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0 MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL inicia, 
possivelmente, uma nova fase. Ao lançarmos este pequeno livreto 
de apresentação da MOSTRA DE ARTE POLONESA, entrega
mos também ao público a primeira tarefa de uma' nova Adminis
tração. Apenas um mês decorreu desde o início do trabalho. Por 
isso mesmo, temos a salientar os agradecimentos muito especiais 
ao Consulado Geral da República Popular da Polônia, que tanto 
colaborou conosco neste desafio inicial. Também ao Dr. Edmundo 
Gardolinsky, que colocou-se à nossa inteira disposição para tudo 
o que fosse necessário neste primeiro empreendimento. Um desta
que deve ser feito à direção da Livraria e Editora Globo, que des
de o início, através de contactos efetivados com a colaboração de 
Erico Veríssimo, aceitou ter a responsabilidade da impressão de 
nossos catálogos.

Um agradecimento muito especial, enfim, pela enorme cola
boração técnica que estamos recebendo do Instituto Cultural Bra
sileiro-Alemão. Assim como ao Clube de Cinema de Porto Alegre, 
que mais uma ves, une-se a outras entidades para promoções da 
qualidade desta.

Uma administração é equipe. Ampliamos ainda mais a idéia. 
Um museu como este, pertence à cidade. Portanto, cabe também 
á cidade ajudar em sua manutenção. Esta “Cidade Sorriso” está 
entendendo isso. E, portanto, temos de agradecer. A MOSTRA 
DE ARTE POLONESA inaugura um trabalho que pretendemos 
sério. 0 leitor é quem julgará, em todo o caso, gradativamente.
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A CULTURA E SUA DIFUSÃO NA POLÔNIA

espectadores anualmente, isto em re
ferência a todos os tipos de espetá
culos. ■*

|\jos primeiros anos após a guerra,
a principal tarefa que se empre

endeu na Polônia foi o esforço de 
levantar das ruínas a cultura polo
nesa, mutilada, massacrada, pisada e 
menosprezada pelo ocupante. Os re
latos daqueles anos duros de trabalho 
e sacrifício, recolhidos e publicados 
em vários livros, dão testemunhos de 
quanta energia e entusiasmo havia 
ainda naqueles que haviam sobrevi
vido para reunir as últimas migalhas 
dos destroços e transformá-las em 
uma centelha, que mais tarde iria ser 
o grande foco irradiador das artes, 
da literatura, da ciência, enfim, de 
tudo o que constitui a essência do 
pensamento humano e a obra de suas 
mãos.

O máximo do esforço foi dirigido 
para a instituição dos teatros ambu
lantes, o funcionamento do rádio, or
ganização de bibliotecas e a difusão 
da música em geral. Tudo improvi
sado, em péssimas condições, sempre 
sujeitos a modificações, inovações e 
constantes reformas. Passados estes 
anos de trabalho febril, a Polônia de 
hoje orgulha-se de possuir 92 teatros 
permanentes, 9 óperas, 9 operetas, 19 
sociedades filarmônicas e 13.100.000
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O Teatro é um poderoso veículo da 

difusão de cultura, talvez mais eficaz 
do que o rádio, embora o campo de 
ação deste seja mais amplo. O teatro 
atua diretamente pela audição e vi
são, da mesma forma como a televi- 

campo limitado, porém com

í
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«

da arte sao, num
a vantagem de permitir ao especta
dor aplaudir o artista de maneira
mais real e direta.

Outro veículo importante é à im- 
livro. Existe na P’olônia,prensa e o 

entre diários, semanários, mensários 
e outros periódicos 1.710 títulos, den
tre os quais 54 periódicos com uma 
tiragem que ultrapassa os 8.200.000 
exemplares e 1.656 revistas com ti
ragem global de cerca de 22 milhões 
de exemplares. Há diários noticiosos 
e políticos, assim como semanários de 
cultura em geral, de literatura, eco
nomia, artes, literatura ou periódicos 
especializados em diversos ramos da 
técnica, ciências, linguística, etc. Cal-

. :

Um filho de agricultor, -nascido cm 
1S93, resolveu falar sobre arte. E 
tão. . . falou e disse. Ele é "sir" IIer- 
bert Read. E a Livraria do Globo 
tem o seu livro, “O Sentido da Arte”, 

que a Ibrasa editou aqui.

en-

cula-se que para cada 1.000 habi
tantes na Polônia, cabem 920 exem
plares de periódicos.

