
További programok:

EURÓPAI ÍRÓTALÁLKOZÓ
ÁPRILIS 26. PÉNTEK, 14:00 / EURÓPA PONT MILLENÁRIS

Irodalmi fordítás, kulturális fordítás
A beszélgetés résztvevői:
Karosh Taha (Németország), Nava Ebrahimi (Ausztria), Donat Blum (Svájc), 
Martyna Bunda (Lengyelország), Andrei Dósa (Románia), Tomáš Hučko 
(Szlovákia) – Váradi Péter (L’Harmattan) vezeti: Csordás, Gábor
angol-magyar szinkrontolmácsolással

KIS KÖNYVES ÉJ 
ÁPRILIS 26. PÉNTEK, 19:00 / Budapest XI, Bartók Béla út 46

A Kis Könyves Éj keretében irodalmi beszélgetés a Gdańsk könyvesbolt és 
büfében vendég: Martyna Bunda

LENGYEL INTÉZET STANDJA, MILLENÁRIS B5!



LENGYEL PROGRAMOK A 26. BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
KÖNYVFESZTIVÁLON

2021-díszvendég: Lengyelország!
ÁPRILIS 26. PÉNTEK, 10:30 / SZABÓ MAGDA TEREM, MILLENÁRIS

2021-ben a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál díszvendége Len-
gyelország lesz. A Lengyel Köny-
vintézet szakmai programjának 
keretében az intézmény munka-
társai a lengyel irodalom külföldi 
promócióját elősegítő programok-

ról és támogatásokról számolnak majd be, a 2021-es díszvendégség 
tükrében, és bemutatják a közelmúlt lengyel könyvújdonságait is.

SERGIUSZ PIASECKI: A NAGY MEDVE SZERELMESE 
ÁPRILIS 27. SZOMBAT, 13:30 / MILLENÁRIS, SZABÓ MAGDA TEREM

A budapesti Lengyel Intézet, a Rézbong Kiadó és a Wacław Felczak Alapít-
vány közös könyvbemutatója.
A könyvet bemutatják: Pálfalvi Lajos és Száraz Miklós György
A regényből részleteket olvas fel: Csizmadia Gergely, színművész
Tangóharmonikán közreműködik: Darvas Kristóf

„»Királyi életünk volt. Nagy pohárból it-
tuk a vodkát. Szép lányokat szerettünk. 
Aranybányában jártunk. Aranyban, ezüst-
ben és dollárban fizettünk« – ezzel a 
nagyvonalú felütéssel csalogat be minket 
az ifjú narrátor a határmenti csempészek 
életébe. Eleinte még vele botladozunk 
a töksötétben – hátunkon a történelem 
dögnehéz málhájával lassacskán kita-
pogatva, hogy a szovjet- lengyel határon 
járunk az 1920-as években –, de aztán 
ismerősek lesznek a csempészutak meg 
a csempész cimborák, és beazonosítjuk 
az ellenfeleket: a hatóságokat, kommu-
nistákat és a »becstelen csempészeket«. 

Mindig akadtak köztörvényes bűnözők az irodalom művelői között, de 
olyan kevesen, hogy hálásnak kell lennünk egy ilyen börtönben írott re-
gényért, amelyben igazi a veszély, az árulás és a vér, bár a valódi politikai 

kockázat még a saját emlékeit papírra vető, az irodalmi nyelvet cellaélete 
során elsajátító Sergiusz Piasecki számára is felmérhetetlen volt, amikor 
1935-ben pontot tett kéziratának végére. A második világháború előtti 
évek legolvasottabb lengyel regénye csak 1990-ben lett újra hozzáfér-
hető a Szovjet unió letűnésével, mikor az emigrációba került szerző már 
évtizedek óta halott volt. A lengyel irodalom kultikus szerzőjének kultikus 
műve jut el a magyar olvasóhoz sok évtizedes késéssel. De nem a dohszag 
árad belőle, hanem az éjszaka, a vodka, a kockázat és az életvágy szaga.”

Szécsi Noémi fülszövege
A könyvet fordította: Bárász Péter

EURÓPAI ELSŐKÖNYVESEK FESZTIVÁLJA 2019
ÁPRILIS 27. SZOMBAT, 10:00 / MILLENÁRIS, LÁZÁR ERVIN TEREM

Idén az Európai Elsőkönyvesek Fesztivál-
jának lengyel vendége Martyna Bunda 
Nieczułość (Ridegség) című regényével.
Martyna Bunda magával ragadó család-
történetének hangulata, szövevényes 
szerkezete és remekül megrajzolt portréi 
mindannyiunkat elvarázsolnak. A Rideg-
ség a lengyel nők, az elmúlt évtizedek 
Lengyelországának regénye. Bunda fontos 
kérdéseket szegez nekünk, újra és újra se-
beket szakítva fel – mindezt azonban nem 
azért teszi, hogy provokáljon, hanem hogy 
kinyilvánítsa a női szolidaritás, anyáink, 
nagyanyáink, és a bennük rejlő hatalmas 
erő iránti hódolatát. (G21-es stand)

CSODAORSZÁG- KREATÍV MŰHELY MARIANNA OKLEJAK VEZETÉSÉVEL
ÁPRILIS 28. VASÁRNAP, 10:30 / MILLENÁRIS, NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, 
GALÉRIA

Kézműves foglalkozás kicsiknek és na-
gyoknak (7-12)
A „Cuda wianki” kifejezés olyan lengyel 
dolgokat jelent, amelyek szokatlanok, 
rendkívüliek, egyediek. Ilyen szokatlan és 
egyedülálló Marianna Oklejak gyerekek-
nek és felnőtteknek szóló könyve, amely 
egyszerű történetek és hagyományos mo-

tívumok újszerű felhasználásával mutatja be kicsiknek és nagyoknak a 
lengyel kultúra gazdagságát. Most ezeknek a motívumoknak a világába 
vezeti be a kézműves foglalkozás iránt érdeklődőket a szerző. 

CSODAORSZÁG. MARIANNA OKLEJAK ILLUSZTRÁCIÓI
ÁPRILIS 25-28, MILLENÁRIS, NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, GALÉRIA 

A Csodaország. Marianna Oklejak illusztrációi című kiállítás két könyvem, 
a Cuda wianki és a Cuda niewidy gyermekkönyvek válogatott munkáit 
mutatja be a magyar közönségnek.
Mindkettőben a gazdag lengyel néphagyományokból merítek, melyek 
mintái, formái, színei, jelentései ma is rendkívül élőek és aktuálisak. 
A Cuda wianki című könyvben a képek eggyé válnak a népdalok rész-
leteivel, az évszakok, az emberi élet ritmusával egyfajta szekvenciát 
alkotva, melyben ugyanúgy helye van az udvarlásnak, a házasságnak, 
mint a születésnek és a halálnak.
A Cuda niewidy egy rejtvényekkel teli könyv szemfüles olvasóknak, 
amelyben az egyszerű kis történetek csak kiindulópontot jelentenek a 
néphagyományok ihlette közös játékhoz, az általam úgy szeretett erő-
teljes színek, lengyel népművészeti minták felhasználásával.
Ezek a könyvek nemcsak gyerekeknek szólnak. Ajánlom mindazoknak, 
akik egy kis játékra, kikapcsolódásra vágynak, vagy szívesen barangol-
nának a csodák – a lengyel folklór varázslatos birodalmában.

Marianna Oklejak
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