ISSN 1848-2678

KOPERNIK

KOPERNIK
4/2021
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• Wystawa „Historia polskiego Hymnu”
• Święto Niepodległości
• Akcja „Kartka świąteczna dla seniora”
• Pierogowanie w Koperniku
• Wigilia w pandemicznej odsłonie
• Polscy „poeci wyklęci”

W obiektywie

Jak widać święta, mimo że w pandemicznej odsłonie, całkiem się nam udały.
Dziękujemy wszystkim za nadesłanie zdjęć!
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Wstęp

Drodzy Kopernikanie!
Ostatni kwartał roku zawsze mija w oczekiwaniu na grudzień i święta Bożego Narodzenia, które wydają się nam najbardziej rodzinne
i najpiękniejsze. Co prawda, na Wigilię nie spadł śnieg, nie było
biało i mroźnie, jednak odpowiednią atmosferę stworzyły choinki
i inne ozdoby świąteczne, które roziskrzyły wnętrza naszych domów. Niestety, ze względu na trwającą pandemię, podobnie, jak w
zeszłym roku, nie mogliśmy zorganizować naszej polonijnej Wigilii
w siedzibie czy w restauracji, jednak mieliśmy miłe spotkanie online. Stało się ono okazją do przekazania sobie życzeń oraz obejrzenia filmu z okazji 30-lecia PTK.
Pomimo ograniczeń, restrykcji i wszelkich realiów pandemii, wiele się działo, tak w PTK,
jak i w Polskiej Szkole czy na zagrzebskiej polonistyce, o czym przeczytacie w Kronice wydarzeń.
Ta wielość przejawia się i w tym, że wydajemy dwa numery specjalne „Kopernika”! Jeśli ta
tendencja się utrzyma, to pewnie w roku 2022 wszystko będziemy robić razy dwa albo dwa
razy więcej... ale żarty na bok, przede wszystkie, wraz z odchodzącym starym rokiem, życzmy sobie zdrowia i stabilizacji, i spokojnie czekajmy na to, co przyniesie nowy rok, który na
pewno minie pod znakiem Adama Mickiewicza, gdyż w 2022 r. przypada 200 rocznica wydania Ballad i romansów, które dały początek polskiemu romantyzmowi w 1822 r. Skoro
patronem nadchodzących miesięcy jest pisarz i poeta tej rangi, co Mickiewicz, to możemy
mieć nadzieję, że naszą nieciekawą pandemiczną rzeczywistość przysłoni nam wyobraźnia, fantazja, dziwy, o których nie śniło się nawet filozofom i będziemy mogli zanurzyć się
w artystyczne światy powołane do życia przez naszego wieszcza narodowego. Kto czyta,
żyje kilka razy...
Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić

http://www.wspolnotapolska.org.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt je financiran iz sredstava Savjeta za nacionalne manjine RH.
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POVIJEST
POLJSKE HIMNE

Izložba “Povijest poljske himne” pripremljena je uz financijsku podršku
Savjeta za nacionalne manjine RH.
Autorica teksta: izv. prof. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić
Ilustracije: javna domena
Povijest poljske himne - mala izložba_2.indd 1
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Riječ himna, prema Hrvatskoj enciklopediji, označava „svečanu pjesmu,
hvalospjev“, a riječ je vjerojatno predgrčkoga podrijetla. Himna može
označavati „metrički i ritmički organiziran religiozni ili crkveni tekst koji
se recitira ili pjeva tijekom bogoslužja ili pak za drugih javnih svečanosti
i proslava“, no danas najčešće pod tim pojmom podrazumijevamo „pjesmu u slavu ili u počast nekoga naroda, države, pokreta ili organizacije
(državna himna, nacionalna himna, olimpijska himna, mornarska himna,
proleterska himna, ustanička himna itd.) koja se izvodi (pjeva ili svira) u
svečanim prigodama“.
Od 19. stoljeća države diljem svijeta uvodile su nacionalne, odnosno
državne himne, koje su se pjevale u svečanim prilikama. Smatra se da je
prva svoju himnu uvela Velika Britanija. Britanska himna „Bože, čuvaj
kralja/kraljicu“ izvodila se od 1745, a službeno je proglašena državnom
himnom 1825. Također se u Francuskoj tijekom Velike revolucije pojavila
“Marseljeza“, koja je 1795. postala francuskom državnom himnom.
U vrijeme Proljeća naroda u Njemačkoj 1848. status državne himne
postigla je pjesma „Njemačka iznad svega“. Himne imaju i međunarodne
organizacije. Za himnu Europske unije prihvaćena je „Oda radosti“ iz IX.
simfonije Ludwiga van Beethovena.

Povijest poljske himne - mala izložba_2.indd 2

07.11.2021. 20:22

3

Temat numeru

Himna Republike Poljske je „Mazurka Dąbrowskog“, poznata također
prema prvom stihu kao „Jeszcze Polska nie zginęłą“ („Još Poljska ni propala“). Ta je pjesma odabrana na natječaju nakon što je Poljska povratila
svoju nezavisnost nakon Prvoga svjetskog rata. Službenom poljskom himnom proglašena je Uredbom ministra unutrašnjih poslova 1927. godine.
„Mazurka Dąbrowskog“ nastala je kao „Pjesma Poljskih legija u Italiji“
1799. godine. Službeni tekst definiran je u propisima Ustava Republike
Poljske i odgovarajućem Zakonu o grbu, zastavi i himni koji je uz određene izmjene na snazi od 1980. godine. Prema tom zakonu, poljska je himna
sastavljena od četiri kitice i refrena.
U Hrvatskoj su se prve pjesme s obilježjem nacionalnih svečanih pjesama
javile u doba narodnoga preporoda. Od 1860-ih godina taj je status stekla
„Horvatska domovina“ Antuna Mihanovića (poznatija po početnim stihovima „Lijepa naša domovino“) i od tada je služila u svečanim prilikama
iako je službenom hrvatskom himnom proglašena Ustavom SR Hrvatske
iz 1974. godine.

Povijest poljske himne - mala izložba_2.indd 3
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U drugoj polovici 18. stoljeća nekoć moćna Poljsko-Litvanska Unija sve je više propadala te je na kraju
postala plijenom triju moćnih susjeda. Poljske legije u Italiji formirane su krajem 1790-ih nakon triju
podjela Poljske. Tada su se brojni Poljaci koji su se borili za nezavisnost, tražeći pomoć diljem Europe,
okrenuli Francuskoj i Napoleonu koji se borio protiv velesila koje su Poljsku podijelile: Austrije i Pruske.
U Parizu su poljski emigranti, koji su napustili zemlju nakon poraza ustanka Tadeusza Kościuszka iz 1794,
osnovali organizaciju pod nazivom Agencija, a preko nje se general Jan Henryk Dąbrowski obratio vlastima
revolucionarne Francuske za suglasnost za osnivanje poljskih jedinica (legija) za borbu protiv Austrije.
Francuske su vlasti Poljake uputile u sjevernu Italiju gdje se protiv Austrijanaca borio Napoleon Bonaparte.
Napoleon je 1797. u sjevernoj Italiji osnovao satelitsku državu Lombardsku Republiku te su Poljaci upravo
s lombardskom vladom potpisali sporazum o stvaranju Poljskih legija. U njihov sastav ušlo je u početku
oko sedam tisuća vojnika, uglavnom Poljaka koji su boravili od ranije u emigraciji te poljskih zarobljenika
i prebjega iz austrijske vojske. General Dąbrowski unutar legija uveo je moderan sustav zapovijedanja po
uzoru na onaj u francuskoj vojsci te je ukinuo tjelesno kažnjavanje. Potican idejama Francuske revolucije,
omogućio je vojnicima neplemićkog podrijetla napredovanje i uveo učenje pisanja i čitanja te poljske
povijesti.
Povijest poljske himne - mala izložba_2.indd 4
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Povijest Poljskih legija bila je složena. Sudjelovale su
prvo u borbama u Italiji, a onda u nizu ratova koje je vodio
Napoleon Bonaparte diljem Europe. U njima su imale
teške gubitke. Iako su se legionari uključivali u njihove
redove motivirani željom za borbom za slobodu, 1802.
godine francuske su ih vlasti poslale na San Domingo
(danas Haiti) kako bi sudjelovale u gušenju tamošnje
pobune protiv francuskih kolonizatora. U Europu su se
vratili malobrojni. Mnogi su izgubili živote u borbama
ili zbog tropskih bolesti, a navodno su se neki priključili
ustanicima u njihovoj borbi za slobodu.
Preživjeli legionari postali su dio vojske Varšavskog
vojvodstva, političke tvorevine nastale voljom Napoleona na značajnom dijelu poljskog etničkog teritorija,
ili drugih vojnih jedinica koje su se borile uz Napoleona. Sudjelovali su i u Napoleonovom pohodu na Rusiju i u njegovom konačnom porazu. Procjenjuje se da
je ukupno kroz redove Poljskih legija prošlo 35 tisuća
vojnika, od kojih je čak 20 tisuća izgubilo živote.