O movimento editorial é de grande



intensidade. Obras de escritores na
cionais estão sendo anunciados todos 
os dias. As editoras estão abarrotadas 
de obras inéditas. Apesar disso, se
guem-se num ritmo incessante as tra
duções de obras estrangeiras. Escrito
res ingleses, franceses, americanos, 
italianos, alemães, russos, suecos, 
têm na Polônia seus leitores que se 
contam aos milhares. Entre tantas ou
tras, as obras da literatura brasileira 
também tem conquistado a simpatia 
do leitor polonês. A melhor prova 
disso consiste no fato de todas as 
obras de Jorge Amado terem sido tra
duzidas para o polonês. Machado de 
Assis (Dom Casmurro), Graciliano Ra
mos (Vidas Secas), José de Alencar 
(O Guarani), Visconde de Taunay 
(Inocência), e mais Gustavo Corçao, 
Afonso Schmidt, Josué de Castro.

Uma vasta rede de bibliotecas, es
palhadas até nas longínquas aldeias, 
com suas salas de leituras, clubes dos 
mais diversos tipos, permitem ao po
lonês reunir-se freqüentemente, e as
sistir conferências e discussões sobre 
assuntos palpitantes, preferidos pela 
gente culta, escritores, cientistas, ou 
artistas. Concursos de literatura, pin
tura, artes, dança, música, realiza
dos freqüentemente, atraem tanto jo
vens como adultos, despertando neles 
interesse pelos temas mais variados, 
o que, em resultado, eleva o nível cul
tural do povo.

O cinema representa um dos papéis 
muito importantes na difusão da cul
tura. Há cinemas permanentes e ci
nemas ambulantes. Os filmes apresen
tados, em geral, são cs melhores pos

síveis, de cunho moral e educativo, 
tanto para adultos como para jovens. 
Através do cinema são administrados 
os ensinamentos práticos: para o 
camponês — sobre a lavoura, pecuá
ria, higiene, etc.; para o trabalhador 
na cidade — sobre o campo, a fábri
ca, o trabalho que executa; para pro
fessores: scbre os novos métodos de 
ensino, a pedagogia em geral; para 
cientistas: os inventos, descobertas, 
pesquisas. E assim, para todos, algo 
que possa interessar, instruir, aumen
tar os conhecimentos úteis.

Freqüentemente são organizadas as 
excursões de camponeses para as ci
dades, onde eles percorrem lugares 
históricos, visitam museus de arte ou 
lugares de culto nacional, ouvem pre- 
leçõ.es ou conferências. As excursões 
das cidades percorrem o campo, co
nhecem novas regiões, curiosas, para 
eles, sob o ponto de vista geográfico 
e histórico, fazem estágio em esta
ções de águas minerais, com duplo 
proveito: descanso e ampliação de 
seus conhecimentos.

Na Polônia, testemunha-se uma 
constante migração jamais presencia
da na sua história em tais proporções. 
Todos viajam em diversos sentidos, 
peregrinando de aldeia em aldeia, de 
cidade em cidade, de trem, de ônibus, 
de bicicletas, de lambretas, de carros 
próprios ou alugados. Quando chega 
o verão, todo o mundo se movimenta 
independentemente da idade e do se
xo. Procuram conhecer melhor a sua 
pátria. Isto também é uma maneira 
de enriquecer seus conhecimentos e 
ampliar a sua cultura.

:

Uma cena de “A 
Passageira”, de 
Andrzej Munk, 
com Anna Cie- 

pielezvska.

O CINEMA POLONÊS
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0 desenho ani
mado polonês,
mim de seus me
lhores momen
tos:
de Jan Lenilza.

