
Czysty barszcz nasłuchuje uszkami.
Uroczysta cisza wokół stołu.
Miód wzruszenia między opłatkami...
Już z kantyczki ruszają kolędy.
Pierwsza gwiazda mrugnęła na wschodzie.
Sfrunął anioł, uklękły bydlęta...
BÓG – ZBAWICIEL ŚWIATA się narodził!

Iar aici bradul se salută cu vâscul.
Borşul limpede îşi ciuleşte urechiuşele.
În jurul mesei o solemnă tăcere.
Între hostii mierea emoţiei...

Noaptea a aruncat un şal negru peste oraş.
Decembrie şi-a înhămat caii la alba sanie.
În grotă Iosif şi Maica Domnului aşteaptă
Până ce CUVÂNTUL TATĂLUI se va face TRUP.

Din cărticică pornesc deja colinde.
La răsărit a clipit prima stea.
Îngerul şi-a luat zborul, vitele au îngenuncheat –
DUMNEZEU – MÂNTUITORUL LUMII s-a născut!

I topnieją serca skute lodem.
Czas się stroi w muzykę, w śpiew wierszy.
Naznaczony tęsknotą i głodem
łzę ociera wiek dwudziesty pierwszy.

Se-nduioşează inimile oamenilor încătuşate în gheaţă.
Timpul se îmbracă în muzică, în poezie.
Marcat de nostalgie şi foame
Secolul douăzecişiunu îşi şterge lacrima...
(Teresa Paryna, Din alba tăcere, Przemyśl, 2008)
Trad. Antonina Kozakiewicz – Przemyśl

(Teresa Paryna, Z białej ciszy, Przemyśl 2008)

Starodawna bożenarodzeniowa tradycja w polskich wioskach na Bukowinie
24 grudnia, w Wigilię, skoro z rana, chłopcy, szczególnie wnuki dla dziadków, przynoszą świąteczną choinkę.
Wchodząc do izby, wygłaszają życzenia:
Będzie rybka z miodem
W naszym ogródeczku
Witam Cię witam
Nie będzie głodem
Lilija rozkwita
Jezu kochany
Jabłka, orzechi
Najświętsza Panienka
Przyjdź do mnie
Dla naszej pociechi
Jezusa wita
Rano na śniadanie
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
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Festiwal
Jasełkowy

Festivalul
„La ieslea Domnului”
Ca în fiecare an, într-o frumoasă zi de decembrie,
cu fulgi albi dincolo de ferestre şi cu gerul sclipind pe
geamuri, a venit la noi Isus Cristos pentru ca, încă o dată,
să păşească cu noi în Noul An 2011. A devenit o tradiţie

Jak co roku w piękny grudniowy dzień, z białymi
płatkami śniegu za oknem i skrzącym się mrozem na
szybach, przyszedł do nas Jezus Chrystus, aby kolejny
ca polonezii din Bucovina să se întâlnească
în Soloneţu Nou pentru ca, în scene de la
ieslea Betleemului, să ne aducă mai aproape
acel adevăr care, cu peste 2000 de ani în
urmă, a devenit Trup şi a locuit printre noi.
Festivalul „La ieslea Domnului” s-a înscris
ca o permanenţă în calendarul manifestărilor
organizate de Uniunea Polonezilor din România. De obicei, festivalul avea loc în noul an,
de data aceasta a fost puţin altfel, ne-am
întâlnit cu câteva zile înainte de Crăciun. Copiii
şi profesorii lor de limba polonă au venit la
Soloneţu Nou în ziua de 19 decembrie, acolo,
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaczyce

raz wejść z nami w Nowy 2011 Rok.
Tradycją już stało się, że Polacy na Bukowinie spotykają się w Nowym Sołońcu,
aby w krótkich scenkach ze stajenki betlejemskiej przybliżyć tę prawdę, która przed
ponad 2000 lat stała się Ciałem i zamieszkała
pośród nas. Festiwal Jasełkowy na stałe
wpisał się już w kalendarz imprez organizowanych przez Związek Polaków w Rumunii. Zazwyczaj odbywały się one już w nowym roku, tym razem było trochę inaczej,
spotkaliśmy się na kilka dni przed Bożym
Narodzeniem. Dzieci i ich nauczyciele języka polskiego przyjechali do Nowego Sołoń-

Uczniowie z Pleszy
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ca 19 grudnia, tam po uroczystej Mszy św. wszyscy
zgromadziliśmy się w Domu Polskim.
Od samego progu czuć było atmosferę zbliżających się świąt, wprowadzała nas w nią świateczna
muzyka i dekoracja. Po kilku minutach można było spotkać Anioły, Trzech Króli, Matkę Boską, Józefa, a nawet
Świętego Mikołaja.To oczywiście uczestnicy, którzy
w pośpiechu zakładali przygotowane specjalnie na ten dzień
kostiumy, każdy przecież chciał wypaść jak najlepiej.
Kiedy wszyscy byli przygotowani, a sala Domu
Polskiego wypełniła się po brzegi rozpoczął się Festiwal
Jasełkowy. Na początek zabrał głos prezes Związku
Polaków w Rumunii Gerwazy Longher, który w kilku

Uczniowie kursu języka polskiego w Suczawie

după Sf. Liturghie solemnă, ne-am
adunat cu toţii la Casa Polonă.
Chiar din prag se simţea atmosfera sărbătorilor ce se apropiau, ne
introduceau în ea muzica de sărbătoare şi sala împodobită. După câteva
minute puteai întâlni Îngeri, Cei Trei
Crai, pe Maica Domnului, Iosif şi chiar
pe Sfântul Nicolae. Bineînţeles, aceştia erau participanţii care, în grabă,
îşi puneau costumele pregătite special
pentru această zi, căci fiecare voia
să se prezinte cât mai bine.
Przedszkolacy z Pojany Mikuli

słowach wyraził zadowolenie
z kolejnego spotkania w tak
magicznym okresie, jakim są
Święta Bożego Narodzenia
oraz złożył z tej okazji wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Tego popołudnia zobaczyliśmy osiem scenek związanych ze świętami Bożego
Licealiści z Gura Humorului

Când toţi erau gata, iar sala Casei Polone era
plină până la refuz, a început Festivalul „La ieslea
Domnului”. La început, a luat cuvântul preşedintele
Uniunii Polonezilor din România Ghervazen Longher care, în câteva cuvinte, şi-a exprimat satisfacţia
de a ne întâlni în acest timp magic al Sărbătorii
Naşterii Domnului şi a adresat, cu acest prilej, cele
mai calde urări. În această după amiază am văzut
opt scenete legate de sărbătoarea Crăciunului, unele
erau tradiţionale, iar altele o interpretare din zilele
noastre a temei, au fost copilaşi de la grădiniţa din

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pojanie Mikuli
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Moarze

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym Sołońcu

Poiana Micului şi grupa din Suceava, copii mai mari de la Şcolile Generale din Poiana Micului,
Cacica, Moara, Soloneţu Nou,
Mănăstirea Humorului (Pleşa)
şi liceenii din Gura Humorului.
Evoluţia fiecărui grup aducea
celor prezenţi atmosfera sărbătorilor ce se apropiau şi a amintit
cât de importantă este menţinerea tradiţiei şi colindatul în această perioadă.
În încheiere, fiecare s-a împărţit cu persoanele apropiate cu
opłatek şi, într-o dispoziţie sărbătorească, s-a întors acasă, pentru ca
acolo, doar peste câteva zile, să se
bucure împreună cu familia sa
de venirea pe lume a Pruncului.
Trad. St. Iachimovschi

Narodzenia, jedne były to bardziej tradycyjne „Jasełka”,
a inne to bardziej współczesne interpretacje tematyki
światecznej, były małe dzieci z przedszkola w Pojanie
Mikuli i grupa z Suczawy, dzieci starsze ze Szkół Podstawowych w Pojanie Mikuli, Kaczyce, Moarze, Nowego
Sołońca, Mănăstirea Humorului (Plesza) i najstarsi z liceum w Gura Humorului. Występ każdej z grup wprowadzał zgromadzonych w atmosferę zbliżających się
świąt i przypominał, jak ważne jest podtrzymywanie
tradycji oraz wspólne kolędowanie w tym okresie. Na
zakończenie każdy podzielił się z bliskimi mu osobami
opłatkiem i w świątecznym nastroju powrócił do swego
domu, aby tam już za kilka dni cieszyć się razem ze swoją
rodziną z przyjścia na świat Dzieciątka.
Iwona Olszewska
Zdjęcia do artykułu: K. Longier
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Ajun tradiţional polonez

Tradycyjna polska Wigilia

La începutul anilor ’90, după o întrerupere de 40 de
ani, a reînviat vechea tradiţie poloneză de întâlnire a membrilor Casei Polone din Suceava pentru a se împărţi cu
opłatek. De obicei, ea avea loc pe 27 sau 28 decembrie.
Anul acesta a fost
altfel. La sugestia preşedintelui Uniunii Polonezilor din România
Ghervazen Longher,
Asociaţia Polonezilor
din Suceava a organizat un tradiţional Ajun
polonez. În ziua de 22 decembrie, la orele 15.00,
membrii Asociaţiei şi invitaţii lor s-au întâlnit la
restaurantul „Gloria”.
Festivitatea a fost deschisă de Stanislava Iachimovschi, preşedinta Asociaţiei sucevene. În cuvântul său
de bun venit adresat oaspeţilor şi simpatizanţilor, aceasta
a evidenţiat semnificaţia acestei întâlniri. Au răspuns
invitaţiei noastre preoţi din parohiile decanatului de
Bucovina cu părintele decan Iosif Păuleţ, reprezentanţi
ai autorităţilor judeţene şi locale, consulul Ucrainei de la
Consulatul General din Suceava, reprezentanţi ai minorităţilor ucraineană, germană şi maghiară.
Dintre invitaţi au luat cuvântul dl. Gheorghe Flutur
– preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, d-na
subprefect Angela Zarojanu şi dl. Ion Lungu – primarul
municipiului Suceava. Vorbitorii au apreciat activitatea

Na początku lat 90., po prawie czterdziestoletniej
przerwie, odżyła stara polska tradycja spotkań członków
Domu Polskiego w Suczawie w celu podzielenia się opłatkiem. Zazwyczaj miała ona miejsce 27 lub 28 grudnia.
W tym roku było
inaczej. Pod wpływem
sugestii prezesa Związku Polaków w Rumunii Gerwazego Longhera, Stowarzyszenie
Polaków z Suczawy
zorganizowało tradycyjną polską Wigilię.
W dniu 22 grudnia o godzinie 15.00 członkowie Stowarzyszenia
oraz zaproszeni goście
spotkali się w restauracji Gloria. Uroczystość otworzyła Stanisława Jakimowska, prezes suczawskiego Stowarzyszenia. W słowie powitalnym skierowanym do gości i sympatyków podkreśliła znaczenie tego
spotkania. Na zaproszenie odpowiedzieli księża z parafii
bukowińskiego dekanatu na czele z księdzem dziekanem
Iosifem Păuleţ, przedstawiciele władz okręgowych
i lokalnych, konsul Ukrainy z Konsulatu Generalnego
w Suczawie, przedstawiciele mniejszości ukraińskiej,
niemieckiej i węgierskiej.
Spośród gości głos zabrał Gheorghe Flutur – przewodniczący Rady Okręgowej Suczawa, wicewojewoda
Angela Zarojanu i Ion Lungu – burmistrz Suczawy.
Mówcy wyrazili się na temat działalności Polaków

H

5

I

P o l o n u s 12 / 2010
z Bukowiny, widocznych w życiu
społecznym, kulturalnym i religijnym
tej krainy charakteryzującej się tolerancją i zrozumieniem wśród zamieszkujących ją mniejszości narodowych. Podkreślono także dobrą
współpracę instytucji państwowych
z mniejszością polską. Ponadto zabrali
głos: Vasyl Boiechko – konsul Ukrainy,
Klara Adriana Hapenciuc ze strony
UDMR (Demokratycznego Związku
Węgierskiego w Rumunii) i Ion Bodnar, prezes Związku Ukraińców – regionu Bukowina. Serię uroczystych
przemówień zakończył Gerwazy Longher, podkreślając znaczenie tego
spotkania: „Wigilia u Polaków, w całym tego słowa znaczeniu, jest świętem rodziny, radości
bycia razem, celebrowania narodzin Jezusa. Możemy
uważać, iż wszyscy obecni tutaj tworzymy wielką
rodzinę” – powiedział mówca.
Nastąpiła część religijna. Ksiądz Iosif Păuleţ – proboszcz Suczawy i dziekan Bukowiny przeczytał fragment
Ewangelii wg św. Łukasza. Ten sam fragment został
przeczytany w języku polskim przez księdza Andrzeja
Staszkoviana – wikarego z Suczawy. Poświęcono opłatki
oraz tradycyjne postne dania polskie i wszyscy zaczęli
śpiewać znaną polską kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.

polonezilor din Bucovina care îşi fac simţită prezenţa în
viaţa socială, culturală şi religioasă a acestui ţinut caracterizat prin toleranţă şi bună înţelegere între minorităţile
ce trăiesc aici. De asemenea, au subliniat buna
colaborare a instituţiilor statului cu minoritatea polonă.
Au mai luat cuvântul dl. Vasyl Boiechko – consulul
Ucrainei, Klara Adriana Hapenciuc din partea UDMRului şi Ion Bodnar preşedinte al Uniunii Ucrainenilor –
ţinutul Bucovina. Seria de alocuţiuni a fost încheiată de
Ghervazen Longher care a subliniat semnificaţia acestei
întâlniri – „Ajunul la polonezi este, prin excelenţă, o sărbătoare a familiei, a bucuriei de a fi
împreună şi de a celebra naşterea lui
Isus. Putem considera că toţi cei prezenţi aici alcătuim o mare familie” – a spus
vorbitorul.
A urmat partea religioasă. Pr. Iosif Păuleţ – paroh de Suceava şi decan
de Bucovina a dat citire unui pasaj din
Evanghelia după Luca. Acelaşi pasaj
a fost citit în limba polonă de pr. Andrei
Staszkovian – vicar parohial de Suceava. Au fost sfinţite opłatele şi bucatele tradiţionale poloneze de post şi toţi
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au cântat cunoscuta colindă poloneză „Dzisiaj w Betlejem” (Astăzi în Betleem). A urmat
împărţirea cu opłatek – prilej de a ne
adresa cele mai sincere urări de sănătate,
bucurie şi împliniri.
Ajunul polonez nu poate fi conceput
fără colinde. Bogatul repertoriu de colinde poloneze cu un puternic caracter religios ne-a fost prezentat de două grupuri
de colindători (în total 30 de copii şi tineri)
din Poiana Micului sub îndrumarea pr.
paroh Gabriel Bucur şi din Soloneţu Nou
sub îndrumarea Anei Zielonka.
Întâlnirea de Ajun organizată de
Asociaţia Polonezilor din Suceava a fost
foarte reuşită, ea desfăşurându-se într-o
atmosferă caldă şi prietenoasă. Ne-am
propus şi ne-am promis ca această întâlnire tradiţională de Ajun polonez să fie prima dintr-un şir
lung de asemenea întâlniri.
Stanislava Iachimovschi

Nastąpiło dzielenie się opłatkiem –
okazja do przekazania najszczerszych
życzeń zdrowia, radości i spełnienia.
Polskiej Wigilii nie można pojąć bez
kolęd. Bogaty repertuar polskich kolęd
o silnym charakterze religijnym został
zaprezentowany przez dwie grupy kolędników (łącznie 30 dzieci i młodzieży) z Pojany Mikuli pod kierunkiem
księdza proboszcza Gabriela Bucura
i z Nowego Sołońca pod kierunkiem
Any Zielonki.
Wigilijne spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Polaków z Suczawy, było bardzo udane,
gdyż odbyło się w ciepłej, przyjacielskiej atmosferze. Zaproponowaliśmy i przyrzekliśmy

sobie, że to tradycyjne wigilijne polskie spotkanie jest
jednym z długiego ciągu podobnych spotkań.

Zdjęcia do artykułu: K. Longier

Wspomnienie
staropolskiej Wigilii

Tłumaczenie B. Breabăn

Amintirea unui vechi
Ajun polonez

„Z wielkiej kuchni gospodyni
Śle delicję za delicją,
Sutą ucztę sobie czyni
Uważając na tradycję
Teraz wisi ot, na włosku
Cnej jejmości słuszna sława,
Więc jest szczupak po żydowsku:
Prym jegomość temu dawa!
Zasię potem lin w śmietanie
I karp tłusty w sosie szarym –

Strămoşii noştri aşteptau cu nerăbdare vechiul Ajun
polonez sau, dacă vreţi, cina de Ajun. Este o călătorie în
timp spre anii frumoşi care nu se vor mai repeta niciodată.
Este clipa emoţiilor şi a căldurii căminului părintesc –
fără asemănare într-un an. Evoc amintiri îndepărtate în
timp din anii copilăriei sau tinereţii, dar şi un timp marcat
de tristeţi pentru că cei pe care i-am iubit s-au dus. Dar
fiind plină de credinţă şi optimism, acest timp este
„înseninat” mereu de speranţa unei zile de mâine mai
bune. E suficient să o întreţii şi atunci ceea ce este
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frumos, valoros şi are în el „o frumuseţe magică şi farmec” va dura. Farmec pentru că era însoţit şi de vrăji.
Această minunată zi în felul ei începea dis-de-dimineaţă,
căci străbunii noştri credeau că cine se scoală de dimineaţă acela nu va avea necazuri tot anul. Pentru o recoltă
bogată se aruncau seminţe în tavan. Domnişoarele şi cavalerii scoteau fânul de sub faţa de masă. Verde însemna
căsătorie grabnică, galben şi cafeniu – fată bătrână.
Toate tinerele se înghesuiau să frece macul, căci aceasta
însemna măritiş timpuriu.
La cină se aşezau odată cu apariţia pe cer a primei
steluţe, totuşi acest moment era precedat de pregătiri
mai puţin obişnuite. Ele priveau nu doar prepararea
bucatelor, ci şi ornarea şi curăţenia camerei (aici trebuie
de amintit lustruirea duşumelei – aceasta revenea copiilor
care „alunecând” pe covoraşe în lung şi lat, cântau
pastorale). Camera împodobită cu crengi frumos mirositoare, snopi de paie şi un brad din pădure „invita” la
ospăţ. Nu existau ca astăzi globuri de sticlă sau alte
ornamente. Împreună se executau îngeraşi coloraţi din
coji de ouă, lănţişoare din hârtie colorată şi paie, nuci
pictate sau mere roşii special alese. În timpul cinei, pe
fiecare ramură ardea o lumânare frumos executată
manual.
Obligatoriu, cina o începea cel mai vârstnic membru
al familiei bătând în uşă şi rostind vechiul salut polonez
„lăudat…”. În pălărie avea ovăz, iar sub braţ fân. Făcând
o cruce (din ovăz) pe masă şi presărând fân, ura tuturor
sărbători fericite. Abia apoi gospodina putea acoperi masa
cu o faţă de masă albă. Se ruga în reculegere pentru
toţi, amintind şi pe cei care nu mai sunt. Tradiţionalul
opłatek alb şi sfinţit îl primea fiecare (împărţindu-se între
ei) urându-şi sincer un an nou mai bun.
Deschiderea cadourilor aflate sub brad urma imediat după urările făcute. Trebuie de amintit că abia în
ziua Ajunului se cocea gustosul cozonac cu mac, se fierbea compotul din fructe uscate, se făceau colţunaşi cu
varză, ciuperci sau cartofi, numiţi „ruseşti”. Tradiţionalul
fel de mâncare era „żurek” din ciuperci (obligatoriu hribi)
fără a fi acrit, cu smântână. Iar sfecla pentru borşul roşu
(servit şi el cu smântână) era pusă la murat cu mult înainte de Ajun. Kutia din grâu (pe care, în mai multe seri,
îl decorticau copiii) cu migdale şi multă miere era un desert nemaipomenit. Să nu amintim de crap sau mazărea
cu varză. Mâncărurile se serveau dintr-o singură farfurie.
S-ar putea enumera şi altele, dar întotdeauna trebuiau
să fie 12 feluri (ca numărul celor 12 apostoli).
A devenit o tradiţie lăsarea unui loc liber şi a unei
farfurii cu opłatek. După cină, toţi, cântând colinde şi pastorale, urcau în sănii frumos împodobite şi trase de doi
cai, aprindeau făclii şi mergeau la casa fratelui sau surorii.
Acea seară amintea ceva asemănător unui „mare spectacol” care se încheia cu Sf. Liturghie de la miezul nopţii
numită „pasterka”.
Pentru mulţi polonezi care trăiesc departe de ţară
Ajunul şi colindele sunt momente emoţionante – simbol