Sudbina poljskih legija bila je vezana uz sudbinu Napoleona, koji
se u “Mazurki Dąbrowskog” i
izričito spominje kao primjer pobjedničkog vođe.
„Pjesma Poljskih legija” bila
je izraz uvjerenja da se legionari bore za pravu stvar, za nezavisnost voljene domovine i slobodu.
Davala je nadu da ta borba nije
izgubljena dok postoje ljudi koji
vjeruju u zajednički cilj. Njezine
stihove napisao je 1797. godine
Józef Wybicki, a prema zazivu u
refrenu nazvana je „Mazurkom
Dąbrowskog“. Autor glazbe, koja
se nadovezuje na narodnu melodiju mazurke, nije poznat.

Povijest poljske himne - mala izložba_2.indd 5
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Józef Wybicki (1747-1822), autor teksta poljske
himne, poljski pisac i političar, pravnik po obrazovanju. Političku karijeru započeo je još prije podjela Poljske. Sudjelovao je u Kościuszkovu ustanku
i poslije postao blizak suradnik i prijatelj generala
Jana Henryka Dąbrowskog. Sudjelovao je i pripremama za osnivanje Poljskih legija, a tijekom
posjeta njihovom logoru 1797. godine napisao je
stihove pjesme koja je kasnije postala poljska himna. Bio je jedan od najistaknutijih političara Varšavskog vojvodstva, a nakon Napoleonova poraza
i Bečkog kongresa, uz Dąbrowskog, pomagao je u
organizaciji Poljskog Kraljevstva pod žezlom cara
Aleksandra I. U razdoblju 1817-1820. stajao je na
čelu Vrhovnog suda. Bavio se i pisanjem. Autor je
uspomena, političkih spisa i književnih djela: pjesama, drama i libreta za opere.

Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), poljski general,
sudionik Kościuszkova ustanka, osnivač Poljskih legija
u Italiji, vrhovni zapovjednik poljske vojske 1813. godine. Školovao se u Saskoj, te je vojnu karijeru započeo
u vojsci tamošnjeg vladara. Kasnije je napisao mnoga djela vezana uz vojnu strategiju i taktiku te uspomene, uglavnom na njemačkom jeziku kojim je vladao
bolje nego poljskim. Godine 1792. prešao je u poljsku
vojsku, a za dozvolu njegova odlaska iz službe saskog
kneza izbornika zamolio je sâm poljski kralj Stanisław
August Poniatowski. Dąbrowski je uskoro napredovao
do najviših položaja, a za vrijeme Kościuszkova ustanka proslavio se obranom Varšave. Nakon poraza Kościuszka napustio je zemlju te otišao u Pariz svome prijatelju Wybickom. Zajedno s njime poduzeo je korake radi
osnivanja Poljskih legija, kojima je bio prvi zapovjednik. Kasnije je bio među tvorcima vojske Varšavskog
vojvodstva, no nije postao njezin zapovjednik budući
da je taj položaj pripao knezu Józefu Poniatowskom. Sudjelovao je u pohodu protiv Rusije, gdje je ranjen
u bitki na Berezini. Zapovjednik poljske vojske postao je nakon smrti Poniatowskog u bitki kod Leipziga.
U počecima Poljskog Kraljevstva sudjelovao je u organizaciji vojske, a onda je otišao u mirovinu.

Povijest poljske himne - mala izložba_2.indd 6
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„Pjesma Poljskih legija“ brzo je stekla popularnost, kako među vojnicima, tako i u zemlji. Pjevana je u
vrijeme ustanaka i u Prvome svjetskom ratu. Brzo je naišla na recepciju kod drugih naroda, pogotovo onih
koji nisu imali svoju državu tako da je postala popularna i izvan Poljske. U Njemačkoj, gdje su se nakon
poraza Studenačkog ustanka 1830-1831. pojavile snažne simpatije prema Poljskoj, nastala je pjesma „Noch
ist Polen nicht verloren“, a Richard Wagner njezinu je melodiju upotrijebio u svojoj uvertiri „Polonia“. U
slovačkoj je Samuel Tomašik 1834. godine napisao pjesmu “Hej, Slováci”, a ta pjesma prevedena na češki
kao “Hej, Slované” postala je panslavistička himna na Sveslavenskom kongresu u Pragu 1848. godine.
U Hrvatskoj je Ljudevit Gaj 1832. napisao pjesmu „Još Horvatska ni propala“. Ta je budnica uz glazbu
Ferde Livadića prozvana „hrvatskom marseljezom“ te je bila jako popularna tijekom preporodnog razdoblja.
Do razdoblja Proljeća naroda u upotrebi je bilo 17 sličnih pjesama na raznim europskim jezicima.

Povijest poljske himne - mala izložba_2.indd 7
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Dzień Nauczyciela

Dan učitelja

W sobotę 16 października 2021 r. było bardzo
radośnie: do grona uczniów Polskiej Szkoły
dołączył Ignacy, świętowaliśmy także Dzień
Nauczyciela. Każda klasa przygotowała projekt wymarzonej szkoły (uczniów naprawdę
poniosła fantazja), a nauczycielki otrzymały
upominki od Ambasady RP, którą reprezentował Pan Konsul Jacek Zimolzak, oraz od
Rady Rodziców. Pogoda też dopisała, więc
radości nie było końca.

U subotu 16. listopada 2021. vladala je vreva
i veselje: skupini učenika Poljske škole priključio se Ignacy, a slavio se i Dan učitelja. Svaki
razred pripremio je projekt o školi iz snova
(učenici su dali maha mašti), a učiteljice su
dobile poklone od Veleposlanstva RP, koje
je predstavljao konzul Jacek Zimolzak, te od
Vijeća roditelja. Vrijeme je poslužilo, a veselju
nije bilo kraja.

Zdjęcia z archiwum Polskiej Szkoły w Zagrzebiu.
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RADA POLONII ŚWIATA

WORLD POLONIA COUNCIL *

CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

ZAPROSZENIE
Jesienne spotkanie prezesów
organizacji członkowskich Rady Polonii Świata
Spotkanie online na platformie ZOOM
Termin: 16 października 2021 r.
Początek zebrania: godz. 14:00 (czasu Warszawskiego)
Czas spotkania: 3 godziny

Szanowni Państwo Prezesi,
Na zebraniu Prezydium Rady Polonii Świata 24 sierpnia br. zapadła decyzja o zorganizowaniu
spotkania online prezesów organizacji członkowskich Rady Polonii Świata w sobotę, 16 października br.
Spotkanie będzie miał charakter dyskusyjny i jest zorganizowane wyłącznie dla prezesów
organizacji członkowskich RPŚ lub dla osób przez nich wyznaczonych w zastępstwie.
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom a godziny są tak dostosowane, aby prezesi z Australii
i zachodniej części Kanady mogli w nim wziąć udział. Z powodu późnej pory w Australii, spotkanie
będzie trwał nie dłużej niż 3 godziny.
Załączamy formularz zgłoszeniowy na spotkanie, z prośbą o wypełnienie go i przesłania najpóźniej
do dnia 10 października br. na oba adresy:
Teresy Berezowskiej: terri.bere@gmail.com i Tadeusza Pilata: tadeusz.a.pilat@gmail.com
Prezesi, którzy zgłosili swoje uczestnictwo otrzymają link do spotkania na platformie Zoom.
Na spotkaniu mamy zamiar poruszyć następujące tematy:
1. Współpraca z polskimi władzami i organizacjami pozarządowymi;
2. Działalność organizacji podczas pandemii i po zmianie systemu dofinansowania;
3. Walny Zjazd Rady Polonii Świata w 2022 roku.
Ponieważ czas spotkania jest bardzo ograniczony, prosimy chętnych do zabrania głosu o zgłoszenie tego
w formularzu i przygotowanie się do dyskusji na wybrany temat.

Łączę pozdrowienia

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata

Toronto, 26 września 2021 r.

Biuro Przewodniczącej: 48 Kimberdale Cres. Toronto, ON, M1W 1Y5, CANADA *

e-mail: terri.bere@gmail.com
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Spotkanie Rady Polonii Świata
Spotkanie prezesów organizacji polonijnych,
wchodzących w skład Rady Polonii Świata
odbyło się 16 października. Oczywiście w
formacie online. Niestety, pandemia nadal
uniemożliwia spotkania „w starym stylu”.
W tym spotkaniu uczestniczyła nasza przewodnicząca Magdalena Najbar-Agičić. W
podobnej formule odbyło się również spotkanie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 11 grudnia. Należy dodać, że właśnie
forma online umożliwiła uczestnictwo naszej
przewodniczącej. PTK „M. Kopernik” nie
dysponuje mianowicie środkami na wyjazdy.

Sastanak Savjeta poljske dijaspore
u svijetu
Sastanak predsjednikâ organizacija poljske
dijaspore, koje ulaze u sastav Savjeta poljske
dijaspore u svijetu, održan je 16. listopada.
Naravno, u online formatu. Nažalost, pandemija i dalje onemogućuje sastanke „u starom
stilu”. Na ovom je sastanku sudjelovala naša
predsjednica Magdalena Najbar-Agičić. Na
sličan se način održao i sastanak Europske
unije poljskih zajednica 11. prosinca. Valja
dodati da je upravo online forma omogućila
sudjelovanje naše predsjednice. PKU „M. Kopernik” ne raspolaže sredstvima za putovanja.