"Labirinto”,



O CINEMA POLONÊS

Q cinema polonês, embora tenha 
conseguido certas realizações an

tes da última guerra, obteve um lu
gar de destaque somente após a liber
tação do país. Vários fatorés contri
buiram para isso: primeiro a ocupa
ção deu uma amarga experiência da 
vida, durante a quul os poloneses ti
veram que contar somente com seu 
próprio esforço; segundo — ambições 
de jovens cineastas.

Nos primeiros anos de produção ci
nematográfica, os cineastas volta ram 
sua atenção principalmente ao recen
te passado dramático. Deste período, 
duas obras se destacam: o filme "A 
Última Etapa" de Wanda Jakubows- 
ka e "O Tesouro" de Leonard Bucz- 
kowski. O primeiro faz uma espécie 
de ajuste de contas com a ocupação 
nazista, enquanto que o segundo é 
uma comédia sobre a reconstrução de 
Varsóvia. Nos anos posteriores, os 
problemas da ocupação, vistos de ma
neira mais nova, ou seja, menos do
cumental e mais reflexiva, aparece
ram nas obras da chamada "escola 
polonesa" — representada em pri
meiro lugar por Andrzej Munk (Erói- 
ca, A Passageira); Andrzej Wajda 
(Kanal, Cinzas e Diamantes) e Jerzy

Kawalerowicz (O verdadeiro fim da 
grande guerra). Ultimamente, os ci
neastas tratam de aproximar ao es
pectador o passada histórico da Polô
nia. A esta corrente pertencem fil
mes como "Os Cavaleiros Teutôni- 
cos", "O manuscrito de Saragossa", 
"Boneca", "O Faraó", e "O Fidalgo 
Wolodyjowski", todos eles baseados 
nas obras clássicas da literatura po
lonesa.

Atualmente, funcionam na Polônia 
3.500 salas de projeção cinematográ
fica, frequentadas anualmente por 
140 milhões de espectadores. Ao lado 
do teatro, o cinema tem um papel 
preponderante na formação da cultu
ra, mas sobre um público menos exi
gente do que os espectadores do tea
tro. O esforço dos artistas poloneses 
e os filmes sérios é que atraem mais 
o público.

O filme de longa metragem tem 
preferência pelos espectadores. Sua 
consagração é que decide na escolha 
das películas para serem enviados aos 
festivais internacionais do cinema, que 
anualmente são realizados em diver
sos países. Vários deles recebem prê
mios ou mensões honrosas.

Manso. Terno. Suave. Cândido. Can- 
dinho. Candim. O menino de Brodós-
qui. Cândido Torquato Portinari. O 
mais famoso pintor brasileiro. Conhe- 

obra recém-escrita por Flávioça esta
Darnm, para a Expressão e Cultura. 
A Livraria do Globo já recebeu.

Passe lá.



tal, recebeu prêmios nos festivais de 
Cannes, de São Francisco e de Obe- 
rhausen. Ao lado do filme documen
tário, uma posição importante ocu
pam os filmes de desenhos animados 
e os educacionais de curta metragem.

Muitos doEtas filmes a Polônia ven
de para o espectadcr estrangeiro. Uma 
série toda êspecial de filmes seriados 
é produzida para a IV inglesa e ame
ricana. Uma série, produzida para o 
espectadcr polonês sob o título "A 
jogada maior do que a Vida" sobre 
as aventuras na última guerra, foi 
vendida para diversos países euro
peus. 0 mesmo aconteceu com outra 
série, também sobre a última guerra 
— "Os quatro da Divisão Blindada 
e ó Ccó", que o Jovem espectador 
polonê? consagrou como um dos me
lhores filmes de guerra.

Ulrimamente, pouco se fala da 
"escola polonesa do cinema", mas 
isso não quer dizer que a qualidade 
do filme decaiu; ao contrário, ele vem 
galgando os degraus e subindo gra
dativamente tanto artística como tec
nicamente.