Jedz – nie pytaj, mości panie,
A zapijaj węgrem starym.
Jedz – nie pytaj! – a gdy mało,
starodawną znaj wigilię:
Masz tłuczeńców misę całą
I zamorskie bakalije!”
(„Wigilia” Or-Ot)
Staropolską wigilię, bądź kto woli wieczerzę wigilijną, zawsze oczekiwali z niecierpliwością nasi dziadowie. To podróż w czasie do wspaniałych lat, która już
nigdy się nie powtórzy. To chwila wzruszeń i ciepła
rodzinnego – nie było żadnej podobnej w roku. Wywołuje
wspomnienia, które sięgają daleko, daleko wstecz w lata
dzieciństwa czy młodości, jest to też czas przesiąknięty
smutkiem, bo odeszli ci, których kochaliśmy. Ale będąc
pełną wiary i optymizmu ta chwila „rozjaśnia” wiecznie
nadzieją na lepsze jutro. Wystarczy ją tylko pielęgnować,
a wówczas przetrwa to, co piękne, wartościowe i ma
w sobie „magiczny urok i czar”. Czar, bo towarzyszyły
temu także wróżby. Ten cudowny w swoim rodzaju dzień
rozpoczynał się wcześnie rano, albowiem nasi dziadkowie
wierzyli, że kto rano wstanie, ten przez cały rok nie będzie
miał kłopotów. Na dobry urodzaj „ciskano” ziarnem o powałę. Panienki i kawalerowie wyciągali siano spod
obrusa. Zielone oznaczało rychły ślub, żółte i brązowe –
staropanieństwo. Wszystkie młode dziewczyny „rwały”
się do tarcia maku, bo to z kolei wróżyło wczesne
zamążpójście.
Do wieczerzy zasiadano wraz z pojawieniem się
na niebie pierwszej gwiazdki, jednak poprzedzały ją
bardzo misterne przygotowania. Dotyczyły nie tylko
sporządzania potraw, ale też wystroju i sprzątania pokoju
(tu należy wspomieć o froterowaniu podłogi – ta czynność
należała do dzieci, które „jeżdżąc” na chodnikach wzdłuż
i wszerz śpiewały pastorałki). Pokój przybrany w pachnące gałązki, snopy słomy i pachnącą, leśną choinkę
„zapraszał” do uczty. Nie było, jak dziś, szklanych baniek
czy innych spotykanych ozdób. Wykonywano je wspólnie
– kolorowe aniołki z wydmuszek jaj, łańcuchy z kolorowego papieru i słomy, po malowane orzechy czy specjalnie wybierane, czerwone jabłka. Na każdej gałązce
podczas wieczerzy paliła się pięknie wykonana ręcznie
świeczka.
Obowiązkowo rozpoczynał najstarszy członek rodziny, pukając do drzwi i witając staropolskim „pochwalony...” W kapeluszu miał owies, a pod ręką siano.
Robiąc krzyż na stole i przysypując siankiem życzył
wszystkim wesołych świąt. Dopiero po tej czynności
gospodyni mogła przykryć stół białym obrusem. Modlono
się w skupieniu za wszystkich, wspominając również tych,
którzy odeszli. Tradycyjny, biały i poświęcony opłatek
otrzymywał każdy i „łamiąc się każdy z każdym” szczerze
życzył lepszego, nowego roku.
Otwieranie znajdujących się pod choinką podarków
odbywało się tuż po złożeniu sobie życzeń. Wspomnieć
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również należy, iż dopiero w dzień wigilii wypiekano
smaczne, drożdżowe makowce, gotowano kompot z suszonych owoców, robiono pierogi z kapustą, grzybami
czy przysłowiowe „ruskie”. Tradycyjną potrawą był żurek
z grzybów (koniecznie prawdziwków) bez żadnego
zakwasu, zabielany śmietaną. Buraki zaś na barszcz czerwony (również zabielany śmietaną) gospodyni kisiła długo
przed wigilią. Kutia z pszenicy (którą wieczorami łuskały
dzieci) z dodatkami migdałów i dużą ilością miodu była
nielada przysmakiem. Nie wspominając o karpiu czy
grochu z kapustą. Potrawy spożywano z jednego talerza.
Wiele możnaby wymieniać, ale zawsze musiało być 12
dań (jako liczba symbolizująca 12 apostołów).
Pozostawienie wolnego miejsca i talerza z opłatkiem
stało się tradycją. Po wieczerzy wszyscy ze „śpiewem
na ustach” kolęd i pastorałek wsiadali do pięknie przystrojonych sań z parą koni, zapalali pochodnie i udawali
się do następnego domu brata czy siostry.
Ów wieczór przypominał coś w rodzaju (można tak
nazwać) „wielkiego widowiska”, które kończyło się o północy mszą świętą, zwaną „pasterką”.
Dla wielu Polaków mieszkających z dala od kraju
wigilia i kolędy są wzruszającą chwilą – symbolem
polskości. Życzę zatem wszystkim, po staropolsku, po
polsku „...Przy tej właśnie sposobności, (...) moc radości,
dużo śniegu, (...) lekkiej i nie groźnej chrypki, uśmiechu
od ucha do ucha, zdrowia i pogody ducha. I żeby Wam
się dażyło, z roku na rok lepiej było, a Boże Dziecię
nieustannie Błogosławiło”. A zatem, do siego roku! I nie
zapominajmy nigdy, że jesteśmy jedną wielką rodziną
Polaków, w której powinna panować zgoda, miłość,
zrozumienie i pokój!

al spiritului polonez. Acum urez tuturor, ca în vechea
tradiţie poloneză, în polonă „…Cu această ocazie, multă
bucurie, multă zăpadă (…), răguşeală uşoară – zâmbet
până la urechi, sănătate şi senin în suflet. Şi să Vă fie de
la an la an tot mai bine, iar Pruncul Isus să Vă
Binecuvânteze mereu”. Apoi…! An Nou fericit! Şi să
nu uităm niciodată că alcătuim o singură mare familie de
polonezi în care trebuie să domnească armonia, iubirea,
înţelegerea şi pacea!
Trad. St. Iachimovschi

Bogusława Dyduła

Wigilijna choinka

Bradul de Ajun

Lulajże, Jezuniu, moja Perełko...

Nani, nani, Pruncușor...

Dni grudniowe mają to do siebie, że są niezmiernie
krótkie i szybko mijają. Słońce wschodzi bardzo późno,
a wcześnie zachodzi... W takich dniach, gdy mróz
zewsząd ściśnie, gdy śnieg otuli domy, kapliczki, pola,
łąki, lasy, góry... to wtedy wracam do świata mego
dzieciństwa. Grudniowe wieczory pachniały plackami
ziemniaczanymi i kwaśnym mlekiem. A najbardziej
pamiętam placki pokrojonych ziemniaków, które babcia
Michalina kładła na rozgrzaną kuchenną płytę. Ach! Ten
zapach czuję po dziś dzień, jest zapisany w głębi mego
umysłu, jakby cząstka zmysłu powonienia i smaku
mieszkała gdzieś w neuronach. Po „andrzejkach”

Zilele de decembrie au specificul lor, sunt deosebit
de scurte şi trec repede. Soarele răsare foarte târziu şi apune devreme... În astfel de zile, când gerul cuprinde
totul, când zăpada învăluie casele, capelele, câmpurile,
luncile, pădurile, munţii… atunci mă întorc la lumea
copilăriei mele. Serile de decembrie miroseau a chiftele
de cartofi şi lapte acru. Cel mai bine îmi amintesc cartofii
copţi pe plită de bunica Michalina. Ah! Mirosul acesta îl
simt până astăzi, este întipărit în adâncul sufletului meu
ca şi cum o parte din simţul mirosului şi gustului ar locui
undeva în neuroni. După noaptea Sfântului Andrei îl
aşteptam pe Moş Nicolae. Venea întotdeauna în ziua de
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oczekiwaliśmy na świętego Mikołaja. Przychodził zawsze
szóstego dnia grudnia – po Mszy świętej. Ponieważ byłem
ministrantem, to wiedziałem, że pan Jan Hnatuśko –
grekokatolik, ówczesny kościelny (żyje nadal i ma
dziewięćdziesiąt lat) przebierał się w biskupie szaty i grał
rolę dobrego i świętego biskupa. I chociaż wiedziałem,
że to pan Jan, to jednak czułem przez nim respekt. Nic
dziwnego! Odziany w mitrę, kapę koloru czerwonego,
w ręku pastorał, z siwą długą brodą – wyglądał dostojnie.
Obok niego czerwony worek pełen prezentów. Znał
prawie wszystkie nasze „ministranckie grzeszki”, czasami groził – za te nasze niepotrzebne rozmowy przy
ołtarzu i za to, że nie wszyscy znali ministranturę na
pamięć – po łacinie! To były czasy! Pamiętam, że nie
miałem problemu z wypowiadaniem mea culpa, mea
culpa, mea maxima culpa. Ale gdy trzeba było mówić
„suscipiat Dominus...” to już się myliłem.
Ale jeszcze piękniejsze były adwentowe Roraty!
Było jeszcze ciemno, gdy szliśmy do kościoła, a gdy
kończyła się liturgia, to wtedy dopiero dniało... I te dnie
były znakiem, że już niedługo będzie choinka! Tak! Tak!
To był cudny czas choinki. Nie wiem skąd, ale tatuś
zawsze przynosił do domu pachnące małe drzewko.
Najczęściej mieliśmy świerk, ale były też i jodełki. W mojej
pamięci utkwiły mi te dni, kiedy to na dzień lub dwa przed
wigilią do domu zawitało drzewko – wigilijne drzewko,
choinka. Wstawialiśmy ją do gościnnego pokoju, w którym nikt z nas nie spał, dlatego że był on chłodniejszy.
Nie paliło się wówczas w każdym piecu, bo nie było
takiej potrzeby. Babcia od czasu do czasu otworzyła
drzwi i ciepło od kuchni, jak mruczący kot, wchodziło do
pokoju z choinką.
Na wigilię czekałem z moją siostrą Arlettą jak na
wspaniałego gościa. Z samego rana tato rozpalał piec
i już około dziewiątej godziny było ciepło w pokoju.
Przynosił wtedy dwa duże pudła z korytarza. Gdy je
otwierałem, to dech zapierał mi piersi! To tak, jakbym
otwierał podwoje do zaczarowanego świata! Jak urzeczony patrzyłem na kolorowe bombki, łańcuszki z papieru,
anielskie włosy, świeczki na specjalnych „żabkach”, małe dzwoneczki, aniołki... Chciało nam się wtedy skakać
z radości, że znów ubieramy choinkę. Z kuchni dolatywał
do nas nęcący zapach makowca – gdy teraz to mówię,
to ślinka sama płynie... a gdy docierał do nas zapach
gołąbków, pierogów z grzybami, czerwonego barszczu,
maminego sernika – to te wszystkie zapachy, smaki
prawie że „ogłuszały” nas! – sprawiały, że nastrój świąt
napełniał nie tylko nasz dom, ale także nasze serca,
umysły, a dziecięce pragnienia i marzenia spełniały się
właśnie w tym wigilijnym dniu. A wszystko to sprawiała cudowna tradycja ubierania choinki. Gdy tak razem
z Arlettą ubierałem choinkę, do głowy przychodziły mi
rozmaite myśli. Jakie? A chociażby takie: dlaczego
bombka, która miała podłużny kształt zawsze była
wstawiana na sam czubek choinki? A skąd wiadomo, że
Aniołowie mają włosy i to w dodatku takie długie i jasne?
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şase decembrie – după Sfânta Liturghie. Deoarece eram
ministrant, ştiam că dl. Jan Hnatuśko – grecocatolic,
sacristianul de atunci (trăieşte şi astăzi şi are nouăzeci
de ani) se îmbrăca în veşminte de episcop şi juca rolul
bunului şi sfântului episcop. Şi deşi ştiam că este domnul
Jan, totuşi simţeam respect în faţa lui. Şi nu e de mirare!
Îmbrăcat în mitră, pelerină roşie, cu cârjă episcopală în
mână cu o lungă barbă căruntă – arăta impunător. Alături
un sac roşu plin de cadouri. Ştia aproape toate micile
noastre „păcate de ministranţi”, câteodată ne ameninţa
pentru discuţiile noastre inutile de la altar şi pentru că nu
toţi ştiau pe de rost slujirea de ministrant – în latină! Ce
vremuri! Ţin minte că nu aveam probleme cu expresia –
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Dar când
trebuia să spun „suscipiat Dominus…” mă încurcam.
Dar mai frumoase erau Roratele de advent! Era
încă întuneric, când mergeam la biserică, iar când se
termina liturghia, abia atunci se făcea ziuă… Şi aceste
zile erau semnul că nu peste mult timp o să avem brad!
Aşa! Aşa! Era miraculosul timp al bradului de Crăciun.
Nu ştiu de unde, dar tatăl meu aducea acasă de undeva
un mic brad frumos mirositor. De cele mai multe ori
aveam un molid sau un brad. În amintirea mea mi s-au
întipărit aceste zile, când cu o zi sau două dinainte de
Ajun ajungea în casă bradul de Crăciun. Îl puneam în
camera de oaspeţi, în care nu dormea nimeni dintre noi,
de aceea era ceva mai rece. Pe atunci nu se făcea foc
în fiecare sobă, pentru că nu era nevoie. Bunica, din
când în când, deschidea uşa şi căldura din bucătărie intra,
ca un motan care toarce, în camera unde era bradul.
Eu şi sora mea Arletta aşteptam Ajunul ca pe un
oaspete admirabil. De dimineaţă, tata făcea focul în sobă
şi în jurul orei nouă era deja cald în cameră. Atunci aducea
de pe coridor două cutii mari. Când le deschideam, mi
se oprea răsuflarea! Era ca şi cum aş fi deschis uşile
unei lumi fermecate! Ca vrăjit mă uitam la globurile
colorate, lanţurile din hârtie, părul îngerilor, lumânările
pe „broscuţe” speciale, clopoţei, îngeraşi… Ne venea
să sărim de bucurie, că împodobim din nou bradul. Din
bucătărie venea mirosul îmbietor al cozonacului cu mac
– când spun asta acum, salivez…, iar când ajungea la
noi mirosul sarmalelor, al colţunaşilor cu ciuperci, al borşului roşu, al prăjiturii cu brânză (specialitatea mamei) –
toate aceste mirosuri, gusturi aproape că ne „asurzeau”!
– făceau ca atmosfera sărbătorilor să cuprindă nu doar
casa noastră, ci şi inimile noastre, spiritele noastre, iar
dorinţele şi visurile copilăreşti se împlineau tocmai în
această zi de Ajun. Şi toate acestea datorită acestei
minunate tradiţii a împodobirii bradului. Când împodobeam bradul cu Arletta, îmi veneau în minte diferite
gânduri. Care? Unele ca: de ce globul în formă alungită
era pus mereu în vârful bradului? De unde se ştie că
Îngerii au păr şi încă atât de lung şi deschis la culoare?
Oare şi Domnul Isus împodobea bradul? Doar şi în
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A czy Pan Jezus też ubierał choinkę? Przecież w Nazarecie też rosły jakieś drzewa i Jego Rodzice na pewno
obchodzili dzień Jego narodzin – czyż nieprawda?
Wtedy jeszcze nie kojarzyłem tradycji ubierania
drzewka, przygotowywania jedzenia, wieszania czystych
firan i zasłon, generalnego sprzątania mieszkania z Tajemnicą Wcielenia. Nic dziwnego, bo przecież byłem małym
chłopcem. Ta teologiczna prawda docierała do mnie
powoli, poprzez obserwację wszystkiego, co się działo
dokoła mnie w świątecznych dniach... Dopiero gdzieś
w trzeciej albo czwartej klasie przyjąłem do wiadomości,
że takie są zwyczaje, taka jest tradycja. Tak, chyba tak...
wtedy docierało do mnie, że wszystko to, co się dzieje
w okolicy 24 grudnia jest związane z narodzeniem
Chrystusa. Nie mogłem tylko pojąć – jak to jest, że co
roku rodzi się Pan Jezus. Przecież już raz się narodził,
więc jak znów może się rodzić. Przecież to niemożliwe.
Nie wiem, może dorosłym zadawałem takie pytania, ale
nie pamiętam, aby ktoś mi na nie odpowiadał.
To były cudowne chwile mego dzieciństwa! Czas
spędzony przy choince, przy płonących świeczkach
(trzeba było uważać, aby nie zapalić gałązek i anielskich
włosów), czas rozpakowywania prezentów otrzymanych
pod choinką, czas śpiewania kolęd, czas spożywania
smacznego makowca i innych pysznych placków, czas
przeglądania się w kolorowej bombce. A najpiękniejsze
chwile to te, kiedy byliśmy wszyscy razem w wigilijny
wieczór przy wieczerzy. Mama lubiła stać blisko choinki
pełnej zapalonych świeczek i nuciła kolędy. Arletta i ja
bawiliśmy się prezentami, a tato i babcia siedzieli
zadumani, zamyśleni, zapatrzeni gdzieś daleko, daleko
przed siebie...
Smak białego poświęconego opłatka, smak kutii po
dziś dzień jest dla mnie jednym z ważniejszych doznań
duchowo-zmysłowych. A po wieczerzy następował czas
oczekiwania na Pasterkę. Szliśmy całą rodziną. Ja szedłem prosto do zakrystii, bo przecież służyłem przy ołtarzu.
Jakże interesujące było dla mnie to, że kościelne choinki
zawsze były bardzo wysokie, szerokie, i było ich wiele.
Żłóbek zawsze ten sam, z tymi samymi figurkami ludzi
i zwierząt. Zastanawiałem się, dlaczego na tych choinkach w kościele nie ma cukierków. Jakże ciekawie byłoby
podczas liturgii zerwać słodkiego cukierka! Niestety! Tam
ich nie było, ale za to po Mszy świętej ksiądz dawał nam
garść smakołyków. Na Pasterce zawsze było wiele ludzi.
Ksiądz mówił długie kazanie (niestety, żadnego nie
pamiętam). Kolędy śpiewano głośno i wyraźnie. Czułem
wtedy, że jakaś Tajemnica wypełnia ludzkie serca, dzieje
się coś tajemniczego, blask świec i świateł rozjaśnia
ludzkie oczy, muzyka organowa podnosi ludzkiego ducha
ku szczytom nieba, a stamtąd spływają na nas anielskie
śpiewy: Gloria in excelsis Deo... Niektórzy ludzie mieli
wówczas łzy w oczach... a może to światła tak się
odbijały? Być może...
Po Pasterce wracaliśmy do domu. Było cicho, tylko
śnieg skrzypiał pod nogami. Ludzie szli grupami i pojedynczo. Słychać było ciche, ale radosne rozmowy.
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Nazaret creşteau nişte copaci şi cu siguranţă Părinţii
Lui sărbătoreau ziua naşterii Lui – oare nu e adevărat?
Atunci încă nu asociam tradiţia împodobirii pomului,
pregătirea mâncării, atârnarea perdelelor curate şi a draperiilor, curăţenia generală a locuinţei cu taina Întrupării.
Şi nu e de mirare, căci eram doar un mic băiat. Acest
adevăr teologic ajungea la mine încet prin observarea
tuturor lucrurilor care se petreceau în jurul meu, în aceste
zile de sărbătoare… Abia undeva prin clasa a treia sau
a patra am aflat că acestea sunt obiceiurile, aceasta este
tradiţia. Da, cam aşa… atunci am conştientizat că tot ce
se petrece în jur, în ziua de 24 decembrie, este legat de
naşterea lui Cristos. Nu puteam înţelege – cum se face
că Domnul Isus se naşte în fiecare an? Doar nu e posibil?
Nu ştiu, poate îi întrebam pe cei mari, dar nu ţin minte
să-mi fi răspuns cineva la aceste întrebări.
Acestea au fost minunatele clipe ale copilăriei mele! Timpul petrecut în jurul bradului, în lumina lumânărilor (trebuia doar de avut grijă să nu se aprindă crengile
şi părul îngerilor), momentul desfacerii cadourilor de sub
brad, al cântării colindelor, al savurării gustosului cozonac
cu mac şi al altor plăcinte, timpul oglindirii în globul
colorat. Iar cele mai frumoase clipe erau acelea când
eram toţi împreună la cina de Ajun. Mamei îi plăcea să
stea lângă bradul plin de lumânări aprinse şi fredona
colinde. Arletta şi cu mine ne jucam cu cadourile, iar
tata şi bunica stăteau cufundaţi în gânduri, privind undeva
departe, departe…
Gustul hostiei albe sfinţite, gustul grâului este, până
în ziua de astăzi, una din cele mai importante trăiri ale
sufletului şi simţămintelor. Iar după cină, aşteptam slujba
de la miezul nopţii. Mergeam întreaga familie. Eu mergeam direct în sacristie, căci doar slujeam la altar. Pentru
mine era foarte interesant că brazii din biserică erau
foarte înalţi, ampli şi mulţi. Ieslea era mereu aceeaşi, cu
aceleaşi figuri de oameni şi animale. Mă gândeam de ce
în brazii din biserică nu sunt bomboane. Ce interesant ar
fi fost ca, în timpul liturghiei, să iei o bomboană dulce!
Din păcate! Acolo nu erau, dar după Sfânta Liturghie
preotul ne dădea un pumn de dulciuri. La slujba de la
miezul nopţii erau întotdeauna mulţi oameni. Preotul
rostea o predică lungă (din păcate, nu ţin minte niciuna).
Colindele erau cântate tare şi clar. Simţeam atunci că
o Taină umple inimile oamenilor, că se petrece ceva misterios, strălucirea lumânărilor şi luminile înseninează ochii
oamenilor, orga înalţă spiritele spre înaltul cerului, iar de
acolo asupra noastră se revarsă cântările îngerilor: Gloria
in excelsis Deo… Atunci, unii oameni aveau lacrimi în
ochi… sau poate era reflectarea luminilor? Tot ce se
poate…
După liturghie ne întorceam acasă. Era linişte, doar
zăpada scârţâia sub picioare. Oamenii mergeau în grupuri
sau singuri. Se auzeau discuţii liniştite, dar bucuroase.
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Wszyscy spieszyli do swych domów. Ja też, trzymałem
za rękę babcię, albo tatę, bo Arlettka szła z mamą. Gdy
wchodziliśmy do domu uderzało nas ciepło bijące od
kaflowych pieców, a w kuchni buzował wesoło mały
ogienek. Wtedy rodzice pozwalali nam, abyśmy przez
chwilę usiedli przy choince. Mogliśmy wtedy zjeść
kawałek smacznego placka, ale my najczęściej zajadaliśmy się... kutią! Po dziś dzień lubię kutię i choć jest
zbyt słodka (przecież to jest jeden z rodzajów leguminy!),
to od wigilii począwszy przez wiele dni delektuję się jej
smakiem i za każdym razem odkrywam przedziwną
tajemnicę – wracam do dzieciństwa, a szczególnie do
świętego dnia wigilii. Teraz, gdy już jestem dorosłym człowiekiem, wciąż przywołuję obrazki ze szczęśliwego
dzieciństwa – pełnego miłości, zaufania, bliskości mamy,
taty, siostry i babci... I dzięki temu, że wzrastałem w takiej błogosławionej atmosferze, mogę się dzielić tym
samym z tymi, których spotykam na mojej misjonarskiej
drodze.
Błogosławiony wigilijny dzień! Szczęśliwe dni świąt
Wcielenia Pańskiego!