Print screen ze spotkania online.
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Polskie dyktando dla
obcokrajowców 2021
W środę 27 października z inicjatywy nowej
lektorki języka polskiego – Kamili Kwiatkowskiej odbyło się na zagrzebskiej polonistyce
dyktando, którego organizatorami byli: Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela
Kanta w Kaliningradzie oraz Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie (Rosja). Studenci
pisali dyktanda ułożone przez Stanisława
Lema. Mistrzami polskiej ortografii w Zagrzebiu zostali Dominik Vrbanec (w kategorii
B1) i Mislav Friščić (w kategorii B2). Drugie
miejsce zajęli Jan Cvetković (B1) i Veronika
Dunđer (B2), a trzecie miejsce w kategorii
B2 ex aequo: Jana Perutka i Katarina Nadilo.

12

Poljski diktat za strance 2021.
U srijedu 27. listopada na inicijativu nove
lektorice poljskog jezika Kamile Kwiatkowske
na zagrebačkoj polonistici održano je natjecanje u pravopisu čiji su organizatori bili
Baltičko federalno sveučilište Imanuela Kanta u Kaliningradu i Generalni konzulat RP u
Kaliningradu (Rusija). Studenti su pisali dva
diktata čiji je autor Stanisław Lem. Majstori
poljskog pravopisa postali su Dominik Vrbanec (u kategoriji B1) i Miroslav Friščić (u
kategoriji B2). Drugo su mjesto osvojili Jan
Cvetović (B1) i Veronika Dunđer (B2), dok je
treće mjesto u kategoriji B2 ex aequo pripalo
Janu Perutki i Katarini Nadilo.

KOPERNIK
4/2021

11 listopada

11. studenoga

Udało się! Kolejną rocznicę Niepodległości
świętowaliśmy w siedzibie. Śpiewała nasza
grupa wokalna „Wisła”, a przewodnicząca
Magdalena Najbar-Agičić otworzyła wystawę „Historia polskiego Hymnu” (więcej o
wystawie piszmy na stronach 2-8). Razem z
p. Ewą Majstorović, Przedstawicielką polskiej
mniejszości narodowej i przybyłymi gośćmi
mogliśmy, nawet w surowych i niezbyt socjalnych warunkach, obchodzić to ważne
narodowe święto.

Uspjeli smo! Ovogodišnju godišnjicu nezavisnosti slavili smo u sjedištu. Pjevala je naša
vokalna skupina „Wisła”, a predsjednica
Magdalena Najbar-Agičić otvorila je izložbu
„Povijest poljske himne” (Izložbu donosimo na
str: 2-8). Zajedno s gđom Ewom Majstorović,
predstavnicom poljske nacionalne manjine
i pristiglim gostima, mogli smo, čak u ovim
krutim i ne previše društvenim uvjetima,
proslaviti taj važan nacionalni blagdan.
Fot. M. Vražić.
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Andrzejki w klubie
polonistów „Żubr”.
Fot. M. Vražić.

Zdjęcia z archiwum
Polskiej Szkoły w
Zagrzebiu.

Andrzejki

Dan sv. Andrije

Uczniowie Polskiej Szkoły lali wosk i z zastygłego kształtu wosku czytali co też przeniesie im przyszłość. To atrakcyjna zabawa dla
dzieci, bo dziś już raczej nikt nie wierzy w
magiczną moc andrzejek. Komuś wyszła flaga
na szczycie góry, innym podróże zagraniczne,
jeszcze innym oliwka, truskawka albo serce
czy fantastyczne stwory.

Učenici Poljske škole lijevali su vosak i na
temelju stvrdnutih voštanih oblika čitali što
će im donijeti budućnost. To je atraktivna zabava za djecu, jer danas više nitko ne vjeruje
u magiju Dana sv. Andrije. Nekome je ispala
zastava na vrhu planine, drugima inozemna
putovanja, još nekima maslina, jagoda, srce
i čudovišta iz mašte.

Andrzejki odbyły się i na zagrzebskiej polonistyce. Studenci, w ramach studenckiego
klubu „Żubr” spotkali się, na zorganizowanym
przez lektorki Małgorzatę Vražić i Kamilę
Kwiatkowską i Miroslava Hrdličkę, wieczorze
wróżb i magii.

Dan sv. Andrije održan je i na zagrebačkoj
polonistici. Studenti su se susreli u sklopu
aktivnosti studentskog kluba „Żubr” na večeri
proricanja i magije u organizaciji lektorica
Małgorzate Vražić i Kamile Kwiatkowske i
Miroslava Hrdličke.
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Znaczki pocztowe „Skarby ziemi”

Poštanske marke „Blago zemlje”

Dnia 3 grudnia 2021 r. w Polsce i w Chorwacji
do obiegu weszła wspólna polsko-chorwacka
seria okolicznościowych znaczków pocztowych „Skarby Ziemi”. Tematem przewodnim
znaczków jest sól.

Dana 3. prosinca 2021. u Poljskoj i Hrvatskoj
u optjecaj je ušla zajednička poljsko-hrvatska
serija prigodnih poštanskih marki „Blago zemlje”. Tema vodilja je sol.

Jeden z nich przedstawia chorwacką warzelnię
soli w miejscowości Ston, a drugi kopalnię
soli w Bochni. Znaczki powstały z inicjatywy
Ambasady RP w Zagrzebiu.

Jedna od njih predstavlja solanu u Stonu, a
druga rudnik soli u gradu Bochnia. Marke
su nastale na inicijativu Veleposlanstva RP
u Zagrebu.

Wszyscy wszystkim ślą życzenia!

Svi šalju svima najbolje želje!

Uzdolnieni uczniowie z Polskiej Szkoły wykonali podczas lekcji w sobotę 4 grudnia kartki
świąteczne dla Polaków-seniorów, mieszkających w Chorwacji. W każdej kopercie znalazł
się też tradycyjny polski opłatek, którego nie
może zabraknąć podczas Wigilii. Z powodu
pandemii nie bardzo można się odwiedzać,
dlatego powstał pomysł, aby wysłać takie
kartki do naszych starszych rodaków i pokazać, że o nich pamiętamy! Wielu seniorów
ten gest bardzo ucieszył.

Talentirani učenici Poljske škole za vrijeme
nastave su 4. prosinca izradili božićne čestitke za starije Poljake koji žive u Hrvatskoj.
U svakoj se kuverti našao i tradicionalni
poljski opłatek kojeg ne smije nedostajati
na Badnjak. S obzirom na pandemiju ne
smijemo se posjećivati, pa se pojavila ideja
da se pošalju takve čestitke našim starijim
sunarodnjacima kako bismo im pokazali da
mislimo na njih. Brojne starije ta je gesta
jako obradovala!

Zdjęcia z archiwum Polskiej Szkoły w Zagrzebiu.
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Zdjęcie z archiwum
Ambasady RP w Zagrzebiu.

Fot. M. Vražić.

Autobus MSC

Autobus MSC

Dnia 4 grudnia 2021 r. w trasę po Splicie
wyruszył specjalny autobus z wizerunkiem
Marii Skłodowskiej-Curie, wybitnej polskiej
chemiczki i fizyczki, dwukrotnej laureatki
Nagrody Nobla (1903 r. – fizyka, 1911 r. – chemia). Autobus ten jeździć będzie po Splicie
przez następne trzy miesiące.

Dana 4. prosinca 2021. godine u vožnju Splitom krenuo je autobus s likom Marije Skłodowske-Curie, istaknute poljske kemičarke
i fizičarke, dvostruke dobitnice Nobelove
nagrade (1903. – iz fizike, 1911. – iz kemije).
Taj će autobus Splitom prometovati iduća
tri mjeseca.

Idziemy na polski film!

Idemo na poljski film!

Ambasada RP w Zagrzebiu, Telewizja Polska
i HRT po raz kolejny zaprosiły chorwackich
widzów do obejrzenia polskich filmów. Cykl
filmów „Idziemy na polski film” był prezentowany od 5 do 10 grudnia 2021 r. o godzinie
22:00 na kanale HRT3.

Veleposlanstvo RP u Zagrebu, Poljska televizija
i HRT ponovno su pozvali hrvatske gledatelje
da pogledaju ciklus poljskih filmova. Ciklus
filmova „Idemo na poljski film!” prikazivan
je od 5. do 10. prosinca 2021. godine u 22
sata na kanalu HRT3.

W programie znalazły się następujące filmy:
Ułaskawienie (reż. Jan Jakub Kolski, 2018,
dramat),
Każdy ma swoje lato (reż. Tomasz Jurkiewicz,
2020, dramat/komedia),
Cudak (reż. Anna Kazejak, 2021, dramat
wojenny),
Biały potok (reż. Michał Grzybowski, 2020,
komedia),
Kamerdyner (reż. Filip Bajon, 2018, dramat
historyczny),
Bodo (reż. Michał Kwieciński, 2017, biograficzny, muzyczn).