O público brasileiro .em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre 
e outras cidades, já teve ocasião, por 
diversas vezes, de assistir os filmes 
poloneses, projetados nos cinemas 
particulares, ou como conjunto em 
festivais do cinema polonês. Assim, 
pode-se apreciar "Kanal", "A Última 
Etapa", "Cinzas e Diamantes", "Ma
dre Joana dos Anjos", "A Passagei
ra", "Os Cavaleiros Teutônicos", "Fa

raó", e muitos outros, todos eles de 
alta qualidade, no que se refere ao 
trabalho de artistas, a montagem do 
filme, valores artísticos da obra.

Um rama muito importante no ci
nema polonês é o filme de curta e 
média metragem. Em 1964, produzi- 

493 filmes deste tipo. Na 
maioria, trata-se d.e filmes documen
tários, produzidos pelo Estúdio do Fil» 

Documentários de Varsávia. O 
mesmo estúdio produz, todas as. se
manas, duas edições da Crônica Ci
nematográfica Polonesa, que conse

guiu fama de ser um dos melhores 
semanários de atualidades cinemato
gráficas em escala mundial, e como

Teatro Popular 
cie Nozoa Huta, 
representando n 
clássico polonês 
romântico "Os 
Antepassados” de 
Adam Mickiezui- 

ckz.

í>
li

ram-se

me

i v -

Cena de “Acró- 
polis”, dirigido 
por Jcrz y Gro- 
lowski, no Insti
tuto de Estudos 
de Interpretação 

de Wroclaw.
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O TEATRO POLONÊS

\9âãiífÊ,
cepcional para a sua evolução, dos 
quais mencionamos apenas os mais 
marcantes: Leon Schiller, Wüam Her- 
zyca, Iwo Gail, Kazimierz Dejmek, 
Krystyba Skuszanka. E artistas cuja 
atuação tornou o teatro polonês co
nhecido internacionalmente: Mieczys- 
lawa Cwiklinska, Jocek Woszczero- 
wicz, Irena Eichlerowna, t I z b i e t a 
Barszczewska, Jan Kreczmar, Ludwik 
Solski, Tadeusz Lomnicki. Cada um 
desses artistas criou a sua própria ori
ginalidade na apresentação dos di
versos personagens, jamais imitados 
ou igualados por quem quer que fosse.

q teatro polonês, através de seu es
forço, conseguiu alcançar renome 

como um dos mais interessantes do 
mundo. Caracteriza-se-o pela hones
tidade e espírito pesquisador. Na vida 
nacional, desempenha um papel de 
grande importância, tanto mais que, 
além de divertir, educa e colabora na 
elevação do nível cultural do povo. 
Verifica-se nele diversas correntes ar
tísticas e diversos estilos de encena
ção de peças, criados numa ligação 
estreita com a tradição nacional .e as 
tendências teatrais que norteiam tan
to Leste como Oeste. Graças às indi
vidualidades marcantes de alguns di
retores, numerosas casas de espetá
culos moldearam nitidamente a sua 
face original. E assim, por exemplo, 
o Teatro Nacional de Varsóvia, que 
em 1965 completou 200 anos de sua 
existência, apresenta, principalmente, 
mas não exclusivamente, os clássicos 
poloneses em forma moderna. O tea
tro esforça-se, na parte espetacular, 
para dar uma visão monumental e 
poética, valendo-se abundantemente 
dos efeitos musicais e plásticos.

Existem vários nomes, tanto no 
passado como na atualidade do tea
tro, que contribuiram de maneira ex-

t ;

Deve se salientar que grande in
fluência exerceram sobre o teatro po
lonês os criadores do drama e tragé-O quadrinho é a coqueluche do mo

mento na comunicação de massa. Vo
cê já sabe quem é Valentina? E seu 
criador, Guido Crépax. Conhece? A 
Livraria do Globo tem muitas aven
turas da Valentina. Vá conhecê-la.