Toţi se grăbeau către casele lor. Şi eu, îi ţineam de mână
pe bunica sau pe tata, căci Arletta mergea cu mama.
Când intram în casă ne lovea căldura de la sobele de
teracotă, iar în bucătărie pâlpâia focul. Atunci părinţii ne
lăsau să ne aşezăm, pentru o clipă, lângă brad. Puteam
să mâncăm atunci o bucată de cozonac gustos, dar noi
preferam... grâul! Până în ziua de astăzi îmi place grâul
şi, cu toate că este prea dulce (doar este un fel de desert!), începând cu Ajunul mă delectez cu gustul lui şi, de
fiecare dată, descopăr o taină minunată – mă întorc în
copilărie, dar, mai ales, în sfânta zi de Ajun. Acum, când
sunt un om matur, mereu rechem imagini din fericita
copilărie – plină de iubire, încredere, apropierea mamei, a tatălui, surorii şi bunicii… Şi pentru că am crescut
într-o astfel de atmosferă binecuvântată, pot să împărtăşesc toate acestea celor pe care-i întâlnesc în drumul
meu de misionar.
Binecuvântată zi de Ajun! Fericite zile ale sărbătorii
Întrupării Domnului!
Trad. St. Iachimovschi

Andrzej Ziółkowski – misjonarz z Krakowa

KALENDARIUM ROCZNIC

2011

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

STYCZEŃ

IANUARIE

3 I – 105. rocznica urodzin Romana Brandstaettera
(1906-1987), poety, dramaturga, prozaika i tłumacza;
4 I – 105. rocznica urodzin Stefana Rachonia (19062001), dyrygenta i kompozytora, założyciela Orkiestry
Polskiego Radia;
6 I – 10. rocznica śmierci Henryka Strumiłły (19342001), malarza i pedagoga;
7 I – 65. rocznica śmierci Stanisława Mariana
Kutrzeby (1876-1946), historyka prawa polskiego,
profesora i rektora UJ;
9 I – 95. rocznica Tadeusza Ajdukiewicza (1852-1916),
malarza;
11 I – 10. rocznica śmierci Aleksandra Bocheńskiego
(1904-2001), eseisty i publicysty;
16 I – 220. rocznica urodzin Henryka Dembińskiego
(1791-1864), generała w powstaniu listopadowym;
18 I – 65. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego
(1877-1946), kompozytora, dyrygenta, organisty i pedagoga;
20 I – 185. rocznica śmierci Stanisława Staszica (17551826), uczonego, działacza oświatowego, gospodarczego
i politycznego, organizatora i mecenasa nauki, filozofa,
pisarza politycznego i tłumacza;
22 I – 90. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944), poety i prozaika;
26 I – 35. rocznica śmierci Witolda Jana Doroszewskiego (1899-1976), językoznawcy i leksykologa,
redaktora Słownika języka polskiego;

3 I – 105 ani de la naşterea lui Roman Brandstaetter
(1906-1987), poet, dramaturg, prozator şi traducător;
4 I – 105 ani de la naşterea lui Stefan Rachoń (19062001), dirijor şi compozitor, fondatorul Orchestrei Radio
din Polonia;
6 I – 10 ani de la moartea lui Henryk Strumiłło (19342001), pictor, pedagog;
7 I – 65 de ani de la moartea lui Stanisław Marian
Kutrzeba (1876-1946), istoric de drept polonez, profesor
şi rector al Universităţii Jagiellone;
9 I – 95 de ani de la naşterea lui Tadeusz Ajdukiewicz
(1852-1916), pictor;
11 I – 10 ani de la moartea lui Aleksander Bocheński
(1904-2001), eseist şi publicist;
16 I – 220 de ani de la naşterea lui Henryk Dembiński
(1791-1864), general în insurecţia din noiembrie;
18 I – 65 de ani de la moartea lui Feliks Nowowiejski
(1877-1946), compozitor, dirijor, organist şi pedagog;
20 I – 185 de ani de la moartea lui Stanisław Staszic
(1755-1826), savant, militant în domeniul învăţământului,
economiei şi politicii, organizator şi mecena al ştiinţei,
filosof, scriitor politic şi traducător;
22 I – 90 de ani de la naşterea lui Krzysztof Kamil
Baczyński (1921-1944), poet şi prozator;
26 I –35 de ani de la moartea lui Witold Jan Doroszewski (1899-1976), lingvist şi lexicolog, redactor al
Dicţionarului limbii polone;
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28 I –125. rocznica urodzin Karola Józefa Badeckiego (1886-1953), historyka literatury, bibliografa,
edytora i bibliotekarza;
29 I – 155. rocznica urodzin Aleksandra Brücknera
(1856-1939), historyka kultury i literatury, slawisty,
badacza dziejów języka;
31 I – 210. rocznica urodzin Piotra Ściegiennego (18011890), księdza, działacza patriotyczno-społecznego.

28 I – 125 de ani de la naşterea lui Karol Józef Badecki
(1886-1953), istoric literar, bibliograf, editor şi bibliotecar;
29 I – 155 de ani de la naşterea lui Aleksander Brückner (1856-1939), istoric al culturii şi literaturii, slavist,
cercetător al istoriei limbii;
31 I – 210 ani de la naşterea lui Piotr Ściegienny (18011890), preot, militant patriotic şi social.

CHOPIN
CHOPIN
ÎN CONŞTIINŢA ROMÂNILOR W ŚWIADOMOŚCI RUMUNÓW
Bicentenarul naşterii compozitorului

200-lecie urodzin kompozytora

Suntem în anul Chopin. Fie ca muzica celui mai
de seamă compozitor polonez,
care a adus o mare contribuţie la cultura Europei
și a lumii întregi, să îi apropie pe ascultători
de Dumnezeu și să îi ajute în descoperirea
profunzimilor spiritului uman.

Trwa Rok Chopinowski. Niech muzyka tego
najwybitniejszego polskiego kompozytora,
który wniósł wielki wkład w kulturę Europy
i świata, zbliża jej słuchaczy
do Boga i pomaga w odkrywaniu
głębi ludzkiego ducha.

Benedict al XVI-lea

Benedykt XVI

Se apropie de sfârşit Anul Chopin, marcat în lumea
întreagă cu un fast deosebit, inclusiv sub auspiciile
UNESCO. Nici de data aceasta revuistica românească
nu a pus în valoare modul excepţional în care românii
s-au raportat faţă de acest geniu al umanităţii. Păcat.
Ar fi fost un bun prilej ca în România – poate şi în lume
– să fi fost reliefată contribuţia adusă de discipolul său,
Carol Miculi, primul dintre elevii săi, care i-a intodus
opera în universal, editând-o şi publicând-o la Leipzig, în
1879 „Frederich Chpin’s (Band I-XVII)”. Menţionăm
că opusul respectiv s-a păstrat ca un material de referinţă
până în zilele noastre. Nici despre transilvăneanul Carl
Filtsch din Sebeş-Alba, elev al lui Chopin, cel despre
care marele compozitor şi pianist ar fi declarat, cu lacrimi
în ochi de bucurie, după ce a ascultat un recital al discipolului său, aceasta după interpretarea concertului în
E minor: „Dumnezeule ce copil! Nimeni nu m-a înţeles
până acum ca acest copil, e cel mai extraordinar lucru
pe care l-am trăit vreodată...”.
Sperăm să se vorbească mai mult despre trilogia:
„Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană”, „Eternul
Chopin”, „La pian cu Frédéric Chopin” – aparţinând
exegetei Carmen Manea. Autoarea, conferenţiar universitar, doctor, şeful catedrei de Pian General a Universităţii
Naţionale de Muzică Bucureşti, membră în jurii naţionale
şi internaţionale s-a aplecat de peste un deceniu cu profesionalism şi dăruire peste întreg opusul chopinian,
asigurând un suflu proaspăt în lectura şi recitirea compozitorului şi pianistului, la concluzii de mare fineţe.

Dobiega końca Rok Chopinowski obchodzony na
całym świecie z wielkim przepychem, włącznie pod
auspicjami UNESCO. Ani tym razem prasa rumuńska
nie odzwierciedliła nadzwyczajnego stosunku Rumunów
wobec tego geniusza ludzkości. Szkoda. Byłaby to dobra
sposobność do pokazania, że w Rumunii – a może i w świecie – do rozpowszechnienia dzieł Chopina przyczynił się
Karol Mikuli, jeden z jego pierwszych uczniów, wydając
w Lipsku w 1879 r. „Frederich Chopin’s (Band I-XVII)”.
Opus ten zachował się w materiałach do dnia dzisiejszego. Ani o siedmiogrodzianinie Carlu Filtsch z SebeşAlba, uczniu Chopina, o którym wielki kompozytor i pianista, po wysłuchaniu jego recitalu, na którym interpretował koncert E-moll, ze łzami szczęścia w oczach miał
powiedzieć: „Boże, co za dziecko! Nikt nie rozumiał mnie
do tej pory, jak to dziecko. To najwspanialsza rzecz, jaką
przeżyłem kiedykolwiek...”
Miejmy nadzieję, że będzie się mówiło więcej o trylogii Carmen Manea: „Aspiracja pełni w twórczości
chopinowskiej”, „Nieśmiertelny Chopin” i „Przy pianinie
z Fryderykiem Chopinem”. Autorka, docent uniwersytecki, doktor, szef katedry Pianino Ogólne na Państwowym Uniwersytecie Myzycznym w Bukareszcie, członek komisji konkursowych, krajowych i zagranicznych,
z wielkim oddaniem i profesjonalizmem, od ponad dziesięciu lat pochyla się nad całością opusów chopinowskich,
zapewniając świeże spojrzenie w lekturze i odbiorze
kompozytora i pianisty, do konkluzji o wielkiej subtelności.
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Din lipsa de spaţiu mă voi opri numai asupra primei
cărţi din trilogia scrisă în ultimii ani: „Aspiraţia plenitudinii
în creaţia chopiniană” – lucrare unică pentru muzicologia românească, şi nu numai, densă şi insolită în analiză
şi aprecieri.
Analizând lucrările antume şi postume, cu convingerea că „din universul amintirilor, «Luceferii nu cad niciodată»”, Carmen Manea ajunge la concluzia că „Chopin
realizează o expresie inedită a purităţii, a esenţialului, a existenţei, în lucrări remarcabile prin multitudinea ideilor,
simbolurilor şi motivelor” (p. 13).
Geneza creaţiei este surprinsă de autoare în nobleţea
spirituală a neamului său, de aici trimiterile pertinente la
Mickiewicz şi creaţia sa, la Słowacki sau Norwid, subliniind – citându-l pe ultimul din ei – că Chopin „a făcut
ca lacrimile poporului polonez, împrăştiate pe întinsul
câmpiilor, să fie puse în diadema umanităţii, în forme
cristaline de o neasemuită armonie”. Din tot demersul
exegetei rezultă fără nicio ambiguitate că Chopin nu
imită pe nimeni, reuşind „să ajungă – aşa cum şi Vianu
a spus-o – la expresia propriei lui originalităţi, într-un fel
care o face cât mai larg comunicabilă”. Pas cu pas, autoarea „Aspiraţiei plenititudinii...” demonstrează drumul
parcurs de Chopin în creaţia lui, surprinzând temele şi sursa primordială: folclorul – exprimat prin mazurcile lui,
prin poloneze (17) şi balade etc., toate asimilându-le în
mod creator. „Polonezele sale glorifică „patria oprimată”,
reconstituind climatul polonez, care prin magia geniului
capăta înveşmântările de o „elocvenţă incomparabilă”.
Aceste lucrări de anvergură pun în valoare „spiritul
muzical eliberat” de orice constrângere al compozitorului,
fiind legate de trecut, dar şi de epoca în care crează.
Polonezele evocă un univers moral în care valorile acţiunii
şi voinţei conştiente primează. Compozitorul este atras
de mitologie şi de lumea tradiţiilor populare, de faptele
eroice; în Polonezele sale este percepută predilecţia
pentru pitoresc şi culoare locală, pentru fabulos şi grandios” (p. 34). Este ceea ce compatriotul său, Adam
Mickiewicz, a făcut-o în „Pan Tadeusz” – epopeea naţională a poporului polonez.

Z braku miejsca zatrzymam się nad pierwszą
książką trylogii napisaną w ostatnich latach: „Aspiracja
pełni w twórczości chopinowskiej” – unikatowej dla
muzyko-logii rumuńskiej, i nie tylko, zwartej i niezwykłej
w analizie i ocenie.
Analizując prace napisane za jego życia, jak i po
śmierci, z przekonaniem, że „w świecie wspomnień Jutrzenka nigdy nie gaśnie”, Carmen Manea dochodzi do
przekonania, że „Chopin wyraża niepowtarzalną atmosferę czystości egzystencji poprzez wprowadzenie do
swoich utworów mnóstwa ideii, symboli i motywów” (s. 13).
Geneza twórczości jest uchwycona przez autorkę
w szlachetności umysłowej swojego narodu, stąd stosowne odwołania do Mickiewicza i jego twórczości, Słowackiego czy Norwida, podkreślając, że czytając tego ostatniego „Chopin sprawił, że łzy narodu polskiego rozlane
na obszarach pól, zostały umieszczone w diademie
ludzkości, w krystalicznych formach o niezrównanej
harmonii”. Z całego wywodu uczonej wynika, że bez
najmniejszej dwuznaczności Chopin nikogo nie naśladował, zdołając „dojść – jak się wyraził Vianu – do wyrazu
własnej oryginalności w taki sposób, aby stała się jak
najbardziej przyswajalna”. Krok za krokiem autorka
„Aspiracji pełni…” demonstruje drogę przemierzoną przez
Chopina w jego twórczości, odkrywając tematy i podstawowe źródło: folklor – wyrażony w mazurkach, polonezach
(17) i balladach itp., asymilując je w twórczy sposób.
„Jego polonezy gloryfikują »ciemiężoną ojczyznę«,
odtwarzając polski klimat, który poprzez magię geniuszu
przywdziewa szatę »nieporównywalnej elokwencji«.
Utwory te kładą nacisk na »wyzwolonego spod jakiegokolwiek przymusu ducha muzycznego kompozytora«,
będąc związanymi z przeszłością, ale i z epoką, w której
tworzy. Polonezy przywodzą na pamięć moralny
wszechświat, w którym wartości działania i świadomej
woli mają pierwszeństwo. Kompozytora pociąga
mitologia, świat ludowych tradycji i bohaterskie wydarzenia. W jego polonezach spostrzegamy zamiłowanie
do malowniczości i lokalnego kolorytu, do bajeczności
i wspaniałości” (s. 34). Są tym, czym jest „Pan Tadeusz”
Adama Mickiewicza dla narodu polskiego.

Eminescu şi Chopin

Eminescu i Chopin

Carmen Manea analizează, totodată, operele care
îşi au sorgintea în fantastic şi vis, demonstrând
vizionarismul chopinian – făcând unele paralele cu matrici
stilistice româneşti. „Multitudinea motivelor de inspiraţie
ale universului poetic chopinian dezvăluie apartenenţa
la tipul de sensibilitate şi fantezie creatoare romantică.
De acolo vin sau într-acolo ne poartă motivul oniric,
motivul istoric, motivul naturii, al iubirii etc. (...) Activitatea muzicală reprezintă pentru el [Chopin] finitul în
infinit, antrenând într-un impresionant proces creator toate
forţele spiritului, chiar şi pe acelea care par a fi într-o