Raspored:
Pomilovanje (red. Jan Jakub Kolski, 2018.,
drama),
Svatko ima svoje ljeto (red., 2020., drama/
komedija),
Glazbenici (red. Anna Kazejak, 2021., ratna
drama),
Bijeli potok (red. Michał Grzybowski, 2020.,
komedija),
Kamerdiner (red. Filip Bajon, 2018., povijesna drama),
Bodo (red. Michał Kwieciński, 2017., biografski/glazbeni film).
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Print screen z wirtualnego spotkania wigilijnego.

Wirtualny opłatek w PTK

Virtualni božićni susret u PKU

W związku z pandemią zrezygnowaliśmy ze
spotkania wigilijnego na żywo. Zamiast niego,
mieliśmy spotkanie online w środę 15 grudnia
o godzinie 19:00. Miejmy nadzieję, że te wirtualne opłatki czy wigilie nie staną się naszą
nową tradycją i w przyszłym roku będziemy
mogli się spotkać w normalnych warunkach.
Jednak lepsza taka wigilia niż żadna.

Zbog pandemije smo odustali od božićnog
susreta uživo. Umjesto toga, u srijedu 15.
prosinca u 19 sati imali smo susret online.
Nadajmo se da ti virtualni božićni susreti i
čestitanja neće postati naša nova tradicija
i da ćemo se iduće godine moći susresti u
normalnim uvjetima. Ipak, bolji je ovakav
božićni susret nego nikakav.

„Pierogowanie”

„Pierogowanie”

Udało się nam jednak nagrać kolejny film
o tradycjach kulinarnych. Tym razem były
to pierogi. W Koperniku jak zwykle coś „się
gotuje”, coś się szykuje! Tradycyjne polskie
pierogi – niezbędny element polskiej Wigilii
– przygotował nasz gość p. Robert Ślęzak.

Uspjeli smo snimiti sljedeći film o kulinarskim tradicijama. Ovaj put bili su to pierogi.
U Koperniku se kao i obično nešto „kuha”,
nešto sprema! Tradicionalne poljske pierogi
– neizostavan element poljske badnje večeri – pripremio je naš gost g. Robert Ślęzak.

Fot. w tekście z archiwum PTK.
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Jak święta to tylko z Polską Szkołą!
W sobotę 18.12.2021 r. było już czuć pierwsze
oznaki Bożego Narodzenia dzięki przepysznym ciastom upieczonym przez rodziców
i krótkim jasełkom przygotowanym przez
uczniów Polskiej Szkoły. Na nieco starsze
„śnieżynki” czekało grzane wino. Przy dźwiękach i śpiewie kolęd pojawił się też święty
Mikołaj (niestety bez Elfa, który na pewno
szybko wróci do zdrowia!) i rozdał paczki z
prezentami – a w nich najlepsze słodycze
na świecie, czyli te z Polski. Na samą myśl
o Ptasim Mleczku już robi się słodko i świątecznie. Oczywiście podarki dla nieobecnych, chorych dzieci zabrały renifery, które
dostarczyły wszystko tak szybko, jak tylko
mogły przebierać kopytkami!
Dzięki zaangażowaniu rodziców, udało się
także dostarczyć paczki z podarunkami dla
podopiecznych domu św. Teresy (transport
musiały zapewnić aż trzy samochody!) –
dziękujemy! Oprócz tego, jak co roku, Polską
Szkołę odwiedzili wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to wszystko w
jedno, słoneczne przedpołudnie...

Ako su blagdani, onda samo s
Poljskom školom
U subotu 18. prosinca 2021. godine osjetili
su se već prvi znakovi Božića zahvaljujući
ukusnim kolačima koje su ispekli roditelji i
kratkoj božićnoj predstavi koju su pripremili
učenici Poljske škole. Malo starije slavljenike
čekalo je i kuhano vino. Uz zvukove božićnih
pjesama pojavio se i djed Božićnjak (nažalost, bez Elfa, za kojeg se nadamo da će brzo
ozdraviti!) i podijelio pakete s poklonima, a
u njima najbolje slatkiše na svijetu, to znači
one iz Poljske. Na samu pomisao na „Ptasie
Mleczko” već se pojavljuje slatko blagdansko ozračje. Naravno, poklone za odsutnu
bolesnu djecu ponijeli su sobovi, koji su sve
otpremili onoliko brzo koliko su mogli micati
nožicama!
Zahvaljujući angažiranosti roditelja uspjelo
se dostaviti pakete s poklonima i štićenicima
doma sv. Terezije (dostavu su morali prevesti
pomoću tri automobila!) – zahvaljujemo!
Osim toga, kao svake godine, Poljsku školu
posjetili su volonteri Velikog orkestra blagdanske pomoći. Sve to tijekom jednog sunčanog
prijepodneva…

Zdjęcia z archiwum Polskiej Szkoły w Zagrzebiu.
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Fot. K. Kwiatkowska.

Wigilia polonistów

Badnjak polonista

Spotkanie wigilijne odbyło się również w
Studenckim Klubie Polonistów „Żubr” na
zagrzebskiej polonistyce 21 grudnia 2021 r.
Studenci śpiewali kolędy oraz wykonywali
kartki świąteczne, łamali się opłatkiem oraz
oczywiście rozmawiali po polsku.

Božićni se susret održao i u Studentskom klubu
polonista „Żubr” na zagrebačkoj polonistici
i to 21. prosinca 2021. godine. Studenti su
pjevali poljske božićne pjesme te izrađivali
božićne čestitke, lomili su „opłatek” i naravno
razgovarali na poljskom.

Remont

Radovi

Pod koniec grudnia w siedzibie Towarzystwa
mieliśmy wielkie zamieszanie. Zamówiliśmy
nowe szafy! Są bardzo potrzebne, gdyż w
poprzednich nie mogliśmy już pomieścić
wszystkich wystaw, kostiumów, dekoracji
świątecznych, materiałów archiwalnych, itp.
Ale najpierw trzeba było wypróżnić stare
i przygotować pomieszczenie do montażu
nowych. Przygotowujemy też do remontu
po trzęsieniu ziemi nasz składzik i toaletę.
Cóż, najpierw trzeba zrobić bałagan, a potem porządek…

Krajem prosinca u sjedištu naše udruge imali
smo pravi metež. Naručili smo nove ormare!
Jako nam trebaju, jer u stare više nisu stale
sve stvari, izložbe, kostimi, blagdanske dekoracije, arhivski materijali itd. No, najprije
je trebalo isprazniti stare i pripremiti prostoriju za montažu novih ormara. Pripremamo
također naš toalet i spremište za sanaciju
potrebnu nakon potresa. Naprosto, najprije
treba napraviti nered, a onda sve urediti…

Fot. M. Vražić.
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Wigilia – Badnjak kod Poljaka

Poljski običaji za Badnjak
Svi narodi imaju su svoje vlastite običaje, dijelom slične susjednim narodima, a dijelom
posebne. Dio tih običaja izravno je vezan uz religiju, a dio ih se vjere samo dotiče i na nju
nadovezuje. Za dio tih običaja se smatra da su tragovi starijih tradicija još iz poganskih vremena. U Poljskoj je posebno mnogo običaja vezano uz Božić tijekom kojeg posebnu važnost ima Badnja večer. No tradicija propisuje kako se treba ponašati već od jutra tog dana.
Smatra se da je važno tko ujutro prvi dođe u goste: ako prvi gost bude muško, vjeruje se da
će sreća pratiti ukućane cijele godine. Cijeli dan se posti, stariji ljudi još danas na selu skoro
ništa ne jedu sve do svečane večere. Mladi dečki idu u šumu po bor. Onda nastupa kićenje
bora, čime se bavi cijela obitelj. Naravno, tradicija vezana uz bor potječe tek iz 19. stoljeća.
Domaćice cijeli dan pripremaju jela za Badnju večer. Sprema se posni meni i jede šaran.
Kod čišćenja šarana svatko od obitelji sprema jednu ljusku u novčanik da bi cijele godine
imao novaca. Za svečanu večeru postavlja se stol s bijelim stolnjakom, ispod kojeg se stavi
malo sijena, što simbolizira Isusovo rođenje u štalici. Još uvijek na selu se ispod stola stavlja posuda sa svim vrstama žitarica, a u kut sobe snop žita.
Svi nestrpljivo iščekuju prvu zvijezdu jer onda se počinje s večerom. Prije večere cijela obitelj moli, glava obitelji čita Evanđelje o Isusovom rođenju, a zatim si svi uzajamno čestitaju
Božić, uz simbolični opłatek (napravljen od materijala sličnog hostiji). Za stolom se ostavlja
jedno slobodno mjesto za slučajnog gosta, odnosno za člana obitelji koji nije stigao kući.
Tradicije donekle variraju ovisno o kojoj poljskoj regiji govorimo. U mojoj kući slijedi 12 posnih jela, u kojima moraju biti zastupljeni: haringa, šaran, grah, kiselo zelje, hajdina kaša,
suhe gljive, suho voće, orasi i med. U drugim regijama Poljske broj jela je neparan i ovisi
o imovinskom stanju obitelji (5, 7, 11 ili više). Nakon večere pjevaju se božićne pjesme uz
okićeni bor i postavljene jaslice, a prije ponoći odlazi se u crkvu na polnoćku.
Robert Ślęzak