dia tipicamente nacional. Destaca
ram-se neste campo, principalmente, 
os poetas da época do romantismo 
polonês, a corrente artístico-literária, 

dentro das correntes mundiais

i \

que
exerceu grande atuação na Polônia, 
dando origem ao assim denominado 
"romantismo polonês", o que, na opi
nião de alguns, deve significar bra
vura, heroísmo, sacrifício sem limites, 
patriotismo, e segundo outros, audá
cia impensada, falta de senso da rea
lidade. Essa corrente, representada

*



principalmente pela trindade poética 
de Adam Mickiewicz, Juliusz Slowa- 
cki e Zygmunt Krasinski, criadores 
respectivamente de "Os antepassa
dos", "Balladyna" e "A Comédia Não- 
Divina", além de várias outras obras, 
secundados por Stanislaw Wyspianski, 
poeta, dramaturgo e pintor, da cor
rente literária denominada "A Jovem 
Polônia" cr'ador de obras como "As 
Bodas" ou "A Noite de Novembro", 
sacudiu profundamente a consciência 
nacionai. Tais valeres obrigaram o 
teatro polonês a adotar novos siste
mas de comunicação com o público, 
que, assistindo ao espetáculo, tinha 
diante de si a obra do escritor e a 
imagem do diretor da peça, ambos 
sincronizados de maneira perfeita.

Independente das obras nacionais, 
o teatro polonês utiliza-se dos escri
tores estrangeiros, dentro dos quais o 
mais assistido é William Shakespea- 
re. Obras como "Hamlet"; "Ma c- 
beth", "Romeu e Julieta" e outras, 
constituem repertório permanente.

O teatro sempre gozou da simpatia 
especial do público polonês. Na épo
ca do cativeiro fei talvez a única ins
tituição cultural que gozou de certa 
liberdade e se teve interferência por 
parte das autoridades impostas, sem
pre foi burlada. As peças encenadas 
naquela época tinham por objelivo 
despertar o patriotismo e cultuar vul
tos nacionais.

Hoje, a Polônia possui 68 teatros 
dramáticos, 24 teatros de bonecos e 
um teatro de pantomima, que conjun
tamente dispõem de 40.000 lugares, 
e que oferecem anualmente 30.000 
espetáculos para 10 milhões de es

pectadores. Um complemento do mo
vimento teatral constitui a existência 
de conjuntos de amadores do teatro 
em número de 2.768, 289 conjuntos 
de teatro de bonecos e 1.319 teatros 
de poesia.

O mevimento teatral estende-se por 
todo o país. Cada província possui 
pelo menos um teatro, sendo que as 
cidades maiores dispõem de vários 
ísaires, e a cidade de Varsóvia os tem 
em número de 20. Vááos teatros pos
suem as assim chamadas "sucursais 
ambulantes". O teatro chega até as 
pequenas cidades e aldeias mais afas
tadas. O teatro da Terra de Mazóvia 
oferece no verão espetáculos num 
barco especial que navega pelo Vís- 
tula, detendo-se nas localidades situa
das nas margens do rio.

Em Varsóvia, realiza-se todos os 
anos o encontro de teatros no qual 
são apresentados cs melhores espetá
culos da temporada passada. Em 
Wrociaw realiza-se o festival de peças 
contemporâneas. O Festival dos Tea
tros Regionais Setentrionais realiza-se 
.em Torum. Todos esses acontecimen
tos atraem grande público, além de 
turistas estrangeiros.

Importante papel desempenham na 
vida artística do país os conjuntos 
fo'clóricos de canto ,e dança, cujos 
melhores representantes sáo o "Ma- 
zowsze" e o "Slask". Os dois já per
correram por diversas vozes os conti 
nantes do mundo, dando em ma'oria 
dos países espetáculos que despertam 
entusiasmo na platé;a. Cada região 
da Polôn;a possui seu próprio folclo
re, que é cultivado com grande cari
nho, como tesouro da arte popular.

O pianista II itold Malkuzlnsky é 
um dos maiores nomes da música 
polonesa, ccm projeção internacio

nal.