Carmen Manea analizuje jednocześnie dzieła, które
mają swoje pochodzenie w fantastyce i marzeniach,
demonstrując chopinowskie wizjonerstwo – poprzez
niektóre porównania ze stylistyką rumuńską. „Mnóstwo
motywów z inspiracji chopinowskiego świata poetyki
odsłania przynależność do typu wrażliwości i twórczej
fantazji romantycznej. Stamtąd przychodzą lub tam nas
prowadzą motywy oniryczne, motywy historyczne, motywy przyrody, miłości itp. (…) Działalność muzyczna stanowi dla niego [Chopina] skończoność w nieskończoności, wprowadzając do imponującego procesu twórczego wszystkie siły duchowe, nawet te, które wydawało
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relaţie antagonică unele faţă de altele” (pp. 52-53). În
contextul respectiv, Carmen Manea plasează în mod fericit paralela pe care o face cu creaţia eminesciană, amintind de serata muzicală desfăşurată în casa Veronicăi
Micle, prilej cu care Eminescu avea să consemneze că:
„Întotdeauna muzica mă predispune spre o visare
creatoare. Dar compoziţiile lui Chopin m-au transformat
cu desăvârşire. Credeam la un moment dat că plutesc în
sferele divine ale nemuririi (...) Era beţia inteligenţei care
îmi subjugase sufletul, îndemnându-l să armonizeze
întreaga mea fiinţă”.
În accepţiunea lui Eminescu, Chopin ar fi putut scrie
poezii „tot atât de geniale” ca Nocturnele pe care le ascultase în interpretarea Veronicăi Micle. Fără a intra
într-o cercetare comparativă a operei celor doi artişti, cu
spiritul analitic care o caracterizează, Carmen Manea
surprinde existenţa unui „pronunţat spirit critic care îi
detaşează de lumea imperfectă pe care vor a o transcede,
acea nobilă aspiraţie spre liberate şi plenitudine care îi
ajută să depăşească barierele timpului şi ale spaţiului,
acea permanentă preocupare pentru viaţa interioară,
pentru propriul eu, ca şi o viziune integrală asupra lumii
obiective – care îi apropie”.
Găsim aici una dintre cele mai pertinente asociaţii
între cei doi mari romantici, dezvoltate apoi în ideea că
„muzica lui Chopin şi poezia lui Eminescu realizează acea
sublimă comunicare sufletească pe care nici hotarele
vieţii, nici timpul nu o pot întrerupe. În profunda lor
frământare lăuntrică, muzicianul-poet polonez şi poetulmuzician român îşi evaluează raporturile dintre sine şi
lumea în care trăiesc. Tulburătoarelor întrebări privind
modul în care s-ar putea echilibra existenţa individuală
în condiţii social-istorice determinate, cei doi creatori le
răspund cu înţelepciunea fermă ce refuză compromisul
sau drumul către Nirvana: ei caută un mod de a trăi cu
demnitate în lumea contemporană” (p. 55).
Apropierea dintre cei doi o vede autoarea în lirism
perceput în stări de „permanentă tensiune şi iremediabilă
nostalgie”, în facultatea de „a crea poetic repetând actul
genezei” şi de a comunica „o atmosferă interioară şi mitică” prin intermediul „simblourilor”, ca şi receptivitatea
faţă de apelurile magice ale unei „naturi enigmatice”.
Aceasta pentru că „artiştii romantici comunică sentimente în stare născândă; motivele şi temele de inspiraţie
devin pretexte de exteriorizare a emoţiilor convertite în
limbaj poetic (ori muzical).
Carmen Manea remarcă faptul că destinul celor
doi mari artişti romantici urmează ciclul: naştere – moarte
– renaştere – cel întâlnit şi în mituri, poetul fiind considerat
„mediatorul contactelor dintre „terestru şi transcendent”
– conferindu-i atributele de vizionar, profet, magician
„forţă demonică aptă să plăsmuiască lumi” şi „zămislitor
de mituri”.
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by się, że są między sobą w stosunkach antagonicznych”
(s. 52-53). W tym kontekście Carmen Manea, w sposób
szczęśliwy, umieszcza porównanie związane z twórczością Eminescu, przypominając o wieczorku muzycznym
mającym miejsce w domu Veroniki Micle, podczas
którego Eminescu miał zanotować: „Zawsze muzyka
uspasabia mnie do twórczego marzycielstwa, ale kompozycje Chopina przekształcają mnie całkowicie. W pewnym
momencie myślałem, że unoszę się w niebieskich sferach
nieśmiertelności (…). Było to upojenie inteligencji, które
zniewoliło duszę nakłaniając ją do zharmonizowania całej
mojej istoty”.
W akceptacji Eminescu, Chopin mógłby pisać wiersze „tak samo genialne” jak nokturny, których wysłuchał
w wykonaniu Veroniki Micle. Bez porównawczych
badań dzieł obu artystów, w duchu analitycznym, który
ją charakteryzuje, Carmen Manea przechwytuje egzystencję „wyraźnego ducha krytycznego, który oddala ich
od pozostającego na zewnątrz niedoskonałego świata,
to szlachetne dążenie do wolności i pełni, która pomoże
im w pokonaniu barier czasu i przestrzeni, ta ciągła
troska o wewnętrzne życie, troska o własne ja, jak i całkowita wizja obiektywnego świata – przybliżają ich do
siebie”.
Znajdziemy tutaj jedno z najbardziej trafnych
porównań między tymi dwoma wielkimi romantykami,
rozwiniętymi dalej w ideę, „że muzyka Chopina i poezja
Eminescu tworzą to wzniosłe porozumienie duchowe,
którego ani granice życia, ani czas nie mogą przerwać.
W ich głębokim niepokoju wewnętrznym polski muzykpoeta i rumuński poeta-muzyk oceniają własne zależności
między sobą a światem, w którym żyją. Niepokojącym
pytaniom, dotyczącym sposobu, poprzez który można
byłoby zrównoważyć ludzką egzystencję w określonych
warunkach socjalno-historycznych, obaj twórcy odpowiadają ze zdecydowaną mądrością, która odrzuca
kompromis lub drogę do Nirwany: szukają sposobu
godnego życia we współczesnym świecie” (s. 55 ).
Zbliżenie między nimi widzi autorka w liryźmie
postrzeganym w stanach „ciągłego napięcia i nieuleczalnej nostalgii”, w zdolności, aby „tworzyć poetycko,
powtarzając akt genezy” w przekazywaniu „mitycznej
i wewnętrznej atmosfery” za pomocą symboli, jak i podatność na magiczne wezwania „enigmatycznej natury”.
To dlatego, że romantyczni artyści przekazują uczucia
w stanie rodzącym się; inspiracja motywów i tematów
staje się pretekstem do uzewnętrznienia emocji zamienionych na język poetycki (albo muzyczny).
Carmen Manea zwraca uwagę na fakt, że los obu
wielkich romantycznych artystów wyrażony jest cyklem:
narodziny – śmierć – odrodzenie, który spotykamy i w mitach, gdzie poeta uważany jest za pośrednika kontaktów
między tym co „ziemskie i transcendentalne”, przyznając
mu określenia wizjonera, proroka, magika „demonicznych
sił zdolnego kształtować światy” oraz „twórcy mitów”.
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Analizându-l aşadar pe Chopin nu numai în context
polonez sau universal (din lipsă de spaţiu asupra acestei
dimensiuni nu mă aplec), tocmai pentru a surprinde pe
cea românească, autoarea „Aspiraţiei plenitudinii...”
profesorul şi pianistul român face remarca pertinentă:
„creaţia chopiniană, ca şi opera eminesciană, poartă
pecetea inconfundabilă a geniului. Alături de lucrări de
„supremă sinteză”, elaborate cu impresionantă meticulozitate pe parcursul unei perioade relativ îndelungate,
creaţia lor a cunoscut din plin „fulguraţiile relevaţiilor
adolescente”: Studiile opus 10, Concertele pentru pian
de Chopin sau romanul „Sărmanul Dionis” de Eminescu
au fost elaborate în jurul vârstei de 20 de ani”. Se
confirmă astfel o judecată ceva mai veche a foiletonistului
Ion Biberi că „maturizarea a fost în aceste cazuri timpurie, semn al unei combustii interioare, ce se consumă
cu flacără înaltă”.
Concluzia trasă de Carmen Manea din această
insolită paralelă este că „procesul creator le-a netezit
celor doi artişti drumul spre o înnoire estetică structurală,
spre o categorială răsturnare de valori, spre un nou mod
de abordare a realităţilor exterioare şi interioare. Fiecare
dintre ei a parcurs o traiectorie artistică originală,
influenţată de factori multipli, dar în ultimă instanţă creaţia
însăşi a fost decisivă. Amândoi se îndreapă spre mitologia
naţională, pe care o află în substratul folcloric al culturii
autohtone, în istoria patriei, ori creează din substanţa
însăşi a propriei arte. Amândoi au fost artişti deplini,
expresii tipice ale poporului lor” (pp. 56-57). În plus, „ca
şi Eminescu, Chopin se teme să dea lirismului un aspect
anecdotic şi personal. Imprimând operelor lor o rezonanţă general umană, cei doi artişti au aspirat să atingă
universalul. Încărcătura fanteziei creatoare nu se lasă
întruchipată la voia întâmplării. Chiar şi cele mai ascunse
zone ale incoştientului sunt prezente în forme elaborate
în aparenţă „dintr-un suflu”; în realitate, acestea sunt
cizelate în cele mai mici detalii” (p. 73).
Revenind la „texte” concrete, Carmen Manea consideră că Barcarola lui Chopin şi „Veneţia” lui Eminescu
se constituie în permanenţe ale culturii universale. „S-a
stins viaţa falnicei Veneţii/N-auzi cântări, nu vezi lumini
de baluri (...)/Cu glas adânc, cu graiul de Sibile,/Rosteşte
lin în clipe cadenţate/«Nu-nvie morţii e-n zadar, copile»”.
Interpretă şi pe calviatură a opusului chopinian, autoarea
exegezei consideră că „Barcarola poate fi abordată în
sens mai larg, ca o vastă meditaţie asupra vieţii şi a morţii,
asupra condiţiei omului în univers. Este un poem muzical
cu caracter filosofic, ce trădează o conştiinţă artistică
profundă. În poezia lui Eminescu şi în Barcarola lui
Chopin, Veneţia constituie simbolul frumuseţii şi tinereţii
ameninţate de timp şi de moarte; într-o accepţiune mai
generală, ea simblizează destinul omenesc ireversibil”
(p. 82).
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Analizując w ten sposób Chopina, nie tylko w kontekście polskim czy uniwersalnym (z braku miejsca nie
wypowiadam się) właśnie po to, aby ukazać kontekst
rumuński, autorka „Aspiracji pełni…”, profesor i pianistka rumuńska, trafnie spostrzega, że „twórczość chopinowska, jak i dzieła Eminescu, nosi piętno nieomylnego
geniuszu. Oprócz utworów „najwyższej syntezy”, opracowanych z imponującą drobiazgowością na przestrzeni
dłuższego czasu, ich twórczość w całości poznała
„przebłyski młodzieńczych odkryć”: Studium opus 10,
Koncerty na pianino Chopina czy powieść „Nieszczęsny
Dionizos” Eminescu powstały w wieku około 20 lat.
Potwierdza się nieco starszy osąd felietonisty Iona Biberi,
że „dojrzewanie w tych wczesnych przypadkach było
oznaką wewnętrznego spalania trawionego wysokim
płomieniem”.
Z tego niezwykłego porównania Carmen Manea
wyciąga wniosek, że „proces twórczy wygładził obu
artystom drogę do strukturalnej odnowy estetycznej, do
obalenia pewnych wartości, do nowego ujęcia rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej. Każdy z nich przeszedł oryginalną drogę artystyczną, uzależnioną od wielu
czynników, ale w ostateczności twórczość sama w sobie
była decydująca. Obydwaj skłaniają się ku narodowej
mitologii, którą znajdują w folklorystycznych podłożach
miejscowej kultury, w historii ojczyzny lub tworzą sami
z substancji własnej sztuki. Obydwaj byli pełnymi artystami, typowymi wyrażeniami swojego narodu” (s. 5657). Dodatkowo, „jak i Eminescu, Chopin obawia się
nadać swojemu liryzmowi wyglądu anegdotycznego
i osobistego. Utwory obu artystów noszą piętno ludzkiego
rezonansu, aspirując do osiągnięcia uniwersalnych
wartości. Ładunek twórczej fantazji nie zostaje uosobiony przypadkowo. Nawet najbardziej ukryte strefy
podświadomości obecne są w formach wypracowanych
na pozór »jednym oddechem«, w rzeczywistości jednak
są one wycyzelowane w najmniejszych detalach” (s. 73).
Wracając do konkretnych „tekstów”, Carmen Manea
uważa, że Barkarola Chopina i „Wenecja” Eminescu
wpisują się do trwałych wartości uniwersalnej kultury.
„Przesławnej Wenecyi życie znikło/Nie słychać pieni,
balowych świec nie mamy, (...)/Sybilli głosem,
nabrzmiałego dźwięku/Miarowym taktem, zwolna słowa
wije:/»Z martwych nie wstaje nikt – daremnie człeku!«”
(tłumaczenie Mihai Mitu). Wykonawczyni utworów
Chopina, autorka uważa, iż „Barkarola może być rozumiana w szerszym sensie, jako rozległa medytacja nad
życiem i śmiercią, nad pozycją człowieka we wszechświecie. Jest to poemat muzyczny o charakterze filozoficznym, zdradzający głęboką świadomość artystyczną. W poezji Eminescu i w Barkaroli Chopina, Wenecja jest wyrażeniem symbolu piękna i młodości zagrożonego czasem i śmiercią; w szerszej akceptacji symbolizuje
nieodwracalne przeznaczenie człowieka” (s. 82).
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Alături de opusurile enesciene inspirate de creaţia
lui Chopin: Balada pentru pian, Balada pentru vioară,
Preludiul pentru pian, Suita pentru pian sau Pieces
impromptues şi ale altor peste 100 de compozitori români,
printre care ale interpretului de mare fineţe al creaţiei
sale, Dinu Lipatti cu Nocturna pentru pian în stil românesc şi Nocturna în fa diez minor pentru pian, Carmen
Manea aduce cel mai insolit, cel mai sensibil şi plin de
inedit omagiu marelului compozitor şi pianist polonez,
cu prilejul bicentenarului naşterii sale. Trilogia amintită
se constituie într-o rara avis în cultura universală, operă
demnă de a fi răspândită în lume, mai ales în ţara de
obârşie a compozitorului.

Obok opusów Enescu, inspirowanych twórczością
Chopina: Ballada na pianino, Ballada na skrzypce,
Preludium na pianino, Suita na pianino czy Pieces
impromptues oraz innych ponad 100 kompozytorów
rumuńskich, między którymi wykonawca o wielkiej
subtelności jego utworów, Dinu Lipatti z Nokturnem na
pianino w stylu rumuńskim i Nokturnem fa diez minor
na pianino, Carmen Manea składa najwspanialszy,
najbardziej wrażliwy i niepowtarzalny hołd wielkiemu
kompozytorowi i pianiście polskiemu z okazji dwusetnej
rocznicy jego urodzin. Wspomniana trylogia jest białym
krukiem w ogólnoświatowej kulturze, dziełem godnym
rozpowszechnienia w świecie, zwłaszcza w kraju
pochodzenia kompozytora.

dr. Nicolae Mareş – Bucureşti

Tłumaczenie B. Breabăn

Rugăciune,
meditaţie ...

Modlitwa,
medytacja ...

Sunt cuvintele ce închid în ele tot ceea ce a însemnat
pelerinajul miraculoasei icoane a Maicii Domnului de la
Cacica în Bucovina.
Noul an liturgic, început în prima duminică din
advent, a fost decretat în dieceza de Iaşi ca an al familiei
şi căsătoriei creştine încredinţate ocrotirii Sfintei Marii,
cea zămislită fără de prihană. Aşa s-a născut ideea pelerinajului icoanei Madonei de la Cacica în comunităţile
catolice ale diecezei de Iaşi, pelerinaj ce va dura trei
ani.
Pelerinajul marian al icoanei Sfintei Marii a început
la Iaşi, în catedrala cu hramul Sfânta Fecioară Maria,
Regină şi a continuat la Bacău, în biserica cu hramul
Sfântul Nicolae.
A treia oprire a fost la Suceava. În ziua de 12
decembrie, în cea de a treia duminică din advent, icoana
Fecioarei Maria a sosit la Suceava însoţită de însuşi
păstorul diecezei de Iaşi – episcopul Petru Gherghel
şi de alţi preoţi. Ea a fost întâmpinată de o mare mulţime
de credincioşi, de preoţi din Bucovina în frunte cu pr.
decan Iosif Păuleţ. Între cei ce au întâmpinat icoana
s-au aflat Ion Lungu – primarul municipiului Suceava
şi Ghervazen Longher – preşedintele Uniunii Polonezilor din România. Timp de trei zile, icoana s-a aflat în
biserica catolică cu hramul Sf. Ioan Nepomuk. Au fost
zile în care credincioşii catolici şi nu numai au participat în număr mare la sfintele liturghii, au venit la biserică
şi s-au rugat la Maica Pruncului Isus, cerându-i să-şi
reverse harurile asupra lor.
Rugăciunile fierbinţi pornite din inimi pline de
credinţă şi adresate celei care este şi Mama noastră,

To słowa, które zawierają w sobie to wszystko, co
oznaczała pielgrzymka cudownego obrazu Matki Boskiej
z Kaczyki na Bukowinie.
Nowy rok liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę adwentu został ogłoszony w diecezji
Jasskiej rokiem rodziny i chrześcijańskiego małżeństwa,
powierzonych opiece Najświętszej Maryi, Tej, która
została poczęta bez grzechu pierworodnego. Tak powstała idea pielgrzymki obrazu Kaczyckiej Madonny do
katolickich środowisk Jasskiej diecezji, pielgrzymki, która
potrwa trzy lata.
Pielgrzymka maryjna obrazu Najświętszej Maryi
rozpoczęła się w Jassach, w katedrze pod wezwaniem
Matki Bożej Królowej, następnie w Bacău, w kościele
pw. Świętego Mikołaja.
Trzecim przystankiem była Suczawa. W dniu 12
grudnia, w trzecią niedzielę adwentu, obraz przybył do
Suczawy wraz z pasterzem diecezji Jasskiej – biskupem
Petru Gherghelem i wieloma księżmi, gdzie został
przywitany przez rzesze wiernych oraz księży z Bukowiny, na czele z ks. dziekanem Iosifem Păuleţ. Wśród
tych, którzy przywitali obraz był Ion Lungu – burmistrz
miasta Suczawy i Gerwazy Longher – prezes Związku
Polaków w Rumunii. Przez trzy dni obraz przebywal
w kościele katolickim pw. Św. Jana Nepomucena. Były
to dni, podczas których wierni katoliccy, i nie tylko, licznie
uczestniczyli we Mszach św., przybywali do kościoła,
aby prosić Matkę Dzieciątka Jesus o potrzebne im łaski.
Gorące modlitwy płynące z serc pełnych wiary
i adresowane do Tej, która jest i naszą Matką oraz
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contemplarea icoanei au fost prilej de meditaţie a celei
care a fost aleasă de Dumnezeu, iar prin ea „Cuvântul
s-a făcut Trup şi a locuit printre noi”. Au fost trei zile
binecuvântate, trei zile de har care au întărit în sufletele
noastre credinţa şi speranţa că rugăciunile noastre vor
fi ascultate.
Pentru polonezii din Bucovina miraculoasa icoană
a Maicii Domnului de la Cacica este indisolubil legată
de aşezarea primilor colonişti polonezi care au întemeiat
această localitate la începutul deceniului 9 al sec. XVIII.
Adusă din Galiţia, ea şi-a găsit locul în prima biserică
construită la începutul sec. XIX, pentru ca din 1904 să
troneze în altarul principal al bisericii cu hramul Adormirea
Maicii Domnului declarată, în anul 2000, bazilică minor.
Nu fără temei şi nu întâmplător, icoana Sfintei Marii
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kontemplacja wizerunku były okazją do rozważań na
temat Tej, która została wybrana przez Boga, a przez
Nią „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
Były to trzy dni pełne błogosławieństw, trzy dni łaski,
które wzmocniły naszą wiarę i nadzieję, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane.
Dla Polaków z Bukowiny cudowny obraz Matki
Boskiej z Kaczyki jest nierozerwalnie związany z osiedleniem się pierwszych kolonistów polskich, którzy założyli tę miejscowość na początku lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku. Przywieziony z Galicji znalazł miejsce
w pierwszym kościele wybudowanym na początku XIX
wieku, aby od 1904 roku tronować w głównym ołtarzu
kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
ogłoszonego w 2000 roku bazyliką mniejszą.
Nie bez podstaw i nie przypadkowo obraz Matki
Boskiej z Kaczyki kontynuował pielgrzymkę po
Bukowinie przybywając 16 grudnia do Nowego Sołońca,
miejscowości z dużą wspólnotą polską, gdzie duch polski
zachował się od prawie dwóch wieków, właśnie dzięki
kościołowi i wierze. Obraz został przywitany przez
młodych jeźdźców w tradycyjnych polskich kostiumach
ludowych. Jego Eminencja Petru Gherghel zwrócił się
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de la Cacica şi-a continuat pelerinajul în
Bucovina, ajungând, în ziua de 16
decembrie în Soloneţu Nou, localitate
cu o mare comunitate de polonezi unde
spiritul polonez s-a păstrat de aproape
două veacuri tocmai datorită bisericii
şi credinţei. Icoana a fost întâmpinată
la intrarea în sat de tineri călăreţi în
tradiţionale costume populare poloneze.
Preasfinţitul Petru Gherghel s-a adresat
cu străvechiul salut polonez „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica” (Lăudat să fie

Isus Cristos şi Maria pururi fecioară). În cuvântul său
a subliniat că „Maria îi vizitează pe aceia care au vizitat-o de atâtea ori”, referindu-se la pelerinajele credincioşilor din Soloneţu Nou la sanctuarul marian de la
Cacica.
Zilele în care icoana Sfintei Marii de la Cacica s-a
aflat în biserica cu hramul Coborârea Duhului Sfânt din
Soloneţu Nou au fost zile de sărbătoare, zile în care toată
suflarea satului, de la copii la persoane în vârstă, se
îndrepta spre biserica devenită neîncăpătoare ce răsuna
de rugăciuni şi de cântece mariane.
Prezenţa miraculoasei icoane a Maicii Domnului
de la Cacica a fost ilustrarea vie a cântecului care spune:
„O Marie, o Preadulce Mamă, Bucovina e sub ocrotirea
Ta”.
Stanislava Iachimovschi

do zebranych starym polskim pozdrowieniem „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze
dziewica”. W swoim słowie podkreślił, że „Maryja
odwiedza tych, którzy tyle razy Ją nawiedzili”, odnosząc
się do pielgrzymek wiernych z Nowego Sołońca do
sanktuarium maryjnego w Kaczyce.
Dni, w których obraz Matki Boskiej z Kaczyki
przebywał w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego
w Nowym Sołońcu były dniami świątecznymi, dniami,
w których wszyscy mieszkańcy wioski, od dzieci do osób
starszych kierowali się do przepełnionego kościoła,
rozbrzmiewającego modlitwami i maryjnymi pieśniami.
Obecność cudownego obrazu Matki Boskiej z Kaczyki została żywo zilustrowana słowami pieśni, która
mówi: „Maryjo, Przenajsłodsza Matko, otaczająca opieką
Bukowinę”.
Tłumaczenie B. Breabăn

Zdjęcia do artykułu: K. Longier
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Kresy
to takie niezwykłe miejsce...