Przepis na pierogi p. Roberta Ślęzaka
Recept za pieroge (jastučiće) g. Roberta Ślęzaka
1. Pierogi z ziemniakami i serem (ruskie)
Jastučići punjeni krumpirom i sirom
(za 4 osobe)
tijesto:
400 g glatkog brašna
1 malo jaje
2 žlice ulja
sol
topla voda
nadjev:
500 g kuhanog krumpira
200 g domaćeg svježeg sira
(malo jače ocijeđenog)
100 g luka
50 g maslaca
sol, papar, tekući začin Maggi
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Priprema:
Brašno prosijte, dodajte jaje, ulje i sol. Postepeno dolijevajte toplu vodu i izradite jednoliko tijesto. Glatko, elastično tijesto stavite u vrećicu za zamrzavanje i ostavite neko
vrijeme da odstoji na sobnoj temperaturi.
Kuhani krumpir protisnite kroz prešu i ohladite. Luk očistite i sitno nasjeckajte, pa pržite
na zlatnu boju. U krumpir dodajte smrvljeni sir i prženi luk, te sve promiješajte. Začinite
solju, Maggijem i paprom. Tijesto razvaljajte na debljinu 2 mm i izrežite krugove promjera 8 cm. Na njih stavljajte nadjev, preklopite i zalijepite rubove. Kuhajte u kipućoj posoljenoj vodi dok ne isplivaju na površinu.
Poslužite prelivene rastopljenim maslacem.
2. Pierogi z kapustą i grzybami
Jastučići punjeni kiselim zeljem i gljivama
(za 4 osobe)
tijesto:
400 g glatkog brašna
2 žumanjka
2 žlice rastopljenog maslaca
sol
topla voda
nadjev:
850 g ribanog kiselog zelja
100 g suhih vrganja
100 g luka
50 g maslaca
sol, papar, tekući začin Maggi
Priprema:
Brašno prosijte, dodajte žumanjke, maslac i sol. Postepeno dolijevajte toplu vodu i izradite jednoliko tijesto. Glatko, elastično tijesto stavite u vrećicu za zamrzavanje i ostavite
neko vrijeme da odstoji.
Vrganje namočite i skuhajte, pa ocijedite. U vodu od vrganja stavite kiselo zelje, po potrebi dolijte vode i kuhajte dok ne omekša. Luk očistite i sitno nasjeckajte, pa pržite na
zlatnu boju. Kuhano zelje ocijedite i istisnite višak tekućine, pa zajedno s vrganjima nasjeckajte. Sve dodajte u dinstani luk, po potrebi začinite solju, Maggijem i paprom, i još
kratko sve prodinstajte, pa ohladite.
Tijesto razvaljajte na debljinu 2 mm i izrežite krugove promjera 8 cm. Na njih stavljajte
nadjev, preklopite i zalijepite rubove. Kuhajte u kipućoj posoljenoj vodi s 2 žlice ulja, dok
ne isplivaju na površinu. Poslužite prelivene rastopljenim maslacem.
Pieroge koji se ohlade možete ugrijati prije posluživanja tako da ih popržite u tavi na
maslacu na zlatnu boju.
U slučaju da vam ostane tijesta za pierogi, a nestane fila, ostatak možete iskoristiti tako
da napravite pierogi sa suhim šljivama kao za Badnjak kod obitelji Wojtyna u Korniaktowu u Poljskoj...
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Recenzja filmu Bodo
w reżyserii Michała
Kwiecińskiego
Pod koniec 2021 r. Państwowa Telewizja Chorwacka
(HRT) zapoznała widzów z najnowszymi dokonaniami polskiej kinematografii. Cykl Idziemy na polski
film wydaje się już być w chorwackiej telewizji tradycją, a widzowie mogli zobaczyć m.in. film Bodo
w reżyserii Michała Kwiecińskiego (data premiery
3.03.2017 r.).
Samego Eugeniusza Bodo (1899-1943) polskim odbiorcom nie trzeba przedstawiać. Jeśli nie oglądali
filmów z jego udziałem (cokolwiek z klasyków polskiej kinematografii międzywojennej), to na pewno
nie raz nucili Umówiłem się z nią na dziewiątą (z
filmu Piętro wyżej) czy Już taki jestem zimny drań
(z filmu Pieśniarz Warszawy). To tylko dwa tytuły z całego mnóstwa szlagierów, które stały
się popularne dzięki wykonaniom tego polskiego aktora. Obok całej plejady gwiazd ówczesnego kina (by wspomnieć tylko Aleksandra Żabczyńskiego, Mieczysławę Ćwiklińską czy
Adolfa Dymszę), to właśnie Bodo stanowi jego synonim.
Zaliczany do panteonu najbardziej utalentowanych aktorów w historii polskiego kina i uważany za absolutną gwiazdę dźwiękowego filmu międzywojennego, Bodo powrócił jako inspiracja dla biografistów i reżyserów właściwie niedawno. Monografia autorstwa Ryszarda
Wolańskiego pt. Bodo. Już taki jestem zimny drań, opublikowana dopiero w 2012 r. stanowi pierwszą próbę całościowego uchwycenia fenomenu aktora (na marginesie: monografii
doczekali się niedawno także Jadwiga Smosarska i Aleksander Żabczyński). Pomijając publikacje skupiające się głównie na skandalach (i to najczęściej miłosnych) z udziałem Eugeniusza Bodo, książkę Wolańskiego można uznać za solidną biografię aktora. Wcześniej, pod
koniec lat 90. XX w., Stanisław Janicki, krytyk filmowy, scenarzysta i reżyser, znany z legendarnych omówień filmów w programie telewizyjnym W starym kinie, podjął się stworzenia
filmu dokumentalnego Eugeniusz Bodo. Za winy niepopełnione (1997).
Michał Kwieciński z kolei, rok przed premierą rzeczonego filmu długometrażowego, współreżyserował i wyprodukował dla Telewizji Polskiej (TVP) serial Bodo, którego pierwszy odcinek – jeśli wierzyć oficjalnym statystykom oglądalności – obejrzało niemal 4 miliony
widzów. Później oglądalność już tylko spadała. Nic dziwnego. Biorąc pod uwagę, że film fabularny Kwiecińskiego to skrócona wersja 13-odcinkowego serialu, reżyser raczej nie miał
wiele do zaoferowania.
O filmie Bodo napisano już wiele recenzji. Trudno doszukać się w nich choćby jednego
dobrego słowa. Na najpopularniejszym polskim portalu Filmweb poświęconym filmom,
średnia ocena obrazu Kwiecińskiego to 5,7 na maksymalnych 10 (stan na koniec 2021 r.).
Dodajmy, że filmy oceniają widzowie. To niezbyt imponujący wynik jak na film inspirowany
życiem gwiazdy takiego formatu, jaką był Bodo.
W przeciwieństwie do polskich widzów, tym chorwackim nazwisko polskiej gwiazdy filmu
międzywojennego mówi niewiele. W krótkim opisie filmu, który znajdziemy na stronie HRT,
napisano, że polski aktor „obdarzony był wielkim talentem i jeszcze większą charyzmą”. Na
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ekranie nie znalazło się ani jedno,
ani drugie (a przynajmniej nie w
skali rzeczywiście odpowiadającej
talentowi i charyzmie Bodo).
Droga, którą Bodo przeszedł od
zbuntowanego nastolatka, poprzez
początkującego śpiewaka i aktora,
aż do spełnionej zawodowo gwiazdy, występującej na ekranach międzywojennych
kinematografów,
została przez Kwiecińskiego, co najmniej, uproszczona.
W postać Eugeniusza Bodo wcielają
się Antoni Królikowski (młody „Bodzio”) i Tomasz Schuchardt (Bodo u
szczytu kariery). To, co widz w efekcie otrzymał, to skrótowo ukazana
historia młodego chłopaka, który
z domu ucieka dla samej ucieczki, ewentualnie – dla osiągnięcia
względnej niezależności od planujących dla niego karierę lekarską
rodziców. Aktorstwo jest tutaj niejako skutkiem ubocznym, ponieważ Bodo w filmie Kwiecińskiego
właściwie nie umie robić nic innego, jak tylko przebierać się do
kolejnych występów w Łodzi, Pabianicach, Poznaniu, Warszawie… Widz może więc odnieść wrażenie, że jest to dla niego
sposób na utrzymanie, a nie największa pasja lub coś, czemu Bodo poświęcał się do samego końca (mimo że „Bodzio”, w jednej z początkowych scen, wyjaśnia swojej ukochanej
z lat młodości i niespełnionej miłości, Adzie, że „kino to prawdziwe życie” i że chciałby
występować na estradzie). Wątek relacji ojciec-syn (w postać Teodora Junoda – bo tak nazywał się ojciec Eugeniusza Bodo, wcielił się Mariusz Bonaszewski) został sprowadzony do
kilku ujęć, a przecież ta relacja była w życiu polskiego aktora kluczowa: to właśnie Teodor
Junod wprowadził syna w arkana sztuki teatralnej i filmowej, prowadził bowiem w Łodzi
jeden z pierwszych w mieście kino-teatrów „Urania”.
Obraz Kwiecińskiego wypełniony jest kolejnymi kadrami występów scenicznych Bodo, które widzowi właściwie nic nie mówią: brak im szerszego kontekstu, wprowadzenia w ówczesną sytuację polityczną czy społeczną. Zamiast więc filmu biograficznego o jednym z
największych polskich aktorów XX wieku, otrzymaliśmy trudny do zrozumienia dla nie-polskiej publiczności musical oparty na wyrwanych z kontekstu scenach. Wiadomym jest, że
Bodo nie stronił od kobiet, ale i to zostało potraktowane przez reżysera (a może bardziej
przez montażystę), skrótowo: gdyby nie odpowiednie napisy „5 lat później”, „6 lat później”,
trudno byłoby się zorientować, co i kogo widzimy na ekranie. Dla przykładu: po scenie kłótni z kochanką, de facto także gwiazdą międzywojennej Warszawy, Zulą Pogorzelską (Roma
Gąsiorowska), w kolejnym ujęciu Bodo udziela wywiadu radiowego wraz ze swoją… żoną,
Norą Ney (również gwiazdą filmową polskiego kina niemego; w tej roli Anna Próchniak), o