A MÚSICA NA POLÔNIA

A Orquestra Cannpestrc K. Namyslowski, da região de Lublin.



iA POLÔNIA
SEU PASSADO, PRESENTE E FUTURO • í

i

gituada numa vasta planície entre 
os rios Odra e Vístula, a Polônia 

sempre foi alvo de cobiça e conse- 
qüentemente de invasões por parte 
de seus vizinhos. Nos tempos remo
tos, a ameaça vinha da Escandinávia, 
dos Vikings; depois eram as tribos 
germânicas ou Tártaros nômades, e 
por vários séculos sucediam-se inva
sões do Império Otomano. Ela sobre
viveu graças à política clarevidente 
das dinastias de Piast e Yaguellcn, e 
o heroísmo do seu povo. Entrou no 
cenário político no século IX, quando, 
por motivos políticos, converteu-se ao 
cristianismo. Esprimida por duas ci
vilizações, a ocidental e a oriental, 
teve que escolher o seu próprio ca
minho para assegurar a sua integri
dade territorial, a continuação bioló
gica do seu povo e sua própria cul
tura. Sua existência é marcada por 
altos e baixos. Era no passado a mai
or potência européia e ditava a po
lítica; a sua liberdade democrática 
era ameaça para as monarquias e 
uma verdadeira tentação dos povos 
escravizados. Federada com a Lituâ
nia e a Rumênia, abrangia os territó
rios de 1.100.000 km2, nos quais os 
povos falavam sua própria língua e 
professavam sua própria religião. Vá
rios refugiados políticos e religiosos, 
vítimas de seus próprios governos, en
contravam na Polônia clima de res
peito, segurança e ampla liberdade.

Após anos de guerras, cativeiro, 
conspiração, ocupação e heróica re
sistência, a Polônia novamsnte respi
ra ar de liberdade, dias de paz e de 
trabalho. Atualmente, sua superfície 
é de 312.677 km-, território histórico,

geográfico e etnograficamente pró
prio. Territorialmente, ocupa o sexto 
lugar na Europa, tendo cerca de 33 
milhões de habitantes. De país agrí
cola que era antes da última guerra, 
transformou-se em poucos anos numa 
potência industrial de grande capaci
dade produtiva. 51,5% dos seus habi
tantes vivem nas cidades, enquanto 
que o resto encontra-se no campo, o 
que não quer dizer que vivem exclu
sivamente da lavoura. Muitos deles 
trabalham nos seus sítios nas horas 
vagas, aos domingos e feriados. A fa
cilidade de comunicação permite-lhes 
ir diariamente à cidade, e lá traba
lhar em diversas profissões. Linhas 
de ônibus extensas e boas e estradas 
de ferro permitem tal atividade dos 
semicamponeses e semiproletários.

A extensão da rede ferroviária na 
Polônia é de 26.600 km, enquanto a 
de rodovias macadamizadas ou asfal
tadas ultrapassa os 130.000 km. O 
fato de o país enveredar pela indus
trialização contribuiu muito na ele
vação do bem-estar do homem co
mum. Esse nível ainda não pode se 
igualar ao dos Estados Unidos ou da 
Inglaterra, mas é bastante satisfató- 

Muitos dos que trabalham na 
cidade, após alguns anos de econo
mia, podem comprar casa própria ou 
carro de passeio, o que não faz muito 
tempo era considerado um luxo e 
acessível apenas para poucos.

Em linhas gerais, a Polônia de hoje 
difere muito da Polônia de ontem. E 
essa diferença consiste em vários as
pectos da vida humana. Em primeiro 
lugar, não existe analfabetismo. A 
triste herança deixada pela Polônia

Com tradução de Marisa Murray, 
Germain Bazin, do Museu do Louvrc, 
de Paris, escreveu “O Aleijadinho e a 
escultura Barroca que a Distribuido
ra Record publicou. A Livraria do 

Globo tem o livro. rio.