Kresy
– un loc neobişnuit

Kresy to takie niezwykłe miejsce,
Taki niezwykły czas –
Świąteczny czas.
Tymi słowami rozpoczyna się piosenka ułożona
przez uczestników tegorocznego Konkursu Laureatów,

Kresy este un loc neobișnuit,
Un timp neobișnuit –
Timp de sărbătoare.
Cu aceste cuvinte începe cântecul compus de participanţii la Concursul Laureaţilor de anul acesta, sau Kresy

Konkurs w Suczawie
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czyli Kresów 2010 w Białymstoku. Mieli ją okazję
zaśpiewać wraz z innymi także Agata i Georgius z Nowego Sołońca. Mieli także okazję przekonać się, że to
naprawdę niezwykłe miejsce i czas, i poczuć świąteczną
ich atmosferę.
Zanim to nastąpiło musieli zwyciężyć 13 listopada
w suczawskich eliminacjach. Pokonali swoich rówieśników z najstarszej kategorii wiekowej. Agata Renata Marculeac zdobyła wówczas I miejsce. II przypadło Caroline
Boudier z Jass, a III Georgiusowi Victorovi Ostrovskiemu. Wyróżnieniami nagrodzono zaś Ştefanię Florianę
Chachula z Nowego Sołońca, Dianę Biseada z Moary
i Agatę Ostrovschi z Suczawy. Jury zdecydowało, że do
Białegostoku na Konkurs Laureatów na początku grudnia
wyjadą Agata i Georgius. Jury, czyli trzy urocze panie:
lektor języka polskiego w Jassach Zyta Monika Oksztul,
Joanna Twaróg – lektor języka polskiego w Bukareszcie

2010 la Białystok. Şi Agata şi Georgius din Soloneţu Nou
au avut ocazia să-l cânte împreună cu alţii. Au avut
ocazia să se convingă că, într-adevăr, este un loc şi un
timp neobişnuit şi să simtă atmosfera lor sărbătoreasdcă.
Până la acest moment, au trebuit să câştige în
eliminările de la Suceava din 13 noiembrie. Şi-au învins
colegii de la categoria de vârstă. Agata Renata Marculeac a obţinut atunci locul I. Locul II a revenit Carolinei
Boudier din Iaşi, iar locul III lui Georgius Victor
Ostrovski. Au primit menţiuni Ştefania Floriana Chachula
din Soloneţu Nou, Diana Biseada din Moara şi Agata
Ostrovschi din Suceava. Juriul a decis că Agata şi Georgius vor pleca la Białystok, la Concursul Laureaţilor de
la începutul lui decembrie. Juriul, adică trei încântătoare
doamne: lectorul de limbă polonă în Iaşi Zyta Monika
Oksztul, Joanna Twaróg – lector de limba polonă în

Konkurs w Białymstoku
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oraz Janina Hahula – jeszcze kilka lat temu uczestniczka
białostockich spotkań laureatów.
Podczas Centralnych Eliminacji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza Kresy w Suczawie
spotykają się także młodsi, którzy dopiero za kilka lat
będą mieli okazję powalczyć o wyjazd do Białegostoku.
W tym roku było tak wielu przedszkolaków, że utworzono
dla nich oddzielną kategorię wiekową. Jury przyznało
w niej dwie nagrody I (dla 3-letniej Sary Şwagiel z Siretu
i Rafaela Marculeac z Nowego Sołońca), dwie II nagrody (dla Karoliny Longher z Suczawy i Denisy Vataresen
z Siretu) oraz dwie nagrody III (dla Ştefana Biesiadeţchiego z Suczawy i Davida Comana z Nowego Sołońca).
Pozostałe maluchy otrzymały równorzędne nagrody.
W kategorii uczniów klas I-IV najlepszym okazał się
Artur Ostrovschi z Nowego Sołońca. Jego koleżanka
Claudia Marculeac zajęła II miejsce, a III przyznano Justynie Marianie Drozdek z Pojany Mikuli. Jury wyróżniło
także 7 innych recytatorów: Anię Julię Drozdek, Monikę
Marculeac z Pojany Mikuli, Gabrielę Gavliuc, Mariusa
Polaczka, Justynę Staszkowian z Nowego Sołońca oraz
Francescę Bucaciuc i Alexandru Longhera z Suczawy.
W kategorii uczniów klas V-VIII najlepszą okazała się
Karolina Agata Drozdek z Pojany Mikuli, a zaraz po niej
uplasowała się Iris Kufner z Kaczyki i Bożena Iriszek
z Pojany Mikuli. Przyznano także 10 wyróżnień, które
otrzymali: Andreea Boloca z Kaczyki, Mirosława Drozdek, Lucica Kozminciuc, Mariana Kozminciuc z Pojany
Mikuli oraz Carmen Droszczak, Daniela Polaczek,
Narcis Procopiuc, Irina Smolca, Lucica Revai, Monica
Kuruc z Nowego Sołońca.
W Suczawie uczestnicy wystąpili na scenie pełnej
kolorowych parasoli. W Białymstoku byłoby to
oczywiście niemożliwe, bo otwarty parasol przynosi
aktorom pecha, a recytatorzy na Kresach w Białymstoku
jak prawdziwi aktorzy stanęli na prawdziwej scenie –
podczas konkursu w teatrze szkolnym Akademii
Teatralnej, a podczas finałowej gali na deskach Białostockiego Teatru Lalek. Nieodłącznym elementem
towarzyszącym recytatorom w Białymstoku jest od wielu
lat uskrzydlony stół.
Oprócz Agaty i Georgiusa w Konkursie Laureatów
udział wzięło 28 innych młodych ludzi z Białorusi, Ukrainy,
Czech, Grecji, Gruzji, Kazachstanu, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji i Bułgarii. Oceniało ich jury złożone
z zawodowych aktorów: Anny Romantowskiej, Piotra
Damulewicza, Jerzego Łazewskiego i Wiesława Czołpińskiego oraz instruktorki teatralnej Izabelli Półtorak. Grand
Prix 19. edycji konkursu zdobył Edgar Dulka z Wilna na
Litwie, nagrodę za interpretację utworu Adama Mickiewicza Andrzej Moskalczuk z Podłubienic na Białorusi,
a nagrodę I Dorota Molin z Czeskiego Cieszyna. Wśród
wyróżnionych znalazła się także Agata.
Kresy w Białymstoku to oczywiście nie tylko
Konkurs Laureatów. Trudno nawet poczuć atmosferę
rywalizacji. Grupa szybko się integruje i zaprzyjaźnia,
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Bucureşti precum şi Janina Hahula – nu demult participantă la întâlnirea laureaţilor de la Białystok.
În timpul Eliminărilor Centrale din cadrul Concursului de Recitare „Adam Mickiewicz” Kresy din Suceava
se întâlnesc şi mai tineri care, abia peste câţiva ani, vor
avea prilejul să lupte pentru plecarea la Białystok. În acest
an au fost atât de mulţi preşcolari, încât pentru ei s-a
creat o categorie de vârstă separată. Juriul a decernat
două premii I (pentru Sara Şwagiel de 3 ani din Siret
şi Rafael Marculeac din Soloneţu Nou), două premii II
(pentru Karolina Longher din Suceava şi Denisa Vataresen din Siret) şi două premii III (pentru Ştefan Biesiadeţchi din Suceava şi David Coman din Soloneţu Nou).
Ceilalţi micuţi au primit premii echivalente. La categoria
elevilor cl. I-IV cel mai bun s-a dovedit a fi Artur Ostrovschi din Soloneţu Nou. Colega lui Claudia Marculeac
a ocupat locul II, iar locul III i-a revenit Justynei Mariana
Drozdek din Poiana Micului. Juriul a dat menţiuni unui
număr de 7 recitatori: Ania Julia Drozdek, Monika
Marculeac din Poiana Micului, Gabriela Gavliuc, Marius
Polaczek, Justyna Staszkovian din Soloneţu Nou precum
şi Francesca Bucaciuc şi Alexandru Longher din
Suceava. La categoria elevilor cl. V-VIII cea mai bună
s-a dovedit a fi Karolina Agata Drozdek din Poiana
Micului, iar imediat după ea s-a plasat Iris Kufner din
Cacica şi Bożena Iriszek din Poiana Micului. S-au acordat
şi 10 menţiuni obţinute de: Andreea Boloca din Cacica,
Mirosława Drozdek, Lucica Kozminciuc, Mariana
Kozminciuc din Poiana Micului şi Carmen Droszczak,
Daniela Polaczek, Narcis Procopiuc, Irina Smolca, Lucica
Revai, Monica Kuruc din Soloneţu Nou.
La Suceava participanţii au evoluat pe scena plină
de umbrele colorate. Bineînţeles, la Białystok aceasta
nu ar fi fost posibil, pentru că umbrela deschisă aduce
ghinion actorilor, iar recitatorii de la Kresy în Białystok
ca adevăraţi actori au stat pe o scenă adevărată – în
timpul concursului la teatrul – şcoală al Academiei de
Teatru, iar în timpul galei finale pe scena Teatrului de
Păpuşi din Białystok. Un element inseparabil ce îi
însoţeşte pe recitatori în Białystok este, de mulţi ani, masa
cu aripi.
În afară de Agata şi Georgius, la Concursul
Laureaţilor au luat parte alţi 28 de tineri din Belarus,
Ucraina, Cehia, Grecia, Gruzia, Kazahstan, Estonia,
Lituania, Letonia, Moldova, Rusia şi Bulgaria. Ei au fost
apreciaţi de un juriu alcătuit din actori profesionişti: Anna
Romantowska, Piotr Damulewicz, Jerzy Łazewski şi Wiesław Czołpiński precum şi instructorul teatral Izabella
Półtorak. Grand Prix-ul celei de a 19-a ediţii a concursului
l-a obţinut Edgar Dulka din Vilnius - Lituania, premiul
pentru interpretarea unei creaţii a lui Adam Mickiewicz
Andrzej Moskalczuk din Podłubieńce – Belarus, iar
premiul I Dorota Molin din Czeski Cieszyn. Printre cei
ce au primit menţiuni s-a aflat şi Agata.
Kresy în Białystok înseamnă, bineînţeles, nu doar
Concursul Laureaţilor. E greu chiar să sesizezi atmosfera
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bo wkoło tak wiele wrażeń, emocji i spędzony wspólnie
czas na warsztatach prowadzonych przez specjalistów
w zakresie interpretacji tekstu, techniki i wyrazistości
mowy, kultury mowy czy umuzykalnienia, podczas wielu
spektakli teatralnych zarówno studenckich w Akademii
Teatralnej, jak i w Teatrze Dramatycznym czy Białostockim Teatrze Lalek. Wreszcie podczas Wigilii, pysznej
i rozbrzmiewającej kolędami czy podczas prób, a potem
wspólnego występu na gali kończącej Kresy. A poza tym,
jak napisali sami uczestnicy w refrenie swojej piosenki:
Każdy polskie słowa zna
I wrażliwą duszę ma...

de rivalitate. Grupul se integrează repede şi se împrieteneşte, pentru că în jur sunt numeroase impresii, emoţii
şi timpul petrecut împreună la atelierele conduse de
specialişti în domeniul interpretării textului şi clarităţii
exprimării, culturii vorbirii sau simţului muzical, în timpul
spectacolelor de teatru atât studenţeşti de la Academia
de Teatru, cât şi la Teatrul Dramatic sau Teatrul de
Păpuşi din Białystok. În sfârşit, în timpul delicioasei cine
de Ajun răsunând de colinde sau în timpul repetiţiilor, iar
apoi al evoluţiei în comun la gala ce a încheiat Kresy. Pe
lângă aceasta, cum au scris participanţii înşişi în refrenul
cântecului lor:
Fiecare cunoaște cuvintele poloneze
Și are suflet sensibil...

Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Trad. St. Iachimovschi

WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT (1867-1925)
„Autor chłopskiej epopei
„Autor al epopeii ţărăneşti
co na wsi mieszkać
care nu a putut
nie umiał ”
să locuiască la ţară”
To postać niezwykle oryginalna. Był jednym z dziewięciorga
dzieci organisty Józefa Rejmenta,
z wykształcenia krawiec, aktor wędrownego teatru, zastępca dróżnika
kolejowego koło Koluszek. Urodził
się 7 maja 1867 r. we wsi Kobiele
Wielkie koło Radomska. Najprawdopodobniej ukończył trzy klasy Warszawskiej Szkoły Niedzielno-Rzemieślniczej. Do 1887 r. występował
w wędrownych trupach aktorskich.
Od 1888 r. pracował jako robotnik
kolejowy – w 1891 r. zaangażował
się do Towarzystwa Dramatycznego
w Piotrkowie. W Warszawie zaś
przebywa od 1893 r., gdzie zajmuje
się prozą dziennikarską oraz twórczością literacką. Podróżuje w latach 1895-1897 –
zwiedza Berlin, Paryż, Londyn, Brukselę.
W okresie I wojny światowej był członkiem
patriotycznych komitetów społeczno-obywatelskich.
Przebywał również dwukrotnie w latach 1919-1920
w środowiskach polonijnych USA.
Dorobek pisarski Reymonta obejmuje 30 obszernych tomów prozy. Jest autorem wielu powieści i nowel
o tematyce historycznej oraz obyczajowej. Pierwsze
wiersze poświęcone doli chłopa krawieckiego ukazują
się w 1882 r. Debiutuje zaś w 1892 r. jako dziennikarz
w warszawskim „Głosie” i jako nowelista w krakowskiej
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Este o figură deosebit de originală. A fost unul din cei nouă copii
ai organistului Józef Reymont, croitor de meserie, actor într-un teatru
ambulant, ajutor de acar lângă Koluszek. S-a născut la 7 mai 1867 în satul Kobiele Wielkie lângă Radomsk.
Probabil a terminat trei clase la
Şcoala de Meserii de Duminică din
Varşovia. Până în 1887 a jucat în
trupe de actori ambulanţi. Din 1888
a fost muncitor feroviar, în 1891 s-a
angajat la Societatea Dramatică din
Piotrków. La Varşovia vine în 1893
unde scrie proză gazetărească şi creaţii literare. În anii 1895-1897 călătoreşte, vizitând Berlinul, Parisul,
Londra, Bruxelles.
În perioada I-lui război mondial a fost membru al
comitetelor patriotice social-cetăţeneşti. În anii 19191920, în două rânduri a fost în comunităţile diasporei
poloneze din SUA.
Moştenirea literară a lui Reymont cuprinde 30 de
volume ample de proză. Este autor a numeroase romane
şi nuvele cu tematică istorică şi de moravuri. Primele
versuri dedicate destinului ţăranului croitor apar în 1882.
În anul 1892 debutează ca ziarist în publicaţia „Głos” din
Varşovia şi ca nuvelist în publicaţia „Myśl” din Cracovia
cu povestirea „Ajun de Crăciun”. Interesanta viaţă a lu-
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„Myśli” opowiadaniem „Wigilia Bożego Narodzenia”.
Interesujące życie świata aktorskiego ukazuje w cyklu
utworów, m.in. „Komediantka” (1896). W tym miejscu
należy wspomniec, że kontynuacją utworu staje się
powieść „Fermenty”. Lata 1895-1889 przynoszą kolejną
powieść – „Ziemia Obiecana”, która doczekała się filmowej adaptacji A. Hertza i Z. Gmazdowskiego w 1927 r.,
a w 1975 r. A. Wajdy. Według krytyków do napisania
utworu natchnęły go wiersze Marii Konopnickiej. Należy
również wspomnieć, iż wiele swych opowiadań poświęca
wydarzeniom rewolucyinym, m.in. „Ave Patria” (1907).
Za arcydzieło uważa się epicką powieść „Chłopi”
(tu zaś autor został zainspirowany powieścią Emila Zoli
„Ziemia”), za którą w listopadzie 1924 r. otrzymał literacką nagrodę Nobla. Wskutek choroby nie pojechał do
Szwecji po jej odbiór. Dyplom i czek na 116718 koron
szw. przesłano mu do Francji. Dwukrotnie filmowana,
w 1922 r. w reżyserii E. Modzelewskiego i w 1972 r. J. Rybkowskiego. Skupmy się zatem ogólnie na krótkiej
interpretacji dzieła. Tytuł sam w sobie bardzo zwięzły
i treściwy, mieszczący informacje o bohaterze powieści,
którym autor uczynił gromadę wieśniaków, lecz dzięki
mistrzowskiemu rzemiosłu zrobił to w sposób uniwersalny
i naprawdę godny naśladowania. Dokładny czas akcji
nie jest znany, wiemy zaś, że właściwa akcja toczy się
w czasie dziesięciu miesięcy. Kompozycja czterotomowa
i tu nie sposób nie wspomnieć Kazimierza Wykę, który
wyróżnia cztery przemijające się porządki: fabularny
(losy głównych bohaterów i całej społeczności), rytm
prac związanych z naturą (prace rolnicze), porządek
obyczajowo-liturgiczno-obrzędowy (wyznacznikami są
tutaj liczne ceremonie, obyczaje, święta itp.), egzystencjalny (najbardziej widoczny na przykładzie losów
Agaty i Jagustynki). Zachęcam zatem do przeczytania
samej powieści, a jeżeli ktoś chce wgłębić się w strukturę
rozważań o fabule odsyłam do autorki publikacji
„Chłopów” Reymonta – Marii Rzewuskiej. Warto także
sięgnąć do tekstów Antoniego Lange, w których m.in.
czytamy, iż Reymont jest: „(...) pierwszym pisarzem
polskim, w którym nie ma lamentu…”. Dociekliwym
polecam „Tygodnik Ilustrowany”, albowiem właśnie tam
z redakcją w 1897 r. autor podpisał umowę, w której
zobowiązał się stworzyć takie właśnie dzieło.
Pracował też w dyplomacji, należał do parti Liga
Narodowa, do PSL „Piast” wstąpił w 1924 r. Polscy
chłopi w dowód wdzięczności, iż rozsławił ich na łamach
swej powieści złożyli mu hołd u schyłku życia urządzając
na jego cześć Ogólnopolskie Dożynki w Wierzchosławicach. Zmarł 5 grudnia 1925 r.
Tradycja bywania na warszawskich Powązkach
w każdą rocznicę śmierci zrodziła się w amatorskim
zespole regionalnym w Lipcach Reymontowskich na
początku lat 70., a odczytywanie fragmentu „Chłopów”
przedstawiającego śmierć Boryny stało się nieodłącznym
elementem uroczystości. Obecnie włączyły się w ową
tradycję także placówki oświatowe. Powstała także
fundacja imienia autora (1998). Wielką rolę reymon-
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mii actorilor apare într-un ciclu de creaţii, printre altele
„Comedianta” (1896). Aici trebuie de amintit că romanul
„Fermenţi” este o continuare a creaţiei „Comedianta”. Anii
1895-1899 „aduc” următorul roman „Pământul Făgăduinţei” care a fost adaptat pentru ecran de A. Hertz
şi Z. Gmazdowski în 1927, iar în 1975 de către A. Wajda.
Conform criticilor, în scrierea acestei creaţii l-au inspirat
versurile Mariei Konopnicka. Se cuvine de amintit că
multe dintre povestirile sale le dedică evenimentelor
revoluţionare, printre altele „Ave Patria” (1907).
Romanul epic „Ţăranii” este considerat o capodoperă, (autorul fiind inspirat de romanul „Pământul” de
Emile Zola), pentru care, în noiembrie 1924, a primit
premiul Nobel pentru literatură. Din cauza bolii nu a plecat în Suedia ca să-şi ridice premiul. Diploma şi cecul în
valoare de 116718 coroane suedeze i-au fost trimise în
Franţa. Transpus de două ori pe ecran, în 1922 în regia
lui E. Modzelewski şi în 1972 de J. Rybkowski. Să ne
oprim acum la o scurtă interpretare a operei. Titlul însuşi
foarte laconic şi concis conţine informaţii despre eroul
romanului prin care autorul a prezentat un grup de săteni,
dar, datorită măiestriei, a făcut aceasta într-o manieră
universală şi cu adevărat demnă de urmat. Timpul exact
al acţiunii nu este cunoscut, dar ştim că acţiunea propriuzisă se desfăşoară timp de zece luni. Romanul este
compus din patru volume şi aici trebuie să îl amintim pe
Kazimierz Wyka, care distinge patru planuri alternative:
fabulativ (destinele eroilor principali şi ale întregii comunităţi), ritmul lucrărilor legate de natură (muncile agricole),
ordinea obiceiurilor, liturgică şi rituală (determinante sunt
aici numeroasele ceremonii, obiceiuri, sărbători etc.),
existenţial (evident în cazul destinului Agatei şi Jagustynki). Vă îndemn să citiţi romanul, iar dacă cineva vrea
să aprofundeze structura reflecţiilor despre fabulă vă
trimit la Maria Rzewuska, autoarea publicării romanului
„Ţăranii”. Merită de consultat şi textele lui Antoni Lange
în care, printre altele, citim că Reymont este: „(…) primul
scriitor polonez la care nu sunt lamentaţii…”. Celor
interesaţi recomand „Săptamânalul Ilustrat” căci, în anul
1897, autorul a semnat un contract cu redacţia prin care
se obliga să creeze o astfel de operă.
A lucrat şi în diplomaţie, a fost în partidul Liga
Naţională, în PSL „Piast” a intrat în anul 1924. Ţăranii
polonezi, în semn de recunoştinţă că i-a făcut celebri în
paginile romanului său, l-au omagiat la apusul vieţii
organizând în onoarea lui Dożynki (Sărbătoarea Roadelor)
la nivel naţional în Wierzchosławice. A murit la 5 decembrie 1925.
Tradiţia prezenţei la cimitirul Powązki din Varşovia,
în ziua morţii lui Reymont, s-a născut în ansamblul
regional de amatori din Lipce Reymontowski, la începutul
anilor ’70, iar lectura fragmentului din „Ţăranii” care
prezintă moartea lui Boryna a devenit un element inseparabil al festivităţii. În prezent, ansamblului i s-au alăturat
unităţile şcolare. De asemenea, a luat fiinţă o fundaţie
ce poartă numele autorului (1998). Primatul Mileniului,
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towskim „Chłopom” przypisywał Prymas Tysiąclecia.
Przypomnijmy zatem jego słowa, które na czas pokoju
i ciągłego budowania życia mogą być inspiracją do
wytrwałych działań: „sztuką jest umierać dla ojczyzny,
ale największą sztuką jest żyć dla niej”.
Kończąc pragnę zachęcić wszystkich do czytania
utworów Reymonta, do kultywowania tradycji, do służenia innym swoją pracą na przekór przeciwnościom losu.
Bo przecież sam Reymont nawet nie miał szczęścia
w swojej ojczyźnie do krytyków. Pisał np. w liście do
Kornela Makuszyńskiego: „...któż się to i kiedy naprawdę
interesował mną i moimi pracami? i nie byłem »socjałem«
ni Żydem, ni partyjniakiem. Czy można brać takiego
matołka pod uwagę...”. Więc idąc śladami autora nie
bójmy się krytyki innych, a budujmy wspólnie wspaniałe
dzieła korzystając ze spuścizny Reymonta. Nasuwa się
zatem refleksja związana z życiem, obyczajami panującymi na wsi, a także ludźmi w niej żyjącymi. W mojej
pamięci pozostanie wieś reymontowska i ta, którą
poznałam tutaj – piękna, bo Bukowina rzuca na ludzi
swój urok i czar. To tu przyciąga tajemniczość monastyrów, piękny śpiew „Sołonczanki” i wspaniałych, życzliwych ludzi – nie takich, których można poznać w odległej
krainie, w dalekiej stronie – obcych i smutnych. W takich
stronach nie ma śpiewu, a smutny „szum fal”. Ta wieś
to kraina, gdzie słowo tworzenia ma jeszcze swoją moc.
Więc, Czytelniku, nasłuchuj! Oglądaj i podziwiaj, jak
pięknie można dzisiaj żyć w takiej społeczności. Nie
wierzysz? Przyjedź i zobacz sam! Zapomnisz o smutku,
a w zaciszu polskich wsi Pojany Mikuli, Nowego Sołońca,
Pleszy, Kaczyki czy Păltinoasy przeczytaj jeszcze raz
wybrane dzieło Reymonta.

cardinalul Stefan Wyszyński, a atribuit un mare rol
romanului lui Reymont „Ţăranii”. Să amintim cuvintele
lui care, în timp de pace şi edificare a vieţii, pot fi
inspiratoare ale unor acţiuni perseverente: „este lucru
mare să mori pentru patrie, dar cel mai mare lucru este
să trăieşti pentru ea”.
În încheiere, doresc să vă îndemn la lectura creaţiilor
lui Reymont, la cultivarea tradiţiilor, la muncă în folosul
altora în ciuda adversităţilor sorţii. Căci Reymont însuşi
nu a avut parte, în patria sa, de o critică favorabilă. De
ex. îi scria lui Kornel Makuszyński: „…cine şi când s-a
interesat cineva cu adevărat de mine şi de lucrările mele?
şi nu am fost nici »socialist«, nici evreu, nici om de partid.
Oare unui asemenea cretin i se poate acorda atenţie…”.
Deci, mergând pe urmele autorului, nu trebuie să ne
temem de criticile altora, ci să făurim împreună opere
minunate, profitând de moştenirea lui Reymont. Acum
se naşte reflecţia legată de viaţa, obiceiurile satului, dar
şi de oamenii care trăiesc aici. În memoria mea va
rămâne satul lui Reymont şi cel pe care l-am cunoscut
aici – minunat – pentru că Bucovina impresionează
oamenii cu frumuseţea şi farmecul său. Aici te atrage
misterul mănăstirilor, splendidul cânt al „Solonceancăi”
şi oamenii minunaţi şi binevoitori – nu ca cei pe care poţi
să-i cunoşti în ţinuturi îndepărtate – străini şi trişti. În
asemenea locuri, nu se aud cântări, ci doar „vuietul trist
al valurilor”. Acest sat este locul unde cuvântul creaţiei
mai are încă forţa sa. Deci, Cititorule, ascultă, priveşte
şi admiră cât de frumos poţi trăi astăzi într-o asemenea
comunitate. Nu crezi, vino şi ai să vezi tu însuţi! Uită
tristeţea – iar în solitudinea satelor poloneze Poiana
Micului, Soloneţu Nou, Pleşa, Cacica sau Păltinoasa
citeşte încă o dată aleasa operă a lui Reymont.