23

Polskie kino

której ani wcześniej nie wspomniano, ani tym bardziej nie wprowadzono widza w historię
ich relacji. Za kilka chwil filmowy Bodo przeżywa kolejne miłosne uniesienia z czarnoskórką
aktorką Reri (Patricia Kazadi), poznaną podczas jej występu w jednym z warszawskich teatrów. W filmie pojawił się także, wspomniany wcześniej, fikcyjny, wątek miłości Bodo do
Ady (Anna Pijanowska), pierwszej miłości z młodzieńczych, łódzkich lat aktora.
Nie można reżyserowi odmówić dbałości o scenografię, kostiumy (które, mimo wszystko,
czasem wydają się zbyt „nowoczesne”), a także dbałości o sceny występów Bodo i jego
towarzyszy. Nie ulega wątpliwości, że wymagały one długotrwałych przygotowań. Sam bohater filmu jest jednak bardziej przekonujący i szczery jako młody „Bodzio”, niż gwiazda u
szczytu sławy (zasługa dobrej gry aktorskiej Antoniego Królikowskiego).
Zabrakło jednak tak ważnego kontekstu, zabrakło realiów Polski międzywojennej, które
są kluczowe do zrozumienia nie tylko tego, co działo się wówczas na scenie politycznej
Europy, ale przede wszystkim tego, dlaczego Bodo w końcu zdecydował się na wyjazd do
Stanów Zjednoczonych, ujawniając swoje szwajcarskie obywatelstwo. Doprowadziło go to
przecież do ruiny: oskarżony o szpiegostwo, skończył w sowieckim łagrze. Ponieważ każdy
film ma ograniczone ramy czasowe, choćby po to, by nie znużyć widza, reżyser mógłby
pominąć kilka scen występów Bodo (każda z nich trwa nadzwyczaj długo!) i dzięki temu
skupić się na postaci, na bardziej wnikliwej analizie przyczyn i skutków poczynań Bodo.
Dla zagranicznego widza film Kwiecińskiego stanowić może pewną zagadkę ozdobioną w
pióropusze, fraki i meloniki. Zabrakło więc tego wszystkiego, co film, którego twórcy decydują się na zagraniczną dystrybucję, powinno charakteryzować: uniwersalność fabuły
(choćby częściowa), pogłębienie kontekstu historyczno-politycznego i możliwie najrzetelniejsze podejście do przedstawienia głównego bohatera. Szkoda, że twórcy zdecydowali
się na skrócenie serialu zamiast nakręcenia filmu na nowo. Być może wówczas miałby on
większe szanse na przeniesienie na duży ekran „fenomenu Bodo”, bo przecież Eugeniusz
Bodo i duży ekran stanowili nierozłączną parę. Parę, która od międzywojnia, aż do dziś,
elektryzuje polskich miłośników kina.
Justyna Gluba

Ilustracje w
tekście ze strony
www.polona.pl.
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Polscy poeci wyklęci
Epitet wyklęty kojarzy się z nieodwracalnym złem lub trwałym potępieniem, ale właśnie tym epitetem (z fr. poètes maudits – poeci wyklęci albo przeklęci) francuski poeta
Paul-Marie Verlaine (1844-1896) opisał swoich współczesnych, artystów i buntowników z
XIX w. Jako symbolista, klątwę uważał za odpowiedni symbol, który mógłby ogarnąć chaos
życia poety wyklętego. Ale, aby poeta został uznany za wyklętego, musiał spełnić pewne
warunki, związane z określonym stylem i trybem życia. Musiał być buntownikiem, nonkonformistą, outsiderem, który przekracza granice społecznych norm oraz sprzeciwia się
autorytetom. W swoim buncie poeta wyklęty jest samotny, nadwrażliwy, co prowadzi do
autodestrukcyjnego, skandalicznego i maniakalnego życia, w którym nie stroni od nadużywania alkoholu czy narkotyków. Takie życie, jak każda udana i chwalebna tragedia, kończy
się przedwczesną i gwałtowną śmiercią, przeważnie samobójstwem.
Oczywiście kult poetów wyklętych szybko znalazł swoich zwolenników poza Francją. Obok
autorów takich jak: Paula-Marie Verlaine’a, Arthura Rimbaud, Edgara Allana Poe, Williama Blake’a czy Charles Baudelaire, do tego elitarnego grona literackiego należeli wybitni
polscy poeci. Chodzi przede wszystkim o wielką trójkę polskich wyklętych: Andrzeja Bursę
(1932-1957), Rafała Wojaczka (1945-1971) i Edwarda Stachurę (1937-1979).

Książki wydane prze
wydawnictwa: Sponsor,
Wydawnictwo Literackie,
Znak. Książkę Andrzej Bursa,
Dzieła (prawie) wszystkie
można kupić np. na stronie:
https://paskarz.pl.

Najstarszym z tej trójki był Andrzej Bursa, syn nauczyciela i nauczycielki. Studiował bułgarystykę w Krakowie, jednak z powodu trudnej sytuacji materialnej, musiał przerwać studia
i podjąć pracę w różnych dziennikach. Praca ta, ograniczana przez cenzurę i indoktrynację reżymu, była dla niego jedynie koniecznością, sposobem na przetrwanie. Dzięki poezji
prowadził niejako podwójne życie, a wiersze, w których możemy wyczytać jego prawdziwe
intencje, poznać prawdziwe opinie, trafiły do szuflady. Totalitarny kryzys świata, w którym dorastał, zaowocował poezją pełną buntu, brutalności, cynizmu, poezją odrzucającą
sztuczną fasadę i ukazującą człowieka w piekle codzienności, dręczącej biurokracji i komunikacji skażonej ustalonymi frazami.
Jego debiutancki tom Kat bez maski został odrzucony przez Wydawnictwo Literackie, które
jednak w 1958 r. wydało jego tom Wiersze, za który został pośmiertnie wyróżniony nagrodą podczas II Festiwalu Młodej Poezji Polskiej w Poznaniu jako najciekawszy debiut poetyki
roku.
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Kulminacją niezadowolenia Bursy była utrata nadziei na zmiany polityczne w Polsce, co
było powodem jego opuszcza redakcji „Dziennika Polskiego”. Legenda o buntowniku Bursie, która rozwijała się przez lata, ukoronowana została informacją o samobójstwie poety,
jak również przyćmiła Bursę jako poetę. Prawdziwą przyczyną jego przedwczesnej śmierci
była wrodzona wada serca.

Książki wydane przez
wydawnictwa: Biuro
Literackie, można je
kupić na stronach:
www. empik.com albo
www.biuroliterackie.pl.