d.e ontem foi extirpada por completo 
há poucos anos. A juventude atual 
possui todas as facilidades para con
cluir estudos superiores. A instrução 
básica é de 8 anos e obrigatória. O jo
vem sem instrução básica, e antes de 
concluir os 18 anos não pode ser em
pregado em profissão alguma. Se, 
por algum motivo, for empregado 
após os 18 anos, é obrigado a estu
dar de noite ou nas horas vagas, a fim 
de obter diploma ou alguma espe
cialização. Os exames sáo prestados 
nos estabelecimentos de ensino e pe
rante a banca examinadora. O diplo
ma permite ao jovem subir na vida 
profissional ou continuar seus estu
dos. O mesmo acontece com os adul
tos que desejam aperfeiçoar seus co
nhecimentos. Há diversas escolas, vá
rios cursos, por correspondência, pelo 
rádio ou televisão. Desta forma, o ní
vel cultural da nação polonesa, em
bora já bastante alto, continua sem
pre se elevando.

Bem organizado e bem orientado, 
o ensino geral permitiu à Polônia a 
criação de novos técnicos, cientistas 
de renome internacional, arquitetos 
de fama mundial, artistas, pintores, 
músicos e escritores. Esta gente de
sempenha sua atividade em diversos 
ramos dd eulturâ nâdõrtal, irradiando 
seus conhecimentos para o estrangei
ro. Os conhecimentos da técnica po
lonesa, por exemplo, são exportados 
para vários países, principalmente pa
ra os sub-desenvolvidos. Mas há tam
bém países de vanguarda técnica, co
mo a Inglaterra, que se utilizam fre- 
qüentemente dos conhecimentos po
loneses. Há um vasto intercâmb;o de 
conhecimentos científicos entre a Po
lônia e outros países. A arquitetura 
e a urbanística polonesas tornaram-se 
mundialmente conhecidas, tendo os 
grupos técnicos da Polônia ganho di
ferentes prêmios nos concursos reali
zados anualmente pelos países que 
precisam da técnica nova e moderna.

Novos subúrbios, novos conjuntos 
residenciais ou fábricas e estabeleci
mentos industriais mais complexos, 
que estão sendo erigidos em muitas 
cidades ou regiões da Polônia, dão 
testemunho da real capacidade da 
gente que habita as planícies entre os 
dois rios, o Odra e o Vístula. Os car
tazes poloneses, por exemplo, con
quistaram o mundo; o mesmo fizeram 
os conjuntos de folclore polonês: o de 
Mazowsze e de Siask. Krzysztef Pen- 
derecki, para quem entende de mú
sica, é um nome muito conhecido. O 
mesmo para os cineastas representa 
Andrzej Majda ou Jerzy Kawalero- 
wicz; como para os amigos da litera
tura polonesa Maria Dabrowska ou 
Jaroslaw Iwaszkiewicz. E o mesmo 
pode se dizer em relação a todas as 
outras atividades humanas.

Para uma nação pequena como a 
polonesa,, o futuro está no desenvol
vimento industrial, no progresso cien
tífico e cultural. E não é só isso. Tam
bém está nas boas relações com seus 
vizinhos próximos e distantes, assim 
como com todos os países do mundo. 
A Polônia foi um dos primeiros mem
bros da ONU. Toma parte ativa em 
todas as suas sessões; apresenta, 
quando necessário, importantes pro
jetos, faz parte da UNESCO e desin 
cumbe-se das suas obrigações com 
essa organização. Compreendendo 
que só a paz pode resolver todos os 
problemas humanos, dedica todos os 
seus esforços para que e!a seja asse
gurada e conservada. Em seu próprio 
território, também trabalha pela paz 
de maneira direta ou indireta. Em 
1968, foram realizadas na Polônia 61 
congressos e conferências científicas 
internacionais. Pertence a 136 orga
nizações científicas internacionais, tro
cando com .elas suas pesquisas, desco
bertas ou inovações. A Polônia traba
lha pela paz, porque o deseja e porque 
seu futuro consiste também nela.

O MOVIMENTO

No balé polonês, um dos maiores 
nomes é o de Tadevsz Ra.rd.

O passado c uma 
relíquia: “A Vir
gem com o 
nino”, na locali
dade de Nozoo- 
sielce, distrito de 
Snnok, i. um, dos 
mais impressio
nantes trabalhos.
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