Bogusława Dyduła
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12.<01. – Czerniowce: Bukowiński Klub Sportowy
wynajął od „Sokoła” boisko, na którym w miesiącach
zimowych w przeciągu sześciu lat urządzał lodowisko
z torem łyżwowym odpowiadającym ówczesnym
wymogom. Członkom „Sokoła” zapewniono takie same
uprawnienia do zniżek, jakie otrzymali członkowie Bukowińskiego Klubu Sportowego. Karty sezonowe można
było nabywać u Altheima w Banku Polskim lub u Strzałkowskiego w dyrekcji funduszu propinacyjnego.
12.04. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Staraniem
wydziału czerniowieckiego TBPiCP rozpoczęto kolejny
cykl wykładów wygłaszanych przez profesorów Uniwersytetu Lwowskiego. Inauguracyjny wykład „O sławnym
królu Władysławie Warneńczyku, o wyprawie bukowińskiej rycerskiego Jana Olbrachta i o wielkich zamysłach
Władysława IV Wazy” wygłosił prof. dr Stanisław Zakrzewski. Przy sposobności ofiarował on 50 k na Gimnazjum Polskie w Czerniowcach.

12.<01. – Cernăuţi: Clubul Sportiv Bucovinean a închiriat terenul de la Asociaţia „Sokół” pe care în fiecare
iarnă de şase ani a amenajat un patinoar cu pistă
corespunzătoare cerinţelor de atunci. Membrilor
Asociaţiei „Sokół” li s-au asigurat aceleaşi reduceri ca
şi membrilor Clubului Sportiv Bucovinean. Taloanele au
putut fi procurate la Altheim de la Banca Polonă sau la
Strzałkowski de la direcţia fondului de vânzare a băuturilor alcoolice – producţie proprie.
12.04. – Cernăuţi, sala Casei Polone: Prin strădania
conducerii APAF şi de L din Cernăuţi a început un nou
ciclu de conferinţe susţinute de profesorii Universităţii
din Lvov. Referatul inaugural „Despre slăvitul rege
Władysław Warneńczyk, despre expediţia bucovineană
a lui Jan Olbracht şi despre marile proiecte ale lui
Władysław Waza al III-lea” a fost prezentat de prof. dr.
Stanisław Zakrzewski. Cu această ocazie, a donat 50 c.
Gimnaziului Polonez din Cernăuţi.
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12.04. – Czerniowce: Wydział TBPiCP jak co roku
urządził w Domu Polskim wieczór św. Mikołaja z deklamacjami dzieci z udziałem wychowanic Zakładu
Naukowo-Wychwawczego SS. Rodziny Maryi oraz św.
Mikołajem rozdającym podarki.
12.04. – Głęboka, Czytelnia Polska TSL: Licznie
zebrani Polacy uroczyście obchodzili rocznicę powstania
listopadowego. Na program obchodu złożyły się: przepiękne słowo wstępne prezesa Czytelni dr. Aleksandra
Skibniewskiego, odczyt ks. Józefa Janiszewskiego o powstaniu listopadowym, deklamacja utworów A. Mickiewicza „Śmierć pułkownika” i „Powrót taty”, recytacja
wiersza Goreckiego „Śmierć zdrajcy Ojczyzny”, „Mazurek Dąbrowskiego” i „Boże, coś Polskę...”
12.05. – Kraków: Krzysztof Abrahamowicz brał udział
w nadzwyczajnym zgromadzeniu delegatów Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, które
uchwaliło nowy statut. Odtąd powstał nowy czerniowiecki okręg wyborczy miejski. Rada nadzorcza przyznała Bursie Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach – 150 k, a SS. felicjankom na ochronkę i sierociniec – 300 k.
12.06. – Suczawa: Wydział TBPiCP urządził w Domu
Polskim rozdawanie podarków polskim dzieciom przez
św. Mikołaja. W mikołajowym wieczorze brali udział
rodzice, członkinie Towarzystwa, jego prezes Józef
Kwiatkowski oraz nauczyciel szkoły ludowej J. Trabert.
12.<08. – Czerniowce: Radca Rządu Krajowego dr
Bazyli Duzinkiewicz ponownie został wybrany na prezesa
Towarzystwa Muzycznego, absolwent prawa Stefan
Stefanowicz – na sekretarza, a inspektor kolei państwowych Kornel Tarnowiecki – na członka wydziału bez
określonej funkcji.
12.08. – Baniłów n/Seretem: Odbył się wiec ludowy
poświęcony spisowi powszechnemu, katastrowi narodowemu, ograniczeniom oświaty polskiej w powiecie stróżenieckim i wyborom władz gminnych Baniłowa n/Seretem wg projektu przygotowanego i realizowanego przez
Tytusa Czerkawskiego. W wiecu wzięło udział 500
Polaków z Augustendorfu, Baniłowa n/Seretem, Czereszy, Dawidów, Dawidów Zrębu, Dunawca, Hilcza, Koszczui i Równi. Wszystkie te miejscowości reprezentowane
były w prezydium wiecu: Tytus Czerkawski – przewodniczący wiecu, zastępcy przewodniczącego wiecu (Leon
Dolipski z Augustendorfu, Jan Fedorowicz z Dawidów,
Kornel Hajdukiewicz z Baniłowa n/Seretem, Antoni
Jurkiewicz z Koszczui, Michał Kuczak z Laurenki,
Marian Lisy z Czereszy, Jakub Markulak z Panki, Józef
Najdek ze Zrębu, Maciej Rewaj z Dunawca, Franciszek
Żyga z Hilcza) i sekretarz wiecu Aleksander Mielnik,
kierownik Szkoły Polskiej TSL w Dawidach Zrębie.
Podczas wiecu odczytano listy dr. Stanisława Kwiatkowskiego, ks. kan. Jana Mościckiego ze Starej Huty, wzywające rodaków, aby podczas spisu zapisali się jako Polacy, a Antoni Kamiński zreferował sprawę spisu, katastru
i bezprawnej decyzji stróżenieckiej Rady Szkolnej
Okręgowej o zamknięciu prywatnej Szkoły Polskiej TSL
w Dawidach Zrębie. Uczestnicy wiecu uchwalili trzy
stosowne rezolucje. Zaprotestowali przeciw samowoli
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12.04. – Cernăuţi: Conducerea APAF şi de L a organizat la Casa Polonă o seară de Moş Nicolae cu recitări ale
elevelor pensionatului Surorilor Familiei Mariei şi cu Moş
Nicolae împărţind daruri.
12.04. – Adâncata, Societatea de Lectură a SŞP,
duminică: Numeroşi polonezi au sărbătorit festiv aniversarea insurecţiei din noiembrie. Programul a cuprins:
frumosul cuvânt introductiv al preşedintelui dr. Aleksander Skibniewski, referatul pr. Józef Janiszewski despre
insurecţia din noiembrie, recitarea creaţiilor lui A. Mickiewicz „Moartea colonelului” şi „Întoarcerea tatei”, a poeziei lui Gorecki „Moartea trădătorului Patriei”, „Mazurek
Dąbrowskiego” şi „Boże, coś Polskę…”.
12.05. – Cracovia: Krzysztof Abrahamowicz a participat la adunarea extraordinară a delegaţilor Societăţii
Asigurărilor Reciproce din Cracovia care a adoptat un
nou statut. De acum a luat fiinţă o nouă circumscripţie
electorală locală. Consiliul de administraţie a alocat
Internatului Polonez „Adam Mickiewicz” din Cernăuţi
– 150 c., iar surorile feliciane pentru orfelinat – 300 c.
12.06. – Suceava: Conducerea APAF şi de L a organizat la Casa Polonă împărţirea de daruri copiilor polonezi
de către Moş Nicolae. La această manifestare au luat
parte părinţii, membrele Asociaţiei, preşedintele acesteia
Józef Kwiatkowski şi profesorul şcolii populare J. Trabert.
12.<08. – Cernăuţi: Consilierul Guvernului Ţării dr.
Bazyli Duzinkiewicz a fost reales în funcţia de preşedinte
al Societăţii de Muzică, absolventul facultăţii de drept
Stefan Stefanowicz – secretar, iar Kornel Tarnowiecki
– inspector al căilor ferate de stat – membru al conducerii
fără funcţie.
12.08. – Bănila pe Siret, joi: A avut loc reuniunea
dedicată recensământului, cadastrului naţional, îngrădirii
învăţământului polonez în zona Storojineţ şi alegerilor
autorităţilor comunale conform proiectului pregătit şi realizat de către Tytus Czerkawski. La reuniune au luat
parte 500 de polonezi din Augustendorf, Bănila pe Siret,
Cereşa, Davideni, Davideni Zrąb, Dunavăţ, Hilcea,
Coşciui şi Równa. Toate aceste localităţi au fost reprezentate în prezidiul reuniunii: Tytus Czerkawski – preşedinte, vicepreşedinţii (Leon Dolipski din Augustendorf,
Jan Fedorowicz din Davideni, Kornel Hajdukiewicz din
Bănila pe Siret, Antoni Jurkiewicz din Coşciui, Michał
Kuczak din Laurenca, Marian Lisy din Cereşa, Jakub
Markulak din Panca, Józef Najdek din Zrąb, Maciej
Rewaj din Dunavăţ, Franciszek Żuga din Hilcea) şi secretarul reuniunii Aleksander Mielnik – directorul Şcolii
Poloneze a SŞP din Davideni Zrąb. În timpul reuniunii
s-a dat citire scrisorilor dr. Stanisław Kwiatkowski, pr.
can. Jan Mościcki din Huta Veche care cheamă compatrioţii să se declare polonezi la recensământ, iar Antoni
Kamiński a prezentat problemele recensământului, cadastrului şi ilegalei decizii a Consiliului Şcolar din Storojineţ
privind închiderea Şcolii Poloneze particulare a SŞP din
Davideni Zrąb. Participanţii la reuniune au adoptat trei
rezoluţii. Au protestat împotriva ignorării legii prin decizia
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stróżenieckiej Rady Szkolnej Okręgowej, zapowiedzieli
wystosowanie skarg do Rady Szkolnej Krajowej i Ministra Wyznań i Oświaty za pośrednictwem prezesa Koła
Polskiego w Wiedniu dr. Stanisława Głąbińskiego.
Wystosowali także telegramy do abpa dr. Józefa Bilczewskiego, Krzysztofa Abrahamowicza, dr. S. Głąbińskiego, dr. S. Kwiatkowskiego, ks. kan. J. Mościckiego
i posła Zamorskiego. Pod koniec wiecu uczennica Szkoły
TSL w Zrębie Julcia Koman podziękowała Tytusowi
Czerkawskiemu za starania wokół szkoły i pracę na rzecz
ludu, a przygotowane przez A. Mielnika dziewczęta ze
Zrębu odśpiewały kilka pieśni narodowych.
12.08. – Suczawa, sala Domu Polskiego: Kółko TBPiCP
pod kierownictwem Jana Chrzanowskiego wystawiło
komedię Przybylskiego pt. „Nieudana próba” oraz komedię Feldmana „O. S., czyli wyprawa ślubna”. Świetną
grą wyróżnili się Tomkiewiczowa, Helena Barańska,
Ludmiła Machnicówna, Józefa Stefaniukówna, A. Barański, E. Mangold, L. Tomkiewicz i E. Krasiński. Po przedstawieniu zagrał I. Trabert przy fortepianowym akompaniamencie Ludmiły Tomkiewiczówny.
12.09. – Czerniowce: W sali Towarzystwa Muzycznego
odbył się koncert znakomiego lwowskiego śpiewaka
operowego Aleksandra Niżankowskiego.
12.09. – Suczawa: Korespondent podpisany kryptonimem S. M. obszernie zdał sprawę z działalności miejscowego TBPiCP. Korespondencja została wydrukowana w rubryce Listy z kraju 99. numeru „Gazety Polskiej” z niedzieli 11 grudnia 1910 r.
12.10. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” rozpoczęło
cykl zebrań sobotnich, zwanych sobótkami, które miały
na celu „pielęgnowanie i pogłębianie naszych ideałów
narodowych, skupianie wszystkich serc polskich pod
zbiorowo-rodzinną strzechą Domu Polskiego i uprzyjemnienie wspólnie spędzonych chwil przez przedstawienia
amatorskie, a w czasie karnawału przez zabawy taneczne”. Tym razem na program złożyło się słowo wstępne,
prelekcja Józefa Dutkowskiego „Młodzież polska pod
trzema zaborami”, występ chóru „Ogniska” i śpiew
solowy Władysława Grabowskiego oraz przedstawienie
jednoaktówki „Lorenzo i Jessyka, czyli miłość studencka”
wykonane przez amatorów miejscowych i lwowiaków.
12.10. – Suczawa: Staraniem Jurkiewiczowej i Rayinga
w Domu Polskim odbył się koncert w wykonaniu
uczniów. Z powodu bardzo nielicznej publiczności dochód
wystarczył zaledwie na pokrycie kosztów oświetlenia
i muzykantów, a miał posłużyć na zakup odzieży dla
ubogich dzieci bez względu na narodowość.
12.11. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Staraniem
wydziału TBPiCP odbył się drugi wykład popularny
kolejnego cyklu. Docent Uniwersytetu Lwowskiego dr
Jan Łukasiewicz wygłosił prelekcję pt. „Filozofia naszych
wieszczów”.
12.11. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Odbył się
wiec ludowy w sprawie spisu ludności uprzednio planowany na 4 grudnia 1910 r.
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Consiliului Şcolar din Storojineţ, au anunţat trimiterea
unei reclamaţii către Consiliul Şcolar Naţional şi Ministerul Cultelor şi Învăţământului prin intermediul dr.
Stanisław Głąbiński – preşedintele Cercului Polonez din
Viena. De asemenea, au trimis telegrame arh. dr. Józef
Bilczewski, lui Krzysztof Abrahamowicz, dr. S. Głąbiński,
dr. S. Kwiatkowski, pr. can. J. Mościcki şi deputatului
Zamorski. La sfârşitul reuniunii, eleva Şcolii SŞP din Zrąb
– Julcia Koman a mulţumit lui Tytus Czerkawski pentru
strădaniile în folosul şcolii şi al poporului, iar fetele din
Zrąb pregătite de A. Mielnik au interpretat câteva
cântece naţionale.
12.08. – Suceava, sala Casei Polone: Cercul APAF
şi de L condus de Jan Chrzanowski a prezentat comedia
„Încercare nereuşită” de Przybylski şi comedia „O.S.
sau trusou de nuntă”. S-au evidenţiat prin jocul lor
Tomkiewiczowa, Helena Barańska, Ludmila Machnicówna, Józefa Stefaniukówna, A. Barański, E. Mangold,
L. Tomkiewicz şi E. Krasiński. După reprezentaţie,
a cântat I. Trabert acompaniat la pian de Ludmila Tomkiewiczówna.
12.09. – Cernăuţi: În sala Societăţii de Muzică a avut
loc concertul cunoscutului cântăreţ de operă din Lvov –
Aleksander Niżankowski.
12.09. – Suceava:Un corespondent semnat cu criptonimul S.M. a raportat pe larg despre activitatea APAF
şi de L. din localitate. Corespondenţa a fost tipărită la
rubrica Scrisori din ţară în nr. 99 al „Gazetei Polone” de
duminică 11 decembrie 1910.
12.10. – Cernăuţi, sala Casei Polone, sâmbătă, Societatea Universitarilor Polonezi „Ognisko” a început ciclul
de adunări de sâmbătă care aveau drept scop „păstrarea
şi aprofundarea idealurilor noastre naţionale, concentrarea tuturor inimilor poloneze sub acoperişul primitor
al Casei Polone şi petrecerea timpului la reprezentaţii
de amatori, iar în perioada carnavalului la petre-ceri
dansante”. De data aceasta, programul s-a compus din
cuvânt introductiv, conferinţa lui Józef Dutkowski „Tineretul polonez sub cele trei ocupaţii”, concertul corului
Societăţii „Ognisko”, recitalul lui Władysław Grabowski şi reprezentaţia piesei într-un act „Lorenzo şi Jessyka
sau iubire studenţească” interpretată de amatorii din
localitate şi de cei din Lvov.
12.10. – Suceava: Prin strădania Jurkiewiczowei şi a lui
Raying, la Casa Polonă a avut loc un spectacol interpretat
de elevi. Din cauza puţinilor spectatori, încasările au
acoperit doar iluminarea şi plata muzicanţilor, ori ele
trebuiau să fie folosite la cumpărarea de haine pentru
copiii săraci, indiferent de naţionalitate.
12.11. – Cernăuţi, sala Casei Polone, duminică, orele
16,00: Prin strădania conducerii APAF şi de L a avut loc
a doua conferinţă populară a următorului ciclu. Docentul
Universităţii din Lvov – dr. Jan Łukasiewicz a prezentat
referatul intitulat „Filosofia barzilor noştri”.
12.11. – Cernăuţi, sala Casei Polone: A avut loc reuniunea populară în problema recensământului populaţiei
prevăzută iniţial în ziua de 4 decembrie 1910.
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12.13. – Lwów, Dom Akademicki: Józef Dutkowski
z Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko” wygłosił
odczyt „Siły polskie na Bukowinie” dla licznie zgromadzonej młodzieży akademickiej. Po odczycie wywiązała się ożywiona dyskusja, w której m.in. zabierali głos:
prof. Uniwersytetu Lwowskiego dr Alfred Halban, przewodniczący Czytelni Akademickiej Michał Browiński,
Tadeusz Gębarowicz i J. Dutkowski. Zainteresowana
sprawą lwowska młodzież akademicka uchwaliła rozpocząć akcję zbierania funduszów na Gimnazjum Polskie
w Czerniowcach.
12.15. – Czerniowce, sala posiedzeń Domu Polskiego:
Odbyło się posiedzenie wydziału bukowińskiego Koła
Polskiego poświęcone omówieniu karygodnej decyzji
stróżenieckiego starostwa o zamknięciu Szkoły Polskiej
TSL w Dawidach Zrębie, powołaniu inspektora polskich
szkół miejskich w Czerniowcach, przesileniu w czerniowieckiej Radzie Miejskiej oraz powołaniu Komitetu
Organizacyjnego przez wiec w Baniłowie n/Seretem.
12.15. – Radowce: Odbyło się posiedzenie wydziału
miejscowej Czytelni Polskiej TSL, podczas którego Rafał
Kajetanowicz złożył gratulacje wiceprezesowi tejże
Czytelni ks. prof. Józefowi Mykietiukowi z powodu
odznaczenia go Krzyżem Kawalerskim Orderu Franciszka Józefa, a prezes Czytelni Ludwik Dobrostański
podziękował odznaczonemu wiceprezesowi za cichą,
skuteczną, patriotyczną, unikającą rozgłosu pracę dla
Czytelni Polskiej i środowiska polskiego i życzył, aby Bóg
zachował ks. Mykietiuka przez „jak najdłuższe lata dla
Swojej chwały i dobra Ojczyzny”.
12.17. – Czerniowce: W sali „Gwiazdy” w Domu
Polskim odbyła się sobótka, na której znający sytuację
Polaków w Prusach z autopsji Wojciechowski z Berlina
wygłosił odczyt na temat „Idei sokoła”.
12.<18. – Czerniowce, Bank Polski w Domu Polskim:
Bukowińskie Koło Polskie uruchomiło kancelarię udzielającą wyczerpujących informacji w sprawie spisu ludności.
12. 18. – Baniłów n/Seretem: Na zaproszenie Tytusa
Czerkawskiego przybyli delegaci polscy gmin powiatu
stróżenieckiego celem zorganizowania pierwszej powiatowej organizacji narodowej na Bukowinie. Oprócz
Czerkawskiego głos zabierali: Jakub Zawichowski z Czudyna, Jan Dutkowski ze Starej Huty, Michał Kuczak,
Aleksander Mielnik, Maciej Rewaj, Jakub Sołeniuk.
Odczytano także list ks. kan. Jana Mościckiego, który
w imieniu Czytelni Polskiej w Starej Hucie zaprezentował
wysyłanych delegatów i przychylał się do tworzenia
powiatowej organizacji narodowej z siedzibą w Stróżeńcu. Uczestnicy zgromadzenia uchwali zarys struktury
organizacji z siedzibą w Stróżeńcu. Każdych 100-130
Polaków miało być reprezentowaych przez jednego
delegata. Razem około 80-100 delegatów miało stanowić
organizację powiatową, która wybierała wydział
powiatowy złożony z 12 członków. Natomiast każda
gmina miała posiadać własny komitet narodowy złożony
z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz reszty
delegatów danej miejscowości jako mężów zaufania. Jako
pierwsze komitety gminne powstały w Baniłowie n/Seretem, Dawidach (Dawidach Zrębie), Czudynie i Idzesz-
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12.13. – Lvov, Casa Universitarilor: Józef Dutkowski
de la Societatea Universitarilor Polonezi „Ognisko” a susţinut conferinţa „Forţele poloneze în Bucovina” pentru
numeroşii studenţi prezenţi. După conferinţă, s-a încins
o vie discuţie la care au luat parte: prof. dr. Alfred Halban
de la Universitatea din Lvov, Michał Browiński – preşedintele Societăţii Universitare de Lectură, Tadeusz
Gębarowicz şi J. Dutkowski. Interesaţi de problemă,
tinerii universitari din Lvov au decis să înceapă acţiunea