W 1968 r. w dziesiątą rocznicę śmieci poety ustanowiono polską, literacka Nagrodę im.
Andrzeja Bursy, którą otrzymał następny z wielkiej trójki wyklętych – Rafał Wojaczek.
Wojaczek, w przeciwieństwie do Bursy, przyszedł na świat mając dużą szansę na sukces,
nawet w świecie totalitarnej niesprawiedliwości. Jego rodzina była zamożna i sławna w rodzinnym Mikołowie. Rafał już jako chłopiec był znakomitym uczniem ze szczególnym talentem do języków obcych. Niestety, z inteligencją szedł w parze jego trudny charakter, który
spowodował to, że chłopak kilka razy zmieniał szkoły i kierunki studiów. Później zapadła
ostateczna decyzja – młody Rafał wyjechał do Wrocławia, żeby budować karierę literacką.
Jego debiut w 1965 r. w piśmie Poezja i wydanie pierwszego tomu poetyckiego Sezon w
1969 r. przyniosły mu uznanie. Poeta potem sam stworzył swoisty „kult Wojaczka” i dlatego stał się jednym z najchętniej czytanych polskich poetów wyklętych.
Ale w czym kryje się jego przekleństwo? We Wrocławiu stworzył nie tylko poezję, ale także wizję siebie jako wyklętego. Dużo więcej czasu spędzał przy barze niż przy biurku. Palił
ogromne ilości papierosów, stał się bankrutem, alkoholikiem, którego finansowo wspierali
rodzice. Im więcej pisał, tym więcej pił, a jego poezja poruszała tematy śmierci, miłości, cielesności, bólu i psychicznego niepokoju. W swoich wierszach nawiązywał do klasyków polskiego romantyzmu, do Mickiewicza i Norwida, a najbardziej fascynował się burzliwym życiem
Marka Hłaski, którego uważał za wzór do naśladowania. Taki styl życia doprowadził Wojaczka
w 1971 r. do załamania psychicznego, podczas którego zażył śmiertelną dawkę leków.
Jedynym, który sławą poetycką przewyższył Wojaczka, był trzeci polski „poeta przeklęty” –
Edward Stachura. Jego krótkie i tragiczne życie zaczyna się w rodzinie polskich emigrantów
we wschodniej Francji. Po powrocie do Polski, ze względu na dobrą znajomość języka francuskiego, postanowił studiować romanistykę w Lublinie. Jako jedyny z wielkiej trójki ukończył studia, chociaż w czasie studiów sporadycznie spał na dworcu i żebrał, ale ważniejsze
było to, że cały czas pisał. Pisał o swoich codziennych problemach, w poezji szukał prawdy
o człowieku i świecie, czyli tego, co w dziele polskich poetów wyklętych jest uważane za
najbardziej autentyczne i szczere.
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Wydawnictwo Iskry,
można je kupić np na
stonie www.empik.com.

Niestety, podobnie jak Wojaczek, Stachura wałczył z depresją, która doprowadziła go do
kilku prób samobójczych, a ostatnia z nich okazała się próbą udaną. Jego śmierć uznawana
jest za symbol walki o ideały i nieakceptowania świata narzuconego bezradnej jednostce.
Miłośnicy twórczości polskich poetów wyklętych, uważają, że sława Stachury to wynik jego
bezkompromisowej szczerości.
Jest autorem kilku tomów poetyckich, np. Dużo ognia (1963), poematów Przystępuję do Ciebie (1968), tekstów prozatorskich Oto (1979), opowiadań, Jeden dzień (1962), powieści Cała
jaskrawość (1969), Siekierezada albo zima leśnych ludzi (1971), felietonów, szkiców, listów.
Choć życie poetów przeklętych było krótkie, niejako niedokończone czy niespełnione, to
ich sztuka rekompensowała im te braki. Realizowali swoje marzenia i fantazje, pisząc wiersze i prozę, które fascynują czytelników do dziś i które uczyniły z nich literackie legendy.
Mislav Friščić

Poljski prokleti pjesnici
Epitet prokleti podsjeća na nepovratno zlo ili na trajnu osudu, ali upravo je njime (od fra.
poètes maudits – prokleti pjesnici) francuski pjesnik Paul Verlaine opisao svoje suvremenike, umjetnike i buntovnike 19. stoljeća. Kao simbolist prokletstvo smatrao je odgovarajućim simbolom koji može obuhvatiti kaos života prokletog pjesnika. Ali, da bi pjesnik bio
proklet, mora ispuniti različite uvjete vezane uz stil i načina života. Morao je biti buntovnik,
nonkonformist, autsajder koji nadilazi granice društvenih normi i protivi se autoritetima.
U svom buntu prokleti je pjesnik usamljen, hipersenzibilan, što dovodi do autodestruktivnog, skandaloznog i maničnog života u kojem se ne zazire od pretjeranog uživanja u
alkoholu ili narkoticima. Takav život, kao svaka uspješna i hvale vrijedna tragedija, završava
preranom i nasilnom smrću, uglavnom samoubojstvom.
Naravno, kult prokletih pjesnika svoje sljedbenike ubrzo pronalazi šire od Francuske. Uz
autore poput Paula-Marie Verlainea, Arthura Rimbauda, Edgara Allana Poea, Williama Blakea ili Charlesa Baudelairea, u elitni skup ubrajaju se i istaknuti poljski pjesnici. Prije svega,
riječ je o velikoj trojci poljskih prokletih koju čine: Andrzej Bursa (1932-1957), Rafał Wojaczek (1945-1971) i Edward Stachura (1937-1979).
Najstariji od trojice bio je Andrzej Bursa, sin učitelja i učiteljice. Studirao je bugaristiku u
Krakovu, ali zbog neimaštine morao je prekinuti studij i zaposliti se kao novinar. Taj posao,
ograničen cenzurom i indoktrinacijom režima, za njega je bio samo nužnost, način preživljavanja. Zahvaljujući poeziji vodio je svojevrstan dvostruki život, a stihovi u kojima iščitavamo njegove stvarne namjere i mišljenja završavali su u ladici. Totalitarna kriza svijeta u
kojem je stasao rezultirala su poezijom punom bunta, brutalnosti, cinizma, poezijom koja
skida umjetnu fasadu i prikazuje čovjeka u paklu svakodnevnice prožete mučnom birokracijom i komunikacijom zagađenom ustaljenim frazama.
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Njegova debitantska zbirka Krvnik bez maske odbačena je od strane izdavačke kuće
Wydawnictwo Literackie koja je 1958. godine ipak izdala zbirku Pjesme, za koju je posthumno nagrađen na Drugom festivalu mladog poljskog pjesništva u Poznanju nagradom za
najzanimljiviji poetski debi godine.
Vrhunac Bursinog nezadovoljstva bio je gubitak nade da će doći do političkih promjena
u Poljskoj zbog čega Bursa odlazi iz redakcije novina „Dziennik Polski”. Legenda o Bursi
buntovniku nastajala je godinama, a završavala je pričom o lažnom samoubojstvu koje je
zasjenilo Bursu kao pjesnika. Istina o njegovoj preranoj smrti vezana je uz urođenu srčanu
manu. Na desetu obljetnicu njegove smrti 1968. godine, osnovana je književna nagrada
Andrzeja Burse, a nju je osvojio sljedeći od velike trojice prokletih – Rafał Wojaczek.
Wojaczek, za razliku od Burse, na svijet dolazi sa šansom da uspije, čak i u svijetu totalitarne nepravde. Njegova obitelj bila je imućna i poznata u rodnom Mikołówu. Rafał je još
kao dječak bio izvrstan učenik s posebnim talentom za strane jezike. Nažalost, u paru s
njegovom inteligencijom išao je i njegov teški karakter zbog kojega je nekoliko puta mijenjao škole i studij. Kasnije pala je konačna odluka – mladi Rafał otišao je u Wrocław graditi
književnu karijeru. Njegov debi 1965. godine djelom Poezija i izdanje prve pjesničke zbirke
Sezona donijeli su mu priznanje. Oko svog lika i djela kao pjesnik stvorio je svojevrsni kult
zbog čega postaje jedan od najčitanijih poljskih prokletih pjesnika.
No, gdje se krije njegovo prokletstvo? U Wrocławu nije stvarao samo poeziju, već i viziju
sebe kao prokletog. Puno više vremena provodio je za barom, nego za pisaćim stolom.
Pušio je ogromne količine cigareta, bankrotirao je i postao alkoholičar zbog čega su ga većinom uzdržavali roditelji. Što je više pisao, to je više pio, a njegova poezija bavi se temom
smrti, ljubavi, tjelesnosti, boli i duševnog nemira. U stihovima nadovezivao se na velikane
poljskog romantizma – Mickiewicza i Norwida, a posebno ga je fascinirao buran život Mareka Hłaska kojeg je smatrao uzorom. Takav stil života nije bio održiv te je Wojaczeka doveo do mentalnog sloma 1971. godine kada je konzumirao smrtonosnu količinu lijekova.
Jedini tko je pjesničkom slavom nadmašio Wojaczeka bio je treći poljski prokleti pjesnik –
Edward Stachura. Njegov kratki i tragični život započinje u obitelji poljskih emigranata u
istočnoj Francuskoj. Po povratku u Poljsku s obitelji, zbog dobrog poznavanja francuskog,
odlučuje studirati romanistiku u Lublinu. Jedini je od velike trojke uspio završiti studij, iako
je tokom studija povremeno spavao na kolodvoru i prosjačio, ali najvažnije je to da je cijelo vrijeme pisao. Pisao je o vlastitim svakodnevnim problemima, poezijom je tražio istinu
o čovjeku i svijetu, a njegova se poezija smatra najautentičnijom i najiskrenijom u opusu
poljskih prokletih pjesnika.
Nažalost, kao i Wojaczek, borio se s depresijom koja ga dovodi do nekoliko pokušaja samoubojstva, u čemu je na koncu uspio. Njegova smrt smatrana je svojevrsnim simbolom
borbe za ideale i neprihvaćanje svijeta koji se nameće bespomoćnom pojedincu. Ljubitelji
poljskih prokletih njegovu slavu smatraju rezultatom beskompromisne iskrenosti.
Autor je nekoliko pjesničkih zbirki poput Puno vatre (1963), poema Priđem ti blizu (1968),
proznih tekstova Oto (1979), priča Jedan dan (1962), romana Sva svjetlina (1969), Sječa ili
Zima šumskih ljudi (1971), feljtona, skica, pisama.
Iako je život prokletih pjesnika bio kratak, na neki način nedovršen ili neispunjen, njihova
umjetnost popunila je te praznine. Svoje snove i maštanja ostvarili su pišući pjesme i prozu
koja čitatelje fascinira do danas i koje su ih učinili književnim legendama.
Mislav Friščić
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Zaproszenie na
wykład, projekt
plakatu Ewa Mazur.