de strângere de fonduri pentru Gimnaziul Polonez din
Cernăuţi.
12.15. – Cernăuţi, sala de şedinţe a Casei Polone: A avut
loc şedinţa conducerii Cercului Polonez bucovinean
dedicată discutării scandaloasei decizii a stărostiei din
Storojineţ privitoare la închiderea Şcolii Polone a SŞP
din Davideni Zrąb, numirea unui inspector al şcolilor
orăşeneşti din Cernăuţi, criza din Consiliul Orăşenesc al
oraşului Cernăuţi precum şi înfiinţarea Comitetului de
organizare a reuniunii din Bănila pe Siret.
12.15. – Rădăuţi: A avut loc şedinţa conducerii Societăţii
de Lectură a SŞP din localitate, în timpul căreia Rafał
Kajetanowicz l-a felicitat pe vicepreşedintele societăţii
– pr. prof. Józef Mykietiuk cu prilejul distingerii acestuia
cu Crucea de Cavaler a ordinului Franz Jozef, iar
preşedintele societăţii Ludwik Dobrostański a mulţumit
vicepreşedintelui distins pentru munca discretă, eficientă,
patriotică pentru Societatea Polonă de Lectură şi pentru
comunitatea poloneză şi a urat ca Dumnezeu „să îi dea
viaţă lungă pentru gloria Sa şi pentru binele Patriei”.
12.17. – Cernăuţi: În sala Asociaţiei „Gwiazda” din
Casa Polonă a avut loc o seară de sâmbătă în care
Wojciechowski din Berlin, cunoscând situaţia polonezilor
din Prusia, a prezentat referatul cu tema „Ideea şoimului”.
12.18. – Cernăuţi, Banca Polonă din Casa Polonă:
Cercul Polonez bucovinean a deschis un birou de
informaţii privitoare la recensământul populaţiei.
12.18. – Bănila pe Siret: La iniţiativa lui Tytus Czerkawski au sosit delegaţii polonezi ai comunelor raionului
Storojineţ în scopul înfiinţării primei organizaţii naţionale
din Bucovina. În afară de Czerkawski, au luat cuvântul:
Jakub Zawichowski din Ciudeni, Jan Dutkowski din Huta
Veche, Michał Kuczak, Aleksander Mielnik, Maciej
Rewaj, Jakub Soleniuk. De asemenea, s-a dat citire
scrisorii pr. can. Jan Mościcki care, în numele Societăţii
de Lectură din Huta Veche, a prezentat delegaţii trimişi
şi a susţinut înfiinţarea organizaţiei cu sediul la Storojineţ.
Un delegat avea să reprezinte 100-130 de polonezi. În
total aprox. 80-100 de delegaţi aveau să alcătuiască
organizaţia raională care a ales conducerea formată din
12 membri. Fiecare comună urma să aibă propriul comitet
naţional compus din preşedinte, vicepreşedinţi, secretar
şi restul de delegaţi ca persoane de încredere. Primele
comitete comunale au fost înfiinţate în Bănila pe Siret,
Davideni Zrąb, Ciudin şi Ideşti, Cereşa şi Budineţ, Huta
Nouă şi Huta Veche, Crasna Ilei şi Crasna Putnei
precum şi în Pătrăuţi pe Siret. Comitetele altor localităţi
au fost alese ulterior.
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tach, Czereszy i Budyńcu, Starej i Nowej Hucie, Krasnej
Ilski i Krasnej Putnie oraz Piotrowcach n/Seretem.
Komitety innych miejscowości zostały wybrane później.
12.18. – Czerniowce: Ukazał się 101. numer 28. rocznika „Gazety Polskiej”. Poczynając od tego numeru na
czele gazety znajdowała się informacja, że w Banku
Polskim znajduje się specjalna kancelaria udzielająca
wyczerpujących wyjaśnień dotyczących wypełniania
arkuszy spisowych.
12.18 – Czerniowce, Dom Polski: Odbyła się przedświąteczna wenta gospodarcza z tombolą na pomoc dla
najuboższych rodaków. Salę udekorowano m.in. trzydziestoma „bożymi drzewkami wypożyczonymi przez
czerniowieckiego restauratora Wróblewskiego”. Podczas
imprezy przygrywała doborowa orkiestra kolejowa. Czysty dochód z wenty wyniósł 408,22 k.
12.18. – Gurahumora, Czytelnia Polska TSL: Zdaniem
korespondenta podpisanego kryptonimem Cz. Gurahumora ma najwięcej zniemczonych Polaków, wskutek
czego osada, niegdyś zamieszkiwana przez dużą grupę
Polaków, stała się bardziej niemiecką, przy czym owi
„Niemcy” noszą głównie nazwiska polskie zakończone
na -ski i -cki. Dzięki zabiegom Michała Abrahamowicza
i Alfreda Łakościuka z Paltynosy powstała Czytelnia
Polska TSL. Miała ona zapobiec dalszemu germanizowaniu Polaków, którzy przestali mówić, a nawet modlić
się po polsku. O daleko posuniętej germanizacji miała
świadczyć duża liczba mieszkańców z polskimi nazwiskami, a nieprzyznającymi się do polskości. Zebranie
jej członków z udziałem Antoniego Kamińskiego odbyło
się tegoż dnia. Po zebraniu staraniem nadinżyniera Friedla
i jego małżonki po raz pierwszy czytelnia urządziła gwiazdkę dla polskich dzieci, które przybyły z rodzicami.
Podczas gwiazdkowego spotkania przemawiał Antoni
Kamiński.
12.18 – Kaliczanka, Czytelnia Polska: Odbył się wieczorek teatralny. Na program złożyły się deklamacje,
komedia w dwu odsłonach „Ciocia Femcia”, kuplety
i monologi.
12.<22. – Kocmań: Korespondent podpisany kryptonimem Ag. wystosował list, w którym zdał sprawę z dwu
uroczystości: zawieszenia wizerunku Stefana Simonowicza w dowód uznania za wkład w rozwój miejscowej
Czytelni Polskiej TSL oraz obchodu rocznicy powstania
listopadowego. Korespondencja ukazała się drukiem
w rubryce Listy z kraju. w 102. numerze „Gazety Polskiej” z czwartku 22 grudnia 1910 r. Z korespondencji
czytelnik dowiadywał się, że w uroczystościach wziął
udział ks. Andrzej Łukasiewicz z Czerniowiec, który
przemówił piękną polszczyzną, Michał Borowicz
(deklamator mickiewiczowskiej „Śmierci pułkownika”),
W. Ładomirski (deklamator „Noclegu” Mickiewicza),
Feliks Passakas (wygłosił odczyt o powstaniu listopadowym), Marian Mierzwiński, który wezwał do postawienia krzyża upamiętniającego bohaterów narodowych
na miejscowym cmentarzu. Urządzona składka na ten
cel przyniosła natychmiastowy skutek. Zebrano niezbędną kwotę, a Stefania Bohdanowiczowa z Oszechli-
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12.18. – Cernăuţi: A apărut nr. 28 al anuarului „Gazetei
Polone”. Începând cu acest număr, pe frontiscipiul gazetei
se afla informaţia că la Banca Polonă se află un birou
special ce oferă informaţii detailate privind completarea
formularului de recensământ.
12.18. – Cernăuţi, Casa Polonă: A avut loc chermeza
caritativă de sărbători cu tombolă pentru ajutorarea celor
mai săraci compatrioţi. Sala a fost împodobită, printre
altele, cu „brăduţi împrumutaţi de proprietarul restaurantului Wróblewski”. În timpul manifestării a cântat
excelenta orchestră a feroviarilor. Venitul net al chermezei s-a ridicat la 408, 22 c.
12.18. – Gura Humorului, Societatea de Lectură a SŞP:
După părerea unui corespondent semnat Cz., Gura
Humorului are cei mai mulţi polonezi germanizaţi, iar
localitatea locuită cândva de un mare grup de polonezi
a devenit mai mult germană, deşi acei „nemţi” au nume
poloneze terminate în -ski şi –cki. Datorită demersurilor
lui Michał Abrahamowicz şi Alfred Łakościuk din
Păltinoasa a fost înfiinţată Societatea Polonă de Lectură
a SŞP. Ea urma să prevină germanizarea în continuare
a polonezilor care au încetat să vorbească şi chiar să se
roage în polonă. O dovadă a procesului de germanizare
a polonezilor era numărul mare de locuitori cu nume
poloneze, dar care nu se declarau polonezi. Adunarea
membrilor organizaţiei, cu participarea lui Antoni
Kamiński, a avut loc în aceeaşi zi. După adunare, prin
strădania ing. şef Fridel şi a soţiei sale, pentru prima
dată societatea a organizat sărbătoarea Crăciunului
pentru copiii polonezi veniţi cu părinţii lor. În timpul acestei
întâlniri a vorbit Antoni Kamiński.
12.18. – Caliceana, Societatea Polonă de Lectură:
A avut loc o seară de teatru. Programul a cuprins recitări,
comedia în două tablouri „Mătuşa Femcia”, cuplete şi monologuri.
12.<22. – Cozmeni: Un corespondent semnat cu
criptonimul Ag. a trimis o scrisoare în care prezintă două
festivităţi: punerea chipului lui Stefan Simonowicz în semn
de recunoaştere a contribuţiei la dezvoltarea Societăţii
Polone de Lectură a SŞP din localitate precum şi sărbătorirea insurecţiei din noiembrie. Corespondenţa a fost
tipărită la rubrica Scrisori din ţară în nr. 102 al „Gazetei
Polone” de joi 22 decembrie 1910. Din corespondenţă
cititorul afla că la festivităţi a participat pr. Andrzej
Łukasiewicz din Cernăuţi, care a vorbit într-o frumoasă
limbă polonă, Michał Borowicz (a recitat poezia „Moartea colonelului” de A. Mickiewicz), W. Ładomirski
(a recitat poezia „Adăpostul” de Mickiewicz), Feliks
Passakas (a conferenţiat despre insurecţia din noiembrie),
Marian Mierzwiński care a chemat la ridicarea unei cruci
în memoria eroilor naţionali în cimitirul din localitate.
Cheta în acest scop a fost eficace. S-a adunat suma
necesară, iar Stefania Bohdanowiczowa din Oszechliby
a oferit lemnul pentru cruce. Corespondentul s-a referit
şi la faptul că în şcoala locală, în ciuda promisiunilor,
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bów ofiarowała drzewo na krzyż. Korespondent uwzględnił ponadto fakt, że w miejscowej szkole, mimo obietnic
zmiany na lepsze, nie uległa poprawie nauka języka
polskiego.
12.22. – Czerniowce: Wydział czerniowieckiego Koła
TSL wezwał rodaków, aby zamiast wydawania pieniędzy
na wysyłanie życzeń noworocznych składali ofiary na
Dar Grunwaldzki w miejscowym Banku Polskim. Wykaz
ofiarodawców i kwot będzie publikowany w „Gazecie
Polskiej” poczynając od 31 grudnia 1910 r. Ponadto
zwrócił uwagę na możliwość nabywania w kramie TSL
pamiątkowych widokówek z czerniowieckich uroczystości grunwaldzkich oraz artystycznych pocztówek i innych
drobiazgów na dochód Gimnazjum Polskiego.
12.24. – Lwów: Lwowski abp dr Józef Bilczewski
napisał list do dr. Stanisława Kwiatkowskiego w Czerniowcach, dziękując za wotum Polaków czerniowieckich
dla lwowskiego kościoła św. Elżbiety. Korzystając ze
sposobności przekazał świąteczne życzenia polskim
organizacjom i ofiarował 50 k na gwiazdkę dla ubogiej
dziatwy polskiej szkół czerniowieckich.
12.24.-26. Czerniowce: Członkowie świeżo powstałego Towarzystwa Akademickiego „Lechia”, wzorując
się na kolegach uczelni galicyjskich, kolędowali w domach
polskich podczas Bożego Narodzenia, zbierając datki na
mające powstać Gimnazjum Polskie. Zdołali zebrać 128 k.
12.26. – Czerniowce, Dom Polski: Z polecenia bukowińskiego Koła Polskiego dr Stanisław Kwiatkowski
zwołał zgromadzenie wyborców polskich.
12.27. – Bahrynowce, Czytelnia Polska TSL: Edward
Szczepański w obszernym liście dziękował redakcji
i wszystkim, którzy przyczynili się do założenia Czytelni
Polskiej TSL w Bahrynowcach.
12.<29. – Czerniowce: Ukonstytuowało się prezydium
Towarzystwa Akademików „Lechia” wybrane na półrocze zimowe 1910/11: słuchacz praw Franciszek Rużyłowicz – prezes, słuchacz praw Feliks Lesiecki – wiceprezes, słuchacz praw Tadeusz Dihm – sekretarz, słuchacz praw Józef Machowski – skarbnik.
12.29. – Czerniowce: Rząd Krajowy ogłosił listy
uprawnionych do głosowania na posłów Sejmu Krajowego w sześciu kołach wyborczych kurii wielkiej własności na Bukowinie. Lista uprawnionych do głosowania
w kole piątym – wielka własność polska i ormiańskopolska zawierała 47 nazwisk.
12.29. – Czerniowce: Ukazał się 104. numer 28.
rocznika „Gazety Polskiej”, która, oprócz odezwy na
pierwszej stronicy, w Kronice przypomniała rodakom, iż
w sobotę 31 grudnia należy zrobić wszystko, aby żadnego
Polaka nie zapisano do innej narodowości.
12.30. – Czerniowce: Dr Stanisław Kwiatkowski po
raz ostatni zaapelował do rodaków, aby wypełnili ankiety
spisowe zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, podając
język polski jako ojczysty i używany w rodzinie i rozmowie z najbliższymi jako tzw. Umgangssprache.
12.31. – Czerniowce, duża sala Domu Polskiego:
Czerniowieckie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
przy współudziale Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” urządziło dwuczęściowy „Sylwestrowy
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învăţarea limbii polone nu s-a îmbunătăţit.
12.22. – Cernăuţi: Conducerea Cercului SŞP din
Cernăuţi a chemat compatrioţii ca, în loc să dea bani
pentru trimiterea de urări de Anul Nou, să facă donaţii
pentru Darul Grunwaldului la Banca Polonă din localitate.
Lista donatorilor şi a sumelor va fi publicată în „Gazeta
Polonă” începând cu 31 decembrie 1910. Pe lângă
aceasta, a atras atenţia asupra posibilităţii de a procura
în buticul SŞP cărţi poştale cu festivităţile din Cernăuţi
dedicate victoriei de la Grunwald, altele artistice precum
şi mici obiecte pentru Gimnaziul Polonez.
12.24. – Lvov: Arh. dr. Józef Bilczewski din Lvov a scris
o scrisoare dr. Stanisław Kwiatkowski din Cernăuţi,
mulţumind pentru donaţiile polonezilor cernăuţeni făcute
bisericii Sf. Elisabeta din Lvov. Profitând de prilej, a transmis urări de sărbători organizaţiilor poloneze şi a donat
50 c. pentru copiii polonezi săraci din şcolile cernăuţene.
12.24-26. – Cernăuţi: Membrii nou înfiinţatei Societăţi
Universitare „Lechia”, având ca model colegii de la
universităţile galiţiene, au colindat la casele polonezilor
în timpul Crăciunului, aducând bani pentru Gimnaziul
Polonez ce urma să ia fiinţă. Au reuşit să adune 128 c.
12.26. – Cernăuţi, Casa Polonă: La recomandarea
Cercului Polonez bucovinean, dr. Stanisław Kwiatkowski
a convocat adunarea alegătorilor polonezi.
12.27. – Bahrineşti, Societatea de Lectură a SŞP:
Edward Szczepański într-o amplă scrisoare a mulţumit
redacţiei şi tuturor celor care au contribuit la înfiinţarea
societăţii din localitate.
12.<29. – Cernăuţi: S-a constituit prezidiul Societăţii
Universitarilor „Lechia” ales pentru jumătate de an (iarna
1910/11): studentul în drept Franciszek Rużyłowicz –
preşedinte, studentul în drept Feliks Lesiecki - vicepreşedinte, studentul în drept Tadeusz Dihm – secretar, studentul în drept Józef Machowski – trezorier.
12.29. – Cernăuţi: Guvernul Ţării a prezentat lista celor
în drept să voteze deputaţii pentru Seimul Ţării în şase
circumscripţii electorale ale curiei marii proprietăţi din
Bucovina. Lista celor cu drept de vot în circumscripţia
a V-a- marea proprietară poloneză şi armeano-poloneză
cuprindea 47 de nume.
12.29. – Cernăuţi: A apărut nr. 28 al anuarului „Gazetei
Polone” care, în afară de apelul de pe prima pagină, în
Cronică amintea compatrioţilor că sâmbătă 31 decembrie
trebuie făcut totul ca niciun polonez să nu fie trecut la
altă naţionalitate.
12.30. – Cernăuţi: Dr. Stanisław Kwiatkowski a apelat
pentru ultima dată la compatrioţi ca să completeze
anchetele de recensământ conform cu reala stare de
lucruri, indicând limba polonă ca limbă maternă şi folosită
în familie şi în discuţiile cu cei mai apropiaţi – aşa numita
Umgangssprache.
12.31. – Cernăuţi, sala mare a Casei Polone: Asociaţia
de Gimnastică „Sokół” în colaborare cu Societatea Universitarilor Polonezi „Ognisko” a organizat „Revelion cu
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wieczór śmiechu”, na który złożyły się występy chóru
„Ogniska”, monologi, deklamacje, przedstawienie z udziałem aktorów gościnnie występujących, powitanie Nowego Roku i in.
12.31. – Czerniowce: Sekretariat bukowińskiego Koła
Polskiego wydał komunikat, w którym zawiadamiał, iż
nadeszły sygnały o nadużyciach niektórych komisarzy
spisowych, i upraszał rodaków o czuwanie nad prawidłowym przebiegiem spisu i o natychmiastowe sygnalizowanie wszelkich nadużyć, aby Koło Polskie mogło
interweniować u kompetentnych władz.

râs” alcătuit din evoluţia corului „Ognisko”, monologuri,
recitări, spectacol cu actori invitaţi, întâmpinarea Noului
An ş.a.
12.31. – Cernăuţi: Secretariatul Cercului Polonez
bucovinean a dat un comunicat în care anunţă că au
sosit semnale despre abuzurile unor comisari de
recensământ şi roagă compatrioţii să vegheze la corecta
desfăşurare a recensământului şi să semnaleze imediat
orice abuzuri pentru ca Cercul Polonez să poată interveni
la autorităţile competente.
Trad. St. Iachimovschi

dr Jan Bujak – Kraków

PIĘKNA NASZA

FRUMOASĂ ESTE TOATĂ

POLSKA CAŁA

POLONIA NOASTRĂ

EUROPEJSKI SZLAK
GOTYKU CEGLANEGO

TRASEUL EUROPEAN AL
GOTICULUI DE CĂRĂMIDĂ

W naszych wędrówkach po Polsce odwiedziliśmy
najważniejsze miejsca związane z tworzeniem się państwowości, miasta – stolice i zachowane do dzisiaj zabytki. Trasa wiodła od Biskupina i Gniezna, poprzez
Poznań i Kraków, do Warszawy. Nie tylko duże miasta
uczą nas poszanowania historii, ale często i te małe są
ciekawymi obszarami poznawczo-zabytkowymi. Mimo
małych rozmiarów posiadają bardzo pokaźny ładunek
kulturowy. Są prawdziwymi perełkami, wobec których
nie można przejść obojętnie.
Przez kilka następnych numerów zaprezentujemy
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Jest to trasa turystyczna obejmująca 32 miasta z ceglaną archtekturą gotycką w siedmiu krajach basenu Morza Bałtyckiego:
Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.
Na szlaku znajdują się gotyckie kościoły, klasztory, bramy,
baszty, ratusze w miastach, które w swojej historii
związane były z Hanzą, czyli stowarzyszeniem
nadmorskich miast handlowych.
Każdy, kto podążać będzie Europejskim Szlakiem
Gotyku Ceglanego i zwiedzać średniowieczne miasta,
będzie podziwiał nie tylko imponujące zabytkowe
budowle z dawnych wieków, ale także odczuwać będzie
wszechobecne wpływy potężnej Hanzy. Obecność
Wikingów i Zakonu Krzyżackiego oraz późniejsza
reformacja także odcisnęły swoje piętno na tym regionie.
Szlak pełen jest kościołów wraz z sięgającymi nieba
wieżami, wspaniałych siedzib władz miejskich, zdobionych
bram i murów obronnych. Na szlaku można poznać
wielorakość kultur z siedmiu krajów, które mimo
wszelkich różnic splecione są ze sobą wrzecionem
historii.
Naszą podróż ograniczymy do miast polskich, a jest
ich na trasie dwanaście: Gdańsk, Grudziądz, Chełmno,
Chojna, Kołobrzeg, Koszalin, Olsztyn, Płock, Słupsk,
Stargard Szczeciński, Szczecin i Toruń. Będzie to wędrówka ciekawa, podkreśląjaca fakt, że jesteśmy cześcią
Barbara
europejskiej cywilizacji.

În călătoriile noastre prin Polonia am vizitat cele
mai importante locuri legate de formarea statului, oraşe
– capitale, şi monumente păstrate până în ziua de astăzi.
Traseul ne-a dus de la Biskupin şi Gniezno, prin Poznań
şi Cracovia, până la Varşovia. Nu numai oraşele mari ne
învaţă să respectăm istoria, dar adeseori oraşele mici
sunt terenuri interesante, cu monumente de valoare
istorică. În ciuda faptului că au dimensiuni mici, posedă
o mare încărcătură culturală. Sunt nişte mici perle adevărate, pe lângă care nu putem trece indiferenţi.
În următoarele numere ale revistei Polonus vom
prezenta Traseul European al Goticului de Cărămidă.
Acesta este un traseu turistic care cuprinde 32 oraşe cu
arhitectură gotică de cărămidă din şapte ţări ale bazinului
Mării Baltice: Suedia, Danemarca, Germania, Lituania,
Letonia, Estonia şi Polonia. Pe traseu se află biserici
gotice, mănăstiri, porţi, bastioane, clădiri de primării din
oraşe, care în istoria lor au fost legate de Hanza, adică
asociaţia oraşelor comerciale, riverane Mării Baltice.
Oricine porneşte pe Traseul European al Goticului
de Cărămidă şi va vizita oraşe medievale, va admira nu
numai impunătoare clădiri de patrimoniu din secole
trecute, dar va simţi şi influenţa omniprezentă a puternicei
Hanza. Prezenţa Vikingilor şi a Ordinului Cavalerilor
Teutoni, precum şi reforma de mai târziu, de asemenea,
şi-au pus amprenta în acest teritoriu. Traseul e plin de
biserici cu turnuri atingând cerul, sedii splendide ale
autorităţilor orăseneşti, porti împodobite şi ziduri de
apărare. Pe traseu se poate cunoaşte multitudinea
culturilor din cele şapte ţări care, în ciuda diferenţelor
sunt împletite cu cununa istoriei.
Călătoria noastră o vom rezuma la oraşele poloneze,
care sunt pe acest traseu, douăsprezece: Gdańsk, Grudziądz, Chełmno, Chojna, Kołobrzeg, Koszalin, Olsztyn,
Płock, Słupsk, Stargard Szczeciński, Szczecin şi Toruń.
Aceasta va fi o călătorie interesantă, care subliniază faptul că suntem o parte a civilizaţiei europene.
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18 DECEMBRIE
– Ziua Minorităţilor
Naţionale din România

18 GRUDNIA
– Dzień Mniejszości
Narodowych w Rumunii

Această zi a fost sărbătorită în mod deosebit, în
acest an. Astfel, în ziua de 17 decembrie, Instituţia
Prefectului jud. Suceava a organizat o masă rotundă cu
tema „Îndemn la toleranţă, înţelegere şi armonie” coordonată de doamna Angela Zarojanu – subprefectul jud.
Suceava. La această manifestare au luat parte reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din judeţ, ai societăţii
civile şi ai instituţiilor publice.
Subprefectul judeţului, doamna Angela Zarojanu
a subliniat, în alocuţiunea sa, că Instituţia Prefectului –
Judeţul Suceava pune un accent deosebit pe recunoaşterea reciprocă a valorilor, pe promovarea dialogului şi colaborarea între diverse culturi existente în spaţiul bucovinean multietnic şi multicultural.
Convieţuirea armonioasă, respectul
reciproc, toleranţa, dar şi menţinerea identităţii naţionale a fiecărei
etnii prin cultivarea şi conservarea
tradiţiilor proprii nu fac altceva decât să consolideze climatul de stabilitate în jud. Suceava.
La discuţiile care au urmat au
luat parte: Vasyl Boiechko – consulul general al Ucrainei la Suceava,
consulul Vasyl Nerovnyi de la acelaşi consulat, Ioan Bodnar, prim-

W tym roku dzień ten był świętowany w nadzwyczajny sposób. Tak więc 17 grudnia Instytucja Prefekta Okręgu Suczawa zorganizowała okrągły stół o tematyce „Wezwanie do tolerancji, zrozumienia i harmonii”,
koordonowany przez panią Angelę Zarojanu – wicewojewodę okręgu Suczawy. W tej uroczystości wzięli udział
przedstawiciele mniejszości narodowych okręgu, organizacji społecznych i instytucji publicznych.
Wicewojewoda Angela Zarojanu podkreśliła w swoim
wystąpieniu, że Instytucja Prefekta Okręgu Suczawa
kładzie nadzwyczajny akcent na wzajemne poznanie
wartości, na propagowanie dialogu i współpracę między różnymi kulturami istniejącymi w wieloetnicznym
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i wielokulturowym obszarze
bukowińskim. Harmonijne współżycie, wzajemne poszanowanie,
tolerancja, ale i utrzymanie odrębności narodowej każdej grupy
etnicznej poprzez kultywowanie
i konserwację własnych tradycji
wpływają na umocnienie klimatu
stabilności w okręgu Suczawa.
W dyskusjach, które miały
miejsce wzięli udział: Vasyl
Boiechko – konsul generalny Ukrainy w Suczawie, konsul Vasyl
Nerovnyi z tego samego konsulatu, Ioan Bodnar – pierwszy wiceprezes Związku Ukraińców
w Rumunii i prezes Krainy Buvicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România kowina, Kazimierz Longher, wiceprezes Związku Poşi preşedinte al Ţinutului Bucovina, Cazimir Longher, laków w Rumunii, Antonia Gheorghiu, prezes organizacji
vicepreşedintele Uniunii Polonezilor din România, Anto- Forum Niemieckie z Bukowiny, Vasile Ciurariu, prezes
nia Gheorghiu, preşedintele Forumului German din Bu- Stowarzyszenia „Phico Romano”, Sorin Golda, prezes
covina, Vasile Ciurariu, preşedintele Asociaţiei „Phico wspólnoty żydowskiej z Suczawy, Daniela Cîmpan,
Romano”, Sorin Golda, preşedintele comunităţii evreilor wiceprezes środowisk włoskich, Ştefan Csukat, tymczadin Suceava, Daniela Cîmpan, vicepreşedintele orga- sowy pierwszy wiceprezes Demokratycznego Związku
nizaţiei etnicilor italieni, Ştefan Csukat, primvicepre- Węgrów z Suczawy, Ana Vasiliu, prezes Rosjan-Staşedinte interimar al Uniunii Democrate Maghiare din rowierców z Suczawy itd. Mówcy, w zakończeniu
Suceava, Ana Vasiliu, preşedintele comunităţii ruşilor- swoich wystąpień, przedstawili projekty w trakcie ich
lipoveni din Suceava ş.a. Aceştia, în finalul intervenţiei realizacji, przyszłe plany oraz imprezy, które zostaną
lor, au prezentat proiectele aflate în derulare, planurile zorganizowane we współpracy z instytucjami admide viitor şi acţiunile ce urmează a fi organizate în cola- nistracyjnymi, ze stowarzyszeniami i fundacjami kultuborare cu instituţiile administrative, cu asociaţiile şi fun- ralnymi w duchu wzajemnego zrozumienia i wzmocnienia
daţiile culturale în spiritul bunei convieţuiri şi al conso- stosunków interetnicznych.
Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Prelidării relaţiilor intercomunitare.
fektury
okręgu Suczawa dotyczącą włączenia się do
Participanţii au salutat iniţiativa Instituţiei Prewspółpracy
i komunikacji między mniejszościami narofectului – judeţul Suceava de a se implica în colaborarea
dowymi okręgu, a pani wicewojewoda podkreśliła,
şi comunicarea între minorităţile naţionale din judeţ, iar
że to spotkanie otworzyło drogę do lepszej współpracy
doamna Subprefect a punctat faptul că această întâlnire
w realizacji partnerstwa przez pozyskanie europejskich
a deschis drumul spre o mai bună colaborare în realizarea
funduszy.
de parteneriate prin accesarea de fonduri europene.
Przygotowano mini wystawę fotografii przedstaA fost expusă şi o miniexpoziţie de fotografii cu
wiających działalność mniejszości narodowych oraz
imagini din activitatea minorităţilor naţionale şi au fost zaprezentowano tradycyjne dania, specyficzne dla każdej
prezentate bucate tradiţionale specifice fiecărei etnii.
grupy etnicznej.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Centrul Cultural „Bucovina” a organizat, în aceeaşi
Tego samego dnia Centrum Kultury „Bukowina”
zi, un spectacol de colinde şi obiceiuri de iarnă care s-a
zorganizowało spektakl kolęd i obyczajów zimowych,
desfăşurat în sala de spectacole a Casei Polone din
który odbył się w sali widowiskowej Domu Polskiego
Suceava.
Oaspeţii de onoare ai manifestării au fost: Vasyl w Suczawie.
Honorowymi gośćmi byli: Vasyl Boiechko – konsul
Boiechko – consulul general al Ucrainei la Suceava,
generalny
Ukrainy w Suczawie, Vasyl Nerovnyi – konsul
Vasyl Nerovnyi – consul al Ucrainei, Ghervazen Longher
– preşedintele Uniunii Polonezilor din România şi deputat Ukrainy, Gerwazy Longher – prezes Związku Polaków
în Parlamentul României, preşedinţi ai filialelor w Rumunii i poseł do Parlamentu Rumunii, prezesi filii
organizaţiilor minorităţilor naţionale şi, bineînţeles, Vasile organizacji mniejszości narodowych i oczywiście Vasile
Ursache – directorul general al Centrului Cultural Ureche – dyrektor generalny Centrum Kultury „Buko„Bucovina” organizator al manifestării.
wina”, organizator imprezy.
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Au interpretat colinde: o formaţie vocal-instrumentală reprezentând organizaţia italienilor, ansamblul
polonez „Sołonczanka” din Soloneţu Nou, grupul vocal
„Soacrele” al Uniunii Ucrainenilor din România – Ţinutul
Bucovina şi tineri reprezentând comunitatea ruşilor-

H

Kolędy wykonali: grupa wokalno-instrumentalna
reprezentująca organizację Włochów, polski zespół
„Sołonczanka” z Nowego Sołońca, grupa wokalna
„Teściowe” Związku Ukraińców z Rumunii – Kraina
Bukowina oraz młodzież reprezentująca społeczność
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lipoveni. Un moment deosebit a fost cel prezentat de
copiii şi tinerii ucraineni din Cacica, coordonaţi de pr.
Nicolae Nicolaişen care au interpretat o scenetă cu
naşterea lui Isus. Deosebită a fost şi prezenţa formaţiei
„Vergissmeinnicht” a Forumului Democrat German din
Bucovina care, pe lângă colinde, a interpretat dansuri
tradiţionale germane de la balurile din perioada carnavalului.
Sorin Golda – preşedintele comunităţii evreilor din
Suceava a prezentat obiceiurile prilejuite de sărbătoarea „Hanuca”.
Manifestarea organizată de Centrul Cultural „Bucovina” a reprezentat un grăitor exemplu de multiculturalitate
specifică acestui ţinut,
de ceea ce înseamnă „unitatea în diversitate”.
Stanislava Iachimovschi

Rosjan-Starowierców. Wyjątkowym momentem były
występy dzieci i młodzieży ukraińskiej z Kaczyki pod
kierunkiem prof. Nicolae Nicolaişen, przedstawiające
scenę narodzin Jezusa. Również wyjątkowe były występy grupy „Vergissmeinnicht” organizacji Demokratycznego Forum Niemieckiego z Bukowiny, która poza
kolędami wykonała tradycyjne tańce niemieckie, tańczone na balach w okresie karnawału.
Sorin Golda – prezes wspólnoty żydowskiej z Suczawy przedstawił obyczaje związane
ze świętem „Hanuka”.
Impreza zorganizowana przez Centrum Kultury „Bukowina” stanowi
wymowny przykład specyficznej w tym regionie
wielokulturowości i tego, co oznacza „jedność
w różnorodności”.

Zdjęcia: K. Longier
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Wieczór andrzejkowy

Seara Sfântului Andrei

30 listopada 2010 r. Dom Polski w Suczawie
zamienił się w wieczór wróżb i czarów. Dopisały dzieci,
a także ich rodzice, dziadkowie i babcie. Wspaniale
zastawiony stół, dekoracje, rekwizyty i przygotowane
wróżby sprawiły, że wszyscy doskonale z uśmiechem
na ustach się bawili. Był szampan, sztuczne ognie,
prezenty i okolicznościowy tort.

În seara zilei de 30 noiembrie 2010, Casa Polonă
din Suceava s-a transformat într-o seară a vrăjilor şi
farme-celor. La aceasta au contribuit copiii, dar şi părinţii,
bunicii şi bunicele lor. Masa frumos aranjată, ornamentele, recuzita şi vrăjile pregătite au făcut ca toţi, cu zâmbetul pe buze, să se distreze. A fost şampanie, artificii,
cadouri şi un tort special pentru această ocazie.
Încă de la început, celor prezenţi li s-a urat bun
venit şi li s-a cerut să repete cuvinte magice.
Participanţii la întâlnire au aflat că „noaptea Sfântului Andrei” reprezintă o tradiţie populară întâlnită nu

Już na wstępie powitano zebranych, każąc powtórzyć magiczne zaklęcie:
Hocus-pocus, mary-dary,
Niech się spełnią andrzejkowe czary.
Czary-mary, czary-mary,
Aby wróżby się spełniały, złóżmy dary.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, iż „andrzejki”
to ludowa tradycja obchodzona nie tylko w Polsce, ale
także na Białorusi, w Niemczach, na Litwie, Ukrainie,
Węgrzech czy w Szwajcarii. Związek zaś z postacią św.
Andrzeja do dzisiaj jest niejasny. W owym dniu kończy
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doar în Polonia, ci şi în Belarus, Germania, Lituania,
Ucraina, Ungaria sau Elveţia. Iar legătura cu figura Sf.
Andrei nu este clară până în ziua de astăzi. În această zi
se încheie anul liturgic în biserică. Începe adventul.
Probabil obiceiul însuşi provine din antichitate.
În timpul serii s-au făcut câteva vrăji, mai ales cea
cu ceara turnată. S-a rostit formula magică: Andrei,
Andrei, arată-ne ce va fi cu noi. Împreună s-a repetat
o poezie.
A început distracţia – copiii ajutaţi de părinţi au
turnat ceara în apă (în bolurile pregătite dinainte).
się rok obrzędowy w kościele. Rozpoczyna się adwent. Aceasta a produs cele mai multe emoţii - când ceara lua
Sam zwyczaj prawdopodobnie pochodzi ze starożytności. o formă concretă ( steluţa - însemna bunăstare şi bogăţie,
Wykorzystano podczas wieczoru kilka wróżb, câinele – simbol al prieteniei şi distracţiei, iar copacul –
przede wszystkim lanie wosku. Wypowiedziano magicz- înclinaţia spre lectură). Apoi a urmat vraja cu pantofii.
ne zdanie: Andrzeju, Andrzeju daj nam znać co się z nami Toţi s-au descălţat de pantoful stâng şi i-au pus pe două
rânduri – băieţii şi bărbaţii, fetiţele şi femeile. Pe rând,
będzie dziać. Powtórzono wspólnie wiersz:
ultimul
pantof era adus pe primul loc. Evident, vraja era
Świeca marszczy złoty nos,
dezlegată imediat cel al cărui pantof trece primul pragul,
Z każdej strony kapie wosk,
acela, în viitor, se va însura sau mărita. Sau cel al cărui
Cienie tu i cienie tam,
pantof păşeşte primul peste prag aceluia dorinţele i se
Pewnie przyszły wróżyć nam.
vor împlini cel mai repede. De asemenea, copiii au tras
Już się pchają na firanki,
la sorţi culorile – este vraja cu denumirea de loteria
Cienie, czarne wycinanki.
culorilor. Indicaţiile date de vrăjitoare, avertismentele
Czarny król przed bramą staje,
Piękną różę nam podaje.
Kto ją weźmie – Ja czy Ty?
Komu z nas się spełnią sny?
Rozpoczęła się zabawa – dzieci przy pomocy
rodziców lały wosk na wodę (do wcześniej przygotowanych miseczek). Towarzyszyło temu najwięcej emocji
– kiedy wosk przybierał konkretną postać. (gwiazdka –
oznaczała dobrobyt i bogatcwo, pies – to symbol przyjacielstwa i zabawy towarzyskiej, natomiast drzewo –
skłonność do czytania). Następnie wróżono z butów.
Wszyscy zdejmowali po lewym bucie i ustawiali w dwóch
rzędach – chłopcy i mężczyźni, dziewczynki i kobiety.
Po kolei przenoszono ostatni but na pierwsze miejsce.
Oczywiście szybko odczytano wróżbę – czyj but pierwszy wyjdzie za próg, ten pierwszy w przyszłości wyjdzie
za mąż lub się ożeni. Bądź kogo but pierwszy przekro-
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czy próg, tego życzenie najszybciej się spełni.
Dzieci losowały także kolory – to wróżba
pod nazwą losowanie kolorów. Instrukcje
przekazane przez czarodziejkę, przestrogi na
przyszłość rozbawiły ponownie zebranych,
bo: czerwony – oznaczał, iż osoba je za dużo
słodyczy, musi je ograniczyć, albowiem będzie częstym gościem u dentysty, czarny –
ostrzegał przed niszczeniem zabawek,
zielony – o ostrożności w drodze do szkoły
i pracy, niebieski – nakazywał pilnować
swoich rzeczy, biały – dbać o swoje zdrowie,
żółty – cieplej się ubierać.
Nie zabrakło również bajek czy śpiewów, a ponieważ wszyscy nie mogli się
doczekać prezentów i byli bardzo głodni z oddali sali
usłyszano głos:
Zabawa skończona
i chce nam się jeść.
Jesteśmy zmęczeni
Adieu, bye-bye, cześć!
Mam nadzieję, że zachowanie dzieci i aprobata
rodziców zaowocuje tradycją w następnym roku!
Czy w takie przepowiednie należy wierzyć? Myślę,
że nie – traktujmy to jako zabawę, gdyż nie powinno się
wierzyć w to, co mówią karty, wosk itp.
Do zobaczenia w roku 2011!

pentru viitor au amuzat din nou pe cei
prezenţi, pentru că: roşul – înseamnă
că persoana mănâncă prea multe
dulciuri, trebuie să le limiteze căci va
merge des la dentist, negrul – avertizează să nu strici jucăriile, verdele –
atenţie pe drumul spre şcoală şi locul
de muncă, albastrul – să ai grijă de
bunurile tale, albul – să ai grijă de
sănătatea ta, galbenul – să te îmbraci
mai gros.

De asemenea, nu au lipsit poveştile sau cântecele,
dar pentru că toţi abia aşteptau cadourile şi erau foarte
flămânzi, din spatele sălii s-a auzit un glas: „distracţia
s-a încheiat şi vrem să mâncăm, suntem obosiţi”.
Sper că purtarea copiilor şi aprobarea părinţilor va
da roade şi în anul următor!
Oare trebuie să dăm crezare unor astfel de preziceri? Cred că nu – să le tratăm ca pe un amuzament,
căci nu trebuie să credem în ceea ce spune ghicitul în
cărţi, ceara ş.a.
La revedere în 2011!
Trad. St. Iachimovschi
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