Nieoczekiwany drugi akt
W 2019 r. w ramach „Października z Witkacym” miałam przyjemność wygłosić w siedzibie
Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu wykład Firma Portretowa „S. I. Witkiewicz” – jej twórca, wytwory i klienci. Nie przypuszczałam wówczas, że
pierwsza w moim życiu (i to niezbyt długa) wizyta w Chorwacji zakończy się pomysłem na
temat wykładu w słupskim muzeum.
W ramach cyklu wykładów i spotkań „Forum sztuki i artystów”, którego opiekunem jest
Ewa Czaplińska-Stec, 20 listopada 2021 r. wygłosiłam wykład Ivan Meštrović (1883–1962)
– rzeźbiarz i architekt. Z jego twórczością zetknęłam się po raz pierwszy właśnie w Zagrzebiu, w muzeum zlokalizowanym w jego willi połączonej z atelier.

W trakcie wykładu; na ekranie:
model świątyni kosowskiej
[archiwum MPŚ, fot. Arkadiusz Sroka].

Jak przekonałam się, osoba i dzieła Meštrovicia nie są w Polsce szeroko znane, mimo wystawy w 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz kameralnej wystawy poświęconej projektowi pomnika Piłsudskiego w Warszawie, zorganizowanej w
stołecznej Kordegardzie w 2018 r. Z tym większą przyjemnością i satysfakcją wybierałam
ilustracje i układałam komentarze, zapoznając się z wojami Domagoja, Markiem Maruliciem, Milą Gojsalić i innymi bohaterami chorwackich dziejów. Opowiadając o nich słuchaczom, pokazałam w sumie 127 ilustracji – niektóre dwa razy, niektóre w zestawach po 2–3.
Mimo ograniczeń związanych z pandemią, na wykładzie było 20 osób.

Rzeźba i architektura

Na zaproszeniu na wykład, zaprojektowanym przez Ewę Mazur, znalazła się oczywiście
Historia Chorwatów. Na wykładzie zestawiłam rzeźbę z fotograficznym portretem matki
artysty oraz z posągiem Buddy z połowy XIII wieku, ze świątyni w Kamakurze w Japonii,
pokazując jeden z horyzontów sztuki Meštrovicia. Innym jest oczywiście świat antyku grecko-rzymskiego – zrozumiałe, że rzeźbiarz sięgał i do tej tradycji. Niecodzienne jest jednak
jego odwołanie się do surowej greckiej sztuki archaicznej, a nie do umuzealnionej klasycznej. Sięganie przez Meštrovicia do wątków biblijnych i ich przedstawień w sztukach
plastycznych jest równie oryginalne – nagiego Chrystusa na krzyżu ukazał Michał Anioł i
mało kto poza nim. Redakcja Tronu łaski zaproponowana przez Meštrovicia, łącząca tradycję chrześcijańską z buddyjską, jest kolejnym przykładem indywidualnego podejścia do
przeszłości. Ciekawe, czy artysta znał hipotezę mówiącą o kontaktach Jezusa z buddyzmem
i wpływie na niego tej „religii bez boga”.
Ivan Meštrović,
Tancerka, 1912, marmur,
Galeria Meštrović
w Splicie [repr. za:
Adriatycka epopeja.
Adriatic epopee. Ivan
Meštrović, Kraków 2017,
s. 173, fot. Filip Beusan].

Pośrodku fragment rzeźby I. Meštrovicia Tancerka; po bokach: fragmenty dekoracji rzeźbiarskiej
świątyni Afai na Eginie (Grecja), koniec VI w. p.n.e., Gliptoteka w Monachium.

Na wykładzie nie mogło zabraknąć nawiązania do Witkacego – stąd w zestawie ilustracji
znalazła się Studnia życia – koniecznie na tle teatru, w którym w 1910 r. występowała Irena Solska, ówczesna kochanka Stanisława Ignacego Witkiewicza, z którą odwiedził ojca
leczącego się w Lovranie. Pomnik Grgura Ninskiego stojący na rynku w Varaždinie został
pokazany słuchaczom dlatego, że tamtejszy teatr w 2018 r. wystawił Wariata i zakonnicę
w reżyserii Jasmina Novljakovicia, w przekładzie Dalibora Blažiny. Oczywiście omówiłam
również wersję pomnika ustawioną w perystylu pałacu Dioklecjana w Splicie.

O ile nie podano inaczej, repr. za: Wikimedia
Commons (dostęp 10–20 października 2021).

Beata Zgodzińska

Od lewej: Marta Meštrović, fototeka Atelier Meštrović w Zagrzebiu [repr. za: Adriatycka
epopeja..., s. 215]; I. Meštrović Historia Chorwatów, 1932, brąz, przed budynkiem wydziału
prawa uniwersytetu w Zagrzebiu; Budda Amida, 1252, brąz, świątynia Kōtoku-in, Kamakura
(Japonia).
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In memoriam

Miroslav Bielen – in memoriam. Jestem Polakiem
Miroslav Bielen urodził się 10 stycznia 1945 r. w miejscowości Konjščina w Chorwacji. Jego
przodkowie byli Polakami. Dziadek – Jan Bieleń, urodził się w roku 1858 r. w miejscowości
Długie koło Sanoka w Polsce. Dziadek, po ukończeniu studiów prawniczych w Polsce pracował jako sędzia i doradca sądowy w Bośni, ożenił się z Otylią Simon. W małżeństwie tym
miał ośmioro dzieci, którym nadał polskie imiona. Ze względu na edukację dzieci dziadek
Jan nie wrócił do Polski. Ojciec – Stanisław Bielen, urodził się w Bośni. Był inżynierem maszynoznawstwa i profesorem-wykładowcą na Uniwersytecie Zagrzebskim. Matka – Otylia
Bielen z domu Podolski była nauczycielką.
Miroslav Bielen szkołę podstawową i średnią ukończył w Zagrzebiu. W roku 1970 uzyskał
dyplom ukończenia Akademii Medycznej na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Specjalizację z
ortopedii uzyskał w roku 1979. Od 1987 aż do przejścia na emeryturę w 2010 r. pracował
na Oddziale Ortopedii w Szpitalu „święty Duch” w Zagrzebiu. Studia podyplomowe z dziedziny Biomechaniki ukończył w roku 1990 i uzyskał tytuł magistra nauk. Był biegłym sądowym w dziedzinie ortopedii i traumatologii, a w 2003 r. decyzją Ministra Zdrowia Opieki
Społecznej dostał nominację na ordynatora.
W 2006 r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu (wraz z żoną Đurđicą i dziećmi: Jeleną, Hrvojem, Martiną).
W roku 2007, za pośrednictwem Ambasady RP w Zagrzebiu złożył do Polski wniosek o
nadanie obywatelstwa polskiego: „…Składam wniosek o nadanie mi obywatelstwa polskiego. Motywuję go tym, że wywodząc się z przodków Polaków i sam osobiście odczuwam
swoją przynależność do narodu polskiego. Poszukując swych polskich przodków odwiedziłem wraz z rodziną wiele miast polskich: Kraków, Wieliczkę, Katowice, Oświęcim, Gliwice i
inne. W swym domu pielęgnuję polskie tradycje i obyczaje, które częściowo zachowałem
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z lat mego dzieciństwa, a dziś ponownie je wdrażam wzorem zaczerpniętym ze spotkań z
tutejszym środowiskiem polonijnym. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa
Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu. W kraju swego zamieszkania, swoją postawą i deklaracją przynależności do narodu polskiego – dbam o dobre imię Polski i Polaków.”
Po sześciu latach oczekiwania uzyskał upragnione obywatelstwo polskie.
Miroslav Bielen był aktywnym członkiem PTK. Swój powrót do polskich korzeni szczególnie
pielęgnował i wraz ze swoją rodziną brał czynny udział w życiu i działalności tutejszej Polonii, niejednokrotnie służąc również pomocą związaną ze swoją medyczną profesją. Miał
dwie ojczyzny: Chorwację i Polskę, ale z dumą akcentował to, że jest Polakiem.
Miroslav Bielen, wskutek nagłej i ciężkiej choroby, zmarł w dniu 20 października. 2021 r. w
Zagrzebiu. Cześć jego pamięci. Pokój jego duszy.
Krystyna Simić
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Pandemia? Jaka pandemia! Piękna polska Wigilia.
33
Dziękujemy wszystkim za nadesłanie
zdjęć.

Polska Szkoła w akcji, czyli przygotowywanie prezentów i darów dla
podopiecznych Domu im. Matki Teresy w Zagrzebiu. Fot. M. Vražić.